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RESUMO 

 

Neste trabalho é feito um estudo de caso sobre a atual situação da diversidade linguística em 

três sites da Web 2.0, indagando sua relação com as políticas linguísticas existentes. Foram 

propostas quantificação e investigação do número de línguas presentes nos sites Facebook, 

Wikipedia e Google Chrome; os quais foram escolhidos porque possuem grande relevância na 

internet, devido ao número de usuários e à presença plural de línguas oferecidas em cada 

plataforma. Para tanto, fez-se um levantamento das línguas disponibilizadas por cada página. 

Além disso, foi observado o status de cada uma delas, que pode ser classificado em, 

principalmente, 13 categorias: internacional, nacional, provincial, ampla comunicação, 

educacional, desenvolvimento, vigoroso, ameaçado, em mudança, moribundo, quase extinto, 

dormente, extinto. Por meio da produção deste estudo de caso, foi possível constatar que a 

existência de políticas linguísticas, e também das questões relacionadas ao status, fazem com 

que as línguas estejam mais representadas na web, o que leva ao hodierno estado em que 

estamos: um ciberespaço mais representativo em relação ao passado. 

 

Palavras-chave: Multilinguismo. Políticas linguísticas. Ciberespaço. Sociedade da 

informação. Web 2.0. 
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ABSTRACT 

 

Within the content of this work, a case study is made on the current situation of linguistic 

diversity in three Web 2.0 sites, investigating its relation with existing linguistic policies. It was 

proposed quantification and investigation of the number of languages present in the websites 

Facebook, Wikipedia and Google Chrome, which were chosen because they have great 

relevance in the internet, due to the number of users and the plural presence of languages offered 

in each platform. Nonetheless, was made a survey of the languages offered by each page. In 

addition, it has been observed the status of each of them, which can be classified in 13 

categories: international, national, provincial, broad communication, educational, development, 

vigorous, threatened, changing, dying, near extinct, extinct. Through the production of this case 

study, it was possible to verify that the existence of linguistic policies, as well as issues related 

to status, make the languages more represented on the web, which leads to the current state we 

are in: a cyberspace more representative of the past. 

 

Key words: Multilingualism. Linguistic policies. Cyberspace. Information society. Web 2.0. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A relação entre multilinguismo e ciberespaço no contexto atual indica que, mesmo com 

o processo de globalização, os governos locais, academias de língua e instituições de memória 

e informação possuem um papel a ser desenvolvido: o de preservar e compartilhar a informação 

para promoção da diversidade linguística no ciberespaço. De acordo com a UNESCO (2015), 

durante a década passada, a problemática das línguas ameaçadas adquiriu maior consciência na 

comunidade científica, em organizações internacionais e entre o público em geral. Por esse fato, 

o ciberespaço se tornou objeto de interesse para alcançar o objetivo de um espaço multilíngue, 

pois nele é possível alcançar várias metas, como a preservação, a revitalização e a promoção 

das línguas. 

O ciberespaço, em sua concepção, é um espaço aberto, democrático e é um meio para 

que falantes de línguas minorizadas possam apresentar sua língua ao mundo. Acredita-se que, 

na segunda década do século XXI, as línguas do mundo que possuem um sistema de escrita têm 

acesso à tecnologia moderna e podem ser encontradas na internet. Sem embargo, a presença de 

diferentes línguas se dá de diferentes formas, pois o seu conteúdo difere em função, modo, estilo 

e tipo.  

O multilinguismo no ciberespaço é um fenômeno estático e aditivo, que apresenta 

línguas minorizadas, acima de tudo, ao lado de línguas maiorizadas. Funcionalmente, esse tipo 

deve ser descrito como emblemático e simbólico devido ao seu caráter estático e aditivo do 

multilinguismo. Por esse fato, o presente trabalho teve como objetivo analisar as políticas 

linguísticas relacionadas às línguas presentes no Facebook, no Google Chrome e na Wikipédia. 

Para uma melhor compreensão da problemática apresentada, far-se-á um breve 

panorama histórico sobre a Sociedade da Informação e do Conhecimento. Em seguida, um 

abarcado teórico sobre multilinguismo e as políticas linguísticas, para mostrar como o 

multilinguismo se apresenta no ciberespaço. E, por fim, a análise das políticas linguísticas das 

línguas encontradas nas plataformas escolhidas. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com a UNESCO (2015), as línguas proporcionam transmissão de 

conhecimento e informação entre gerações, sendo um meio para a difusão de tradições e culturas 

indispensáveis ao desenvolvimento social e ao avanço tecnológico. Por ser o vetor primário da 

comunicação e da informação, a língua é ferramenta fundamental à identidade de um grupo e 

nela estão presentes emoções, ideias, valores e histórias. 

A informação e o conhecimento são essenciais para a riqueza e para a transformação 

social (UNESCO, 2015) e, nesse contexto, entra o ciberespaço, que possui papel relevante no 

que diz respeito ao acesso à informação para transformação social. Isso não só permite que as 

pessoas e tenham acesso à informação, mas que também seja uma ferramenta crítica de que os 

cidadãos participem, incentivando e ajudando outros a exercer seus direitos humanos 

fundamentais, pois o acesso a essas mídias simboliza uma das chaves para a democracia e a 

emancipação. 

O ciberespaço viabilizou o acesso, a criação e a difusão de informação na Web 2.0, 

porém o seu acesso ainda não é democrático em relação às línguas minorizadas. A oportunidade 

de usar a língua no ciberespaço (rede, rede mundial de computadores, World Wide Web 

(WWW), Net, rede de computadores interligados) determina até que ponto as sociedades podem 

participar desse compartilhamento. A barreira linguística e o estatuto hegemônico de certas 

línguas, na comunicação, representam desafios majoritários para inserção de línguas na Web 

2.0. 

De acordo com Pozo (2004) apud Coutinho e Lisbôa (2011, p. 6) “a sociedade da 

informação tornou mais acessíveis [...], mais horizontais e menos seletivos a produção e o 

acesso ao conhecimento”. Para Olson (1994) e Pozo (2001) apud Pozo (2004), o surgimento 

das tecnologias fez possíveis novas formas de alcance e distribuição do conhecimento 

(COUTINHO e LISBÔA, 2011, p. 6). É como dar voz às minorias e incluir toda a sociedade no 

processo de recebimento de informação, e a aproximação a ela, por sua vez, é direito 

fundamental ao exercício da cidadania e deve ser garantida a todos. Todavia, o que se vê, em 

certas comunidades multilíngues, são as pessoas em privação desse direito pelo fato de falarem 

apenas línguas minorizadas. É o caso do Paraguai, onde o espanhol e o guarani são línguas 

oficiais do país, mas possuem diferentes status a nível sociocultural e político. Segundo o Censo 

Nacional de Población y Viviendas feito pela Dirección General de Estadística, Encuestas y 
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Censos - DGEEC, no ano de 2002, cerca de 90% da população paraguaia falava guarani, mas, 

destes, 27% são monolíngues em guarani.  

Em 2014, o Facebook lançou sua versão em guarani, língua muito utilizada, mas que 

carrega o status de língua minorizada por não estar representada ainda nos meios de 

comunicação. Esse fato mostra a importância de haver línguas que possuem status de línguas 

minorizadas disponíveis no ciberespaço, possibilitando a democratização do acesso, o 

compartilhamento e a criação de informações, uma vez que a presença das línguas minorizadas 

nas principais plataformas online é ínfima, pois a ausência dela restringe seu usufruto para o 

falante dessas línguas. Por esse fato, a presença de línguas e seu status político constitui objeto 

de interesse. 

A partir dos fatos expostos, o presente trabalho pretende analisar a presença do 

multilinguismo no ciberespaço a partir da Web 2.0 e contrastar o multilinguismo das 

plataformas com as políticas linguísticas ligadas à língua. Posto esse fato, o objetivo do presente 

trabalho será de analisar se o ciberespaço é um espaço para o multilinguismo, já que, de acordo 

com os dados da Internet World Stats (2017), o inglês, chinês, espanhol, árabe, português, 

malaio, japonês, russo, francês e alemão representam 58,2% das línguas presentes no 

ciberespaço por número de usuários, enquanto 37,7% se referem à presença de conteúdo nas 

demais línguas.  
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3. SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 

 

Um dos primeiros autores a referir o conceito de Sociedade da Informação foi o 

economista Fritz Machlup, no seu livro publicado em 1962, The Production and Distribution 

of Knowledge in the United States (COUTINHO e LISBÔA, 2011). O primeiro 

desenvolvimento do que seria a Sociedade da Informação, conforme citado por Coutinho e 

Lisbôa (2011), deve-se a Peter Ducker (1966), ao discorrer sobre a evolução da sociedade pós-

industrial, que tem como bem a informação. Posto isto, as autoras defendem que a Sociedade 

da Informação é uma sociedade inserida num processo de mudança constante, fruto dos avanços 

na ciência e na tecnologia. Essa nova realidade social foi marcada pela ideia de globalização e 

informacionalismo, conceitos que visam à integração de sociedades por meio da informação. 

Os avanços científicos e tecnológicos se deram de maneira surpreendente, o que acarretou 

grandes transformações sociais em um curto espaço de tempo. Para este trabalho, o conceito de 

sociedade da informação será voltado para a distribuição da informação com o uso dos meios 

de comunicação. Castells (1999) define que: 

 

No informacionalismo, as tecnologias assumem um papel de destaque em 

todos os segmentos sociais, permitindo o entendimento da nova estrutura 

social – sociedade em rede – e consequentemente, de uma nova economia, na 

qual a tecnologia da informação é considerada uma ferramenta indispensável 

na manipulação da informação e construção do conhecimento pelos 

indivíduos, pois “a geração, processamento e transmissão de informação 

torna-se a principal fonte de produtividade e poder”. (p. 21) 

 

A sociedade da Informação não deve ser definida pelas novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação - TIC, mas sim por uma nova forma de organização econômica e 

social fomentada pelo avanço das TICs. Fala-se muito sobre Revolução Digital, Brecha Digital, 

TIC, mas essas realidades exigem um esforço significativo para compreender os fatores 

determinantes desse fenômeno para, assim, identificar os mecanismos e as variáveis 

consideráveis para a construção da Sociedade da Informação. Contudo, vale ressaltar que o 

conceito de informação e de novas tecnologias aqui suscitado não deve ser relacionado apenas 

com a transferência de dados e compartilhamento massivo de informação. Trata-se de associar 

a Sociedade da Informação à possibilidade de transferir conhecimentos. Para Pellicer (1998) 

apud Coutinho e Lisbôa (2011), as informações constituem a base do conhecimento. Dessa 
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forma, o conhecimento é adquirido quando diversas informações se inter-relacionam 

mutuamente, criando uma rede de significações que se interiorizam.  

O surgimento da Sociedade da Informação se deve ao fato de poder transformar a 

informação digital em valor econômico e social, em conhecimento útil, criando novas 

indústrias, novos e melhores postos de trabalho e melhorando a forma de vida da sociedade 

como um todo por meio do desenvolvimento baseado no conhecimento. De acordo com 

Coutinho e Lisbôa (2011), o que de mais inovador traz a sociedade da informação e do 

conhecimento são as inúmeras possibilidades de propiciar aos utilizadores da rede global a 

construção de seus conhecimentos por meio de processos informais. Posto isso, o conceito de 

informação deve propor uma forma de empregar o conhecimento. A informação produz o 

conhecimento. O conhecimento deve ser considerado como o ponto de partida para a criação de 

uma estratégia de desenvolvimento: a geração de conhecimento na sociedade, a difusão desse 

conhecimento e a utilização do conhecimento. 

Neste contexto, os documentos disponibilizados pela Cúpula Mundial sobre a 

Sociedade da Informação de Genebra em 2003 mostram que foram propostos três desafios 

suscitados pela ideia de construção da sociedade do conhecimento: primeiro reduzir a divisão 

digital que acentua as disparidades no desenvolvimento, excluindo grupos e países inteiros dos 

benefícios da informação e do conhecimento; segundo para garantir o livre fluxo e acesso 

equitativo a dados, informações, melhores práticas e conhecimentos na sociedade da 

informação; e terceiro para construir um consenso internacional sobre normas e princípios 

recentemente exigidos. 

Contudo, nos debates realizados pela Cúpula Mundial sobre a Sociedade da 

Informação, a inovação é à base do modelo de desenvolvimento, pois consideram que as 

mudanças institucionais possuem importantes dinâmicas de crescimento econômico, como uma 

saída à revolução que se presencia neste momento. Porém, quando se fala de pessoas na 

Sociedade da Informação e do Conhecimento, é importante analisar as normas, regras e 

mecanismos de integração dos membros de um grupo que atua em coletivo. Para Coutinho e 

Lisbôa (2011, p. 10), “a aprendizagem [...] ultrapassa os muros da escola, podendo efectuar-se 

nos mais diversos contextos informais por meio de conexões na rede global”. A capacidade de 

aprendizagem de uma sociedade depende de seus membros, nesse caso, do compartilhamento 

enorme de saberes que estão relacionados a diversos tipos de agentes econômicos e sociais que 

será preciso integrar. Desse modo, a Sociedade da Informação requer uma nova 

institucionalização que permita estimular e regular a ação coletivo no manuseio dos 

conhecimentos que essa sociedade está em condições de gerar e gerir a partir das teorias de 
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introdução às tecnologias de informação e comunicações. 

 

4. MULTILINGUISMO E POLÍTICAS LINGUÍSTICAS 
 

 

Segundo a Divisão de Políticas Linguísticas do Conselho Europeu (2008), o conceito 

desenvolvido de multilinguismo refere-se à presença de diversas variedades linguísticas em uma 

dada área geográfica, grande ou pequena. Esse conceito difere-se do de plurilinguismo, pois 

este faz referência ao repertório de variedades linguísticas que possui cada locutor – incluída a 

língua materna e todas aquelas adquiridas posteriormente. Em áreas multilíngues, é possível 

que haja pessoas monolíngues e plurilíngues. As situações que levam à existência de territórios 

multilíngues são marcadas por acontecimentos políticos, militares, sociais, econômicos ou 

tecnológicos. As mudanças políticas, bem como a conquista militar, certamente foram uma das 

principais causas do multilinguismo, somadas aos imperativos econômicos, como as relações 

comerciais. Algumas mudanças tecnológicas recentes também favoreceram o multilinguismo. 

A diversidade linguística representa a extraordinária riqueza de criatividade humana, 

mesmo nas menores formas de expressão de uma língua, pois carrega consigo um conjunto de 

ideias que foi construído ao longo do tempo pelas tradições e pelo patrimônio de cada sociedade. 

A diversidade de ideias transmitidas por diferentes línguas é sustentada por diferentes culturas 

que possuem diferentes hábitos e modos de vida. Não obstante, a diversidade cultural do mundo, 

em particular a diversidade e a riqueza das línguas, está ameaçada.  

De acordo com a UNESCO (2003), existem cerca de seis mil línguas no mundo, mas 

destas estima-se que mais de duas mil e quinhentas estão ameaçadas de extinção. O Atlas 

Interativo UNESCO das Línguas em Perigo (2017) no mundo classifica a vitalidade em cinco 

categorias — vulnerável, em perigo, seriamente em perigo, em situação crítica e extinta.  

Uma língua é considerada em perigo de extinção quando não é mais falada e nem 

estudada por crianças e adultos e que, ao morrer seu último falante, se perde definitivamente 

junto com toda sua riqueza inigualável. Segundo os dados presentes no Atlas em outubro de 

2017, calcula-se que 96% das línguas existentes no mundo são faladas apenas por 4% da 

população. Os países que possuem maior diversidade linguística e ao mesmo tempo línguas em 

perigo, respectivamente, são a Índia, o Estados Unidos da América, o Brasil, a Indonésia e o 

México. Por isso, vale evidenciar que essa realidade de línguas em perigo de extinção não é 

alheia a nossa realidade brasileira, pois nosso país ocupa o terceiro lugar com 190 línguas em 

perigo, estando 97 delas em situação de vulnerabilidade, 17 em perigo, 19 seriamente em perigo, 

45 em situação crítica e 12 extintas. Nesse contexto, a criação de ferramentas e mapeamentos 
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de línguas constitui uma figura importante para a elaboração de políticas linguísticas para 

promover, proteger e preservar a diversidade linguística.  Segundo Torquato (2010): 

 

As políticas linguísticas consistem em um conjunto de propostas de um grupo 

de pessoas que conscientemente visa estabelecer relações entre língua e 

sociedade, focalizando os lugares e as formas de uso da(s) língua(s). [...] 

Mediante a possibilidade de outros atores sociais criarem demandas relativas 

às questões linguísticas, o Estado reserva para si o planejamento linguístico, 

garantindo a exclusividade de legislar sobre as línguas com o objetivo de 

garantir o controle sobre as reivindicações e ações político-indenitárias de seus 

cidadãos. (p. 8) 
 

O conceito de política linguística engloba o de planejamento linguístico, que foi 

desenvolvido pela sociolinguística por volta de 1960 (TORQUATO, 2010). Ainda segundo o 

autor, “a Sociolinguística elege a diversidade linguística como seu objeto de estudo e procura 

abranger diferentes dimensões de apreensão das relações entre linguagem e sociedade” 

(TORQUATO, 2010, p. 3). Desse modo, sociolinguística relaciona a diversidade linguística 

com a identidade social do emissor, do receptor e o contexto. Segundo Bright (1974) apud 

Torquarto (2010, p. 4), os estudos sociolinguísticos podem ser aplicados em diagnósticos da 

estrutura social, na reflexão sobre a história das línguas e no planejamento linguístico que 

abrange área de políticas linguísticas.  

Fishmann (1995) apud Torquato (2010, p.5), ressalta que as investigações sobre os 

fatos linguísticos não devem manter-se em análises de elementos internos à língua. A 

investigação deve consistir nas seguintes categorias:  

 Sociologia Descritiva das línguas para saber quem fala qual língua ou variedade 

linguística; quem, quando e com que finalidade e outras questões relativas às características 

linguísticas e repertório; 

 Sociologia Dinâmica da língua, que investiga as mudanças da organização social 

do uso da língua e do comportamento frente à linguagem e quais são os valores simbólicos 

atribuídos às variedades pelos falantes; 

 Sociologia Aplicada da Linguagem, em que são aplicados os resultados das 

descrições em políticas públicas nas políticas linguísticas e nas políticas educacionais. 

Essas questões se fazem importantes, pois assim como existem políticas linguísticas 

que promovem a proteção da diversidade linguística de um determinado lugar, existem leis que 

proíbem o uso de uma determinada língua e outras que as asseguram como língua oficial, língua 

nacional, língua da mídia e da educação (TORQUARTO, 2010). Esses acontecimentos estão 

ligados à noção de status/funções e ao prestígio de uma língua. De acordo com Cobarrubias e 
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Fishman (1983, p.49), “é investida de certo status comunicativo em virtude de regras 

convencionais de uso linguístico”. Posto isso, Severo (2013) elucida que: 

 

A natureza das regras que definem o status e o prestígio das línguas não é 

neutra/científica, mas política, uma vez que os processos de designação e de 

circulação das línguas instauram e conservam hierarquias, refletem/constroem 

desigualdades linguísticas e sociais, aproximam ou distanciam grupos, 

favorecem certas comunidades linguísticas em detrimento de outras, instauram 

práticas legitimadoras de certas línguas e de apagamento de outras, etc. (p. 

457) 

 

Durante o período do regime franquista na Espanha, a luta contra as línguas e dialetos 

era um dos pontos principais, pois o Estado encarava o uso das línguas regionais daquela época 

(catalão, basco, galego, aranês, extremenho, asturiano, aragonês, xalingo) como um atentado 

contra a “unidade” Espanhola (GONZÁLEZ, 1985). A partir das ordens do Estado, o uso das 

línguas regionais foi proibido em diversos aspectos. Em 1938, conforme publicado no Boletim 

Oficial do Estado - BOE, o registro de nomes que não estivessem em espanhol estava proibido, 

e também o uso de qualquer outra língua que não fosse o espanhol nas repartições públicas e 

estatutos não era permitido. Ainda segundo o BOE, em 1940, somente era permitido o uso do 

espanhol nos nomes de marca e rótulos de produtos. Em 1941, todos os telegramas deveriam 

estar em espanhol ou em alguma língua permitida pelo Governo, mas que ainda assim não 

incluía as línguas regionais da Espanha. 

Nesse sentido, as línguas regionais foram levadas a um nível inferior em relação à 

língua oficial. Isso faz com que os falantes daquelas línguas não possam acessar maiores capitais 

linguísticos e simbólicos, pois a variante alta cresce com o Estado em seu gênesis e seus usos 

sociais legitimados e transmitidos por meio das instituições. A língua se torna produto de 

dominação política, fazendo com que a aquela língua se torne uma língua minoritária 

(BOURDIEU, 2000 apud ALONSO, 2002). Dessa forma, em territórios que possuem uma 

situação de multilinguismo como o supracitado, diferentes línguas podem ocupar diferentes 

níveis do que pode ser chamado de hierarquia linguística, dependendo do nível de prestígio 

dado à língua.  

Na Sociolinguística, o conceito de prestígio como nível de respeito concedido a uma 

língua em detrimento das outras está intimamente relacionado às determinadas realidades 

político-sociais. Em algumas comunidades, a capacidade de falar duas ou mais línguas pode 

levar ao que é conhecido como línguas em contato. Em certas comunidades, o contato entre 

línguas pode levar a uma situação de diglossia, em que a língua minorizada (baixo prestígio 
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social) é usada em contextos informais, como em casa, no bairro, e a outra, a língua maiorizada 

(elevado prestígio social), é usada em situações mais formais, em suma, assim como foi definido 

por Fishman (1967). 

Outra situação em contexto de territórios multilingues que pode acontecer é o contato 

entre línguas, pois o multilinguismo em uma determinada região pode levar à difusão do 

vocabulário e da gramática em suas línguas, sendo hoje exemplos às áreas da Papua Nova 

Guiné, o país com mais línguas do mundo. Considerando que o multilinguismo pode existir em 

enclaves separados, com falantes de línguas diferentes que vivem no mesmo território que não 

se comunicam entre si (por exemplo, falantes monolíngües de tok pisin e hiri motu na Papua 

Nova Guiné), em situações de multilinguismo, onde os indivíduos estão usando mais de uma 

língua em suas vidas, é provável que o contato com a língua ocorra. 

Por contato com a língua, queremos dizer onde grupos ou indivíduos estão usando 

diferentes línguas e seu uso da língua é modificado como resultado. Isso pode ocorrer de várias 

maneiras diferentes. O tok pisin, por exemplo, é uma língua crioula com base lexical inglesa, 

mas parte de seu vocabulário tem origem do hiri motu (pidgin com base lexical true motu), do 

português, do alemão e de muitas outras línguas locais. Em suma, as mais diversas situações de 

contato entre línguas levaram a transferências lexicais, às vezes de forma tão extensa que novas 

línguas são criadas a partir do contato com outras, como é o caso do pidgin, crioulo e da 

alternância de códigos linguísticos.  
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5. MULTILINGUISMO NO CIBERESPAÇO  

 
O ciberespaço, em sentido estrito, designa uma realidade ou mundo virtual, usando 

computadores para gerar e projetar ambientes de operação, trabalho, comunicação e 

experiências. Para Lévy (1999): 

 

O ciberespaço não compreende apenas materiais, informações e seres 

humanos, é também constituído e povoado por seres estranhos, meio textos 

meio máquinas, meio atores, meio cenários: os programas. [...] Através dos 

circuitos que comanda, os programas interpretam dados, agem sobre 

informações, transformam outros programas, fazem funcionar computadores 

e redes, acionam máquinas física, viajam, reproduzem-se etc. (p. 41) 

 

O Ciberespaço é o espaço que engloba toda a internet, sendo classificado então como 

um espaço de dados. Vale lembrar que o ciberespaço e a internet não possuem o mesmo 

significado, pois a internet constitui-se parte do ciberespaço.  

De acordo com o linguista Marcel Diki-Kidiri (2007), o desenvolvimento de recursos 

de tecnologia da informação constitui elemento primordial para assegurar a vitalidade de uma 

língua no ciberespaço. Gil (2014) defende que o ciberespaço, na sociedade atual, possui um 

papel essencial como fonte difusora do multilinguismo real das sociedades e, por fim, como 

espaço mediador para a divulgação do saber. Contudo, muitos usuários da internet usam nesse 

contexto uma língua considerada dominante como o inglês, porque sua língua ainda não está 

representada no ciberespaço (PRADO, 2012).  

A ausência da escrita é uma barreira que impede que 95% das línguas não estejam 

representadas. Essa ausência e a não adaptação da língua às TICs são alguns dos fatores que 

colaboram com a não representação de uma língua no ciberespaço, entre eles: o sistema de 

escrita, pois este – pela ausência ou também pela questão da linguagem de programação – está 

pensado na língua inglesa, mas como alternativa para as línguas que não podem estar 

representadas existe a possibilidade de criação, compartilhamento ou download de conteúdo de 

áudio e vídeo (PRADO, 2012). Entretanto, Bortzmeyer (2012) considera que algumas línguas 

não estão representadas por falta conhecimentos científicas sobre estas. Outro fator também 

apresentado é motivado pela brecha digital que faz com que algumas línguas não se tornem 

objeto de modelagem rigorosa.  

No início dos anos 90, quando houve a expansão da Internet para o mundo, a presença 

do inglês era abundante nesse meio. O crescente aumento do inglês fez com que muitos 
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acreditassem que o este seria a “linguagem planetária”, exemplo do livro de David Crystal, 

English as a Global Language (OUSTINOFF, 2012). Essa ideia, com o passar do tempo, foi de 

fato se comprovando, porém, não de forma a se tornar a única língua de comunicação 

internacional. A partir disso, os dados estatísticos disponibilizados pela Internet World Stats 

(Figura 4) mostram que o inglês não representa mais 50% do conteúdo da Internet 

(OUSTINOFF, 2012). Prado (2012) considera que a redução relativa do inglês na internet deve-

se à produção de conteúdo em outras línguas. 

 

Figura 4 – Top 10 de línguas mais usadas na Internet nos anos de 2013 e 2017. 

 
Fonte: Internet World Stats. 

 

 De acordo com os dados estatísticos da Internet World Stats, até junho de 2010, 

conforme citado por Oustinoff (2012), o conteúdo disponível em inglês representava 27,3%, 

porém, no período de 2000/2010, a taxa de crescimento do inglês no ciberespaço se manteve 

dentro do esperado, com um crescimento de apenas 281,93%. O chinês, por sua vez, se tornou 

o segundo idioma mais representado na Internet, pois no período analisado teve um salto de 

crescimento de 1277,4% e possui agora uma parcela de representação de 22,6%. Outras línguas 

também tiveram crescimentos significativos na última década, como o Árabe, que teve um 

aumento impressionante de 2501,2%, mas não a ponto de conseguir se tornar representativo 
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como as outras línguas com apenas 3,3%, colocando-se em sétimo apenas, atrás do espanhol 

(terceiro, com 7,8%), do japonês (quarto, com 5%), do português (quinto, 4,2%) e do alemão 

(sexto, 3,8%) e à frente do francês (oitavo, 3%), do russo (nono, também 3%) e do coreano 

(décimo, 2%).        

Contrastando com os dados atuais no período de 2000/2017, a taxa de crescimento do 

inglês teve um aumento de 599,6%, representado 25,3% da internet, mantendo-se ainda em 

primeiro lugar. A taxa de crescimento do chinês foi de 2,286.1%, de forma a se manter em 

segundo lugar com a parcela de representação de 19,8%. O espanhol ocupa o terceiro lugar com 

8,0%, logo aparece o árabe com um crescimento importante de 7,247.3%, e sua 

representatividade de 4,8%, ficando em quarto lugar, em seguida vem o português (quinto, 

4,1%),  o indonésio (sexto,  4,1%),  o japonês (sétimo,  3%),  o russo (oitavo, 2,8%) – que possui 

taxa de crescimento de 3,434.0% –,  o francês (nono, 2,8%) e o alemão (décimo 2,2%). As 

outras línguas que não foram citadas representam 23,1%, e a taxa de crescimento dessas línguas 

é de 1,296.1%. 

Para Oustinoff (2012), a ascensão das outras línguas no ciberespaço deve-se a quatro 

fatores. O primeiro fator é o aumento da representação, conforme mostrado nos dados 

estatísticos acima. O segundo, é a taxa de conexão à internet que configura a penetração por 

língua que varia de acordo com a infraestrutura e grau de desenvolvimento do país. O terceiro, 

é o número de falantes de determinada língua que representa o número de usuários da internet. 

O quarto, por fim, seria a junção de todos os fatores ditos anteriormente e relacionados com o 

desenvolvimento econômico e o poder geopolítico. Contudo, vale ressaltar que a baixa 

produtividade de conteúdo é um risco para as línguas no ciberespaço, pois seus falantes buscam 

o conteúdo em línguas que possuem grande quantidade de conteúdo e fazem com que o 

conteúdo dessa língua cresça cada vez mais (PRADO, 2012).  

Desse modo, “o ciberespaço ocupa um lugar importante na reorganização do mundo e 

dos projetos coletivos. [...]. O multilinguismo não escapa a este foco do futuro do globo em 

tecnologias de comunicação e informação” (MASSÉEKOU, 2012). De acordo com Borletti 

(2012), o multilinguismo pode ser considerado parte dos Direitos Humanos, pois a proteção dos 

direitos individuais e de minorias linguísticas no ciberespaço é um meio de garantir outros 

direitos como a educação, o desenvolvimento, a liberdade de expressão e o acesso à informação, 

já que a falta de reconhecimento multilingue no ciberespaço dificulta o exercício efetivo desses 

direitos. Isto posto, correios eletrônicos, blogs, fóruns, motores de busca, comércio online e 

mídias sociais não trazem necessariamente todos os direitos do homem, mas o rápido 

desenvolvimento do ciberespaço em nossas sociedades suscita muitas questões sobre direitos 
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civis, direitos políticos, aspectos econômicos e sociais, tanto nas dimensões individuais como 

nas coletivas, solicitando, portanto, um tratamento transversal da questão. (BORLETTI, 2012). 
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6. METODOLOGIA 
 

A partir de um estudo de caso, o presente trabalho teve como objetivo analisar o 

multilinguismo nas plataformas mais visualizadas na Web 2.0. O processo de investigação se 

deu a partir da seleção das principais plataformas utilizadas no ciberespaço, do levantamento 

das línguas operadas nesse meio, da busca das políticas linguísticas ligada às línguas, do 

contraste e da interpretação dos resultados. 

A seleção das principais plataformas aconteceu com o auxílio das ferramentas de 

análise de tráfego online StatCounter Global Stats. Os critérios utilizados para selecionar os 

objetos de pesquisa foram às plataformas que são mais visualizadas e que obedecem aos 

critérios da Web 2.0: o acesso à informação, o compartilhamento, a interoperabilidade, design 

voltado para o usuário e colaboração na WWW, no segmento navegador, plataforma wiki e 

mídia social (ARROYO-VÁZQUEZ, 2007). 

O termo Web 2.0 surgiu em meados de 2004 durante uma brainstorming entre a 

O’Reilly Media e a Media Line International, que tinha como objetivo analisar as características 

de rede, reconhecer tendências e de tentar prever aonde as inovações tecnológicas chegariam 

nos próximos anos (MONISTROL e CODINA, 2007). A partir disso, foi entendido que, na Web 

2.0, os sites deixam de ter uma característica estática e a internet se torna mais dinâmica, os 

usuários passam a serem agentes ativos de produção de conteúdo, ao participar, inserir, 

atualizar, comentar e classificar.  Em linhas gerais, Web 2.0 diz respeito a uma segunda geração 

de serviços e aplicativos da rede e a recursos, tecnologias e conceitos que permitem um maior 

grau de interatividade e colaboração na utilização da Internet (MONISTROL e CODINA, 

2007). Nesse sentido, fazem parte da Web 2.0 diversas inovações tecnológicas que surgiram 

como meio de tornar a informação livre na Internet. Dentre essas inovações, encontram-se os 

navegadores, as mídias sociais e as plataformas wiki que foram os objetos de estudo neste 

trabalho.  

A partir disso, vale ressaltar que os navegadores são programas concebidos para abrir 

páginas de Internet. Possuem em sua composição abas ou separadores, marcadores, ferramenta 

de busca e navegação privada. Por ser um sistema operacional, necessita aderir atualizações ao 

decorrer do tempo para acompanhar os avanços da Web, sendo um elemento importante para a 

Web 2.0. As mídias sociais constituem canais de relacionamento e dispõem de diferentes 

possibilidades de interatividade e participação entre os usuários. São instrumentos que 

permitem a troca de comunicação, a criação e o intercâmbio de conteúdos produzidos por 

aqueles que utilizam as mídias sociais. E a plataforma wiki é um espaço em que os próprios 
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usuários podem editar as informações contidas nele, ou seja, é um sistema de produção textual 

colaborativa. A produção de conteúdo é feita de forma livre e colaborativa, além de não visar a 

fins lucrativos.  

Posto isso, de acordo com os dados disponibilizados pela StatCounter Global Stats até 

outubro de 2017 (Figura 1), o Google Chrome aparece como o navegador mais utilizado no 

mundo com 54,57%, logo atrás o Safari com 14,59%, UC Browser, Firefox com 6,08%, Opera 

com 3,89% e Internet Explorer com 3,73% de abrangência. No campo das mídias sociais 

(Figura 2), ainda com os dados disponibilizados pela StatCounter Global Stats no mesmo 

período até outubro de 2017, o Facebook aparece com 79,68%, logo atrás, está o Pinterest com 

9,11%, Twitter com 5,75%, Youtube com 1,85%, e Instagram com 1,08% de abrangência.  

 

Figura 1 – Gráfico das mídias sociais mais utilizadas 

 

Fonte: própria. Extraído do StatCounter Global Stats 
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Figura 2 – Gráfico das principais redes socais 

 

 

Fonte: própria. Extraído do StatCounter Global Stats. 

 

A partir disso, as plataformas selecionadas por meio dos segmentos escolhidos foram: 

Google como o principal navegador, Facebook como a maior mídia social e a Wikipedia como 

a plataforma wiki como espaço com maior diversidade linguística (PRADO, 2012). Visto que 

os objetos de estudo escolhidos correspondem aos objetivos propostos, o estudo dessas 

ferramentas é relevante para entender se o ciberespaço é um meio acessível e democrático ao 

multilinguismo. 

Após a escolha das plataformas, fez-se um levantamento de línguas disponíveis em 

cada uma delas. Entretanto, para realizar esse levantamento no Facebook, foi necessário abrir o 

código-fonte da página, pois a caixa de seleção de línguas disponibilizada pelo site mostra as 

línguas escritas em seu nome de origem e muitas vezes em alfabeto não latino (Figura 3).  
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Figura 3 – Opções de línguas do Facebook. 

Fonte: própria. Extraído do Facebook. 

 

Em seguida, após o levantamento de línguas disponibilizadas em cada plataforma, foi 

feita uma investigação em relação às famílias linguísticas e às regiões do mundo em que aquelas 

línguas são faladas, por meio do site Ethonologue, que tem como objetivo principal estudar, 

documentar e promover a diversidade linguística para auxiliar o desenvolvimento de línguas 

minoritárias. Para efeito de contraste, as línguas em comum, por exemplo, as mais utilizadas e 

representadas, foram colocadas como base em comum para analisar a presença de outras línguas 

que não estão representadas e analisar questões referentes às políticas linguísticas ou status 

dessas línguas encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

7. ANÁLISE DOS SITES DA WEB 2.0 

7.1 PANORAMA GERAL 

 

O ciberespaço e as mídias sociais possuem um papel significativo em relação ao 

surgimento de sociedades inclusivas, pois dão lugar a uma sociedade aberta, justa e orientada 

pelos princípios da liberdade de expressão, diversidade cultural e multilinguismo (BOKOVA, 

2012). A partir da coleta de dados, foi possível constatar que a representatividade linguística 

nas principais plataformas se dá por meio de representação da língua nacional, enquanto línguas 

provinciais, de comunicação ou ameaças não estão representadas. O levantamento de línguas 

disponibilizadas pelas plataformas Facebook, Wikipédia e Google Chrome permitiu que alguns 

aspectos fossem analisados (Figura 5). 

 

Figura 5 – Quantidade de línguas disponíveis em cada site. 

 

 
Fonte: própria. Extraído do Facebook, Google Chrome e Wikipédia. 

 

É possível observar na figura que, das três plataformas selecionadas, a Wikipédia é a 

que possui maior abrangência. Isso se deve ao fato de que essa plataforma possui sua própria 

política linguística para inserção de novas línguas e de ser uma enciclopédia colaborativa, 

enquanto outras plataformas, como Facebook e Google Chrome, possuem interesses comerciais 

que divergem dos da Wikipédia. O usuário da Wikipédia possui acesso à criação de páginas e 

conteúdos em sua língua, mas, caso ainda não exista uma página naquela língua, é possível que 

ela seja criada, respeitando alguns critérios importantes, como os requisitos para elegibilidade. 

Por exemplo, é necessário que a língua sugerida tenha ISO 639 válido, seja diferente das outras 

já existentes na plataforma, possua número suficiente de falantes nativos vivos, para que o 
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conteúdo daquela página continue sendo criado. Depois disso, essa proposta de criação é levada 

à discussão, a fim de analisar a viabilidade de inclusão desta nova língua. 

Com base nos dados apresentados pela tabela, é possível observar que Wikipédia se 

destaca como plataforma com 260 línguas, entre elas, línguas construídas como o esperanto e 

línguas ameríndias como guarani, aimará, quíchua e nauatle. Nas línguas disponibilizadas pelo 

Facebook, é possível ver a variedade de línguas e suas diversas variantes, por exemplo, o 

francês, espanhol, português, inglês, japonês, holandês, norueguês e curdo. Isto é, a plataforma 

oferece diferentes versões da mesma língua para diferentes países, pois há variações lexicais 

em diferentes lugares, como é o caso do português do Brasil e o português de Portugal. 

Entretanto, vale ressaltar que a disponibilização de diferentes variantes da língua é 

minimamente significativa, tendo em vista que o inglês é falado como língua nacional em mais 

de 20 países e há apenas duas versões disponíveis, uma para Estados Unidos da América e outra 

para o Reino Unido da Inglaterra. Já no Google Chrome, é possível constatar a presença de mais 

variantes do inglês, como o inglês (Índia), que não se assemelha ao inglês norte-americano nem 

ao inglês britânico. Na verdade, possui seu próprio vocabulário e estilo único (SIL, 2017). O 

Alemão, disponibilizado nas outras plataformas sem variantes, nessa possui quatro: o alemão 

falado na Alemanha, na Áustria, em Liechtenstein e na Suíça. Contudo, ainda assim existem 

cerca de vinte países que possuem o alemão como língua nacional ou de comunicação. O 

espanhol possui dez versões diferentes, entretanto, vale ressaltar que existem mais de vinte 

países no continente americano que são hispanofalantes.   

 

 

7.2 O STATUS DAS LÍNGUAS  

 

O site Ethonologue disponibiliza em sua página o status das línguas nos países em que 

estas são usadas. A estimativa é feita a partir do desenvolvimento geral versus perigo da língua 

usando a escala EGIDS (LEWIS e SIMONS, 2010). A segunda parte é a categorização do 

reconhecimento oficial dado à determinada língua dentro do país, isto é, ela se concentra em 

diferentes aspectos de vitalidades e em diferentes níveis. O EGIDS divide em 13 (Figura 6), em 

escala crescente, os níveis de interrupção de transmissão intergeracional da língua, portanto as 

linguagens mais fortes e mais vitais têm números mais baixos na escala e mais fracos. Os níveis 

são o internacional, nacional, provincial, comunicação mais ampla, educacional, em 

desenvolvimento, vigoroso, ameaçada, mudando, moribundo, quase extinto, dormente, extinto. 



30 
 

 

 

Além dessas, existem três etiquetagens que estão relacionadas aos níveis, são elas: disperso, 

reavivando, somente como segunda língua. 

 

Figura 6 – Os níveis e etiquetas de classificação das línguas no site Ethnologue. 

 

Fonte: própria. Extraído do site Ethnologue. 

 

O nível internacional é uma categoria reservada a poucas línguas que são usadas como 

meios de comunicação em muitos países para fins diplomáticos e comércio internacional. O 

nível nacional e o provincial estão relacionados ao reconhecimento e uso dado à língua pelo 

governo e ao uso da língua na mídia e no local de trabalho nos níveis provinciais ou nacionais. 

O nível de comunicação mais ampla centra-se no uso amplo por outros como segunda língua e 

como meio de comunicação. O nível educacional e de desenvolvimento está relacionado com a 

veiculação e com o uso da língua na comunicação.  

Os outros níveis como vigoroso, ameaçado, em mudança, moribundo e quase extintos 

se devem à transmissão intergeracional da língua, sucessivamente mais fraca na escala, que 

representa a perda de uso por geração. Os níveis mais fracos de vitalidade, dormente e extinto, 

estão ligados às identidades étnicas associadas às línguas. A etiquetagem ao nível de disperso 

refere-se às línguas que possuem um sistema de escrita fixo, mas não são apoiadas 

institucionalmente pelo governo, tampouco utilizadas na educação. A etiquetagem de 

reavivamento está associada às línguas adormecidas, mas que existem movimentações para que 

aquela língua tenha novos usos. Por último, a etiquetagem somente como segunda língua refere-

se a uma língua de comunicação, mas não é considerado patrimônio de uma determinada 
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comunidade étnica ou não possui mais falantes suficientes para ter uma função de comunicação 

significativa. 

A partir dos dados apresentados nas Figuras 7, 8 e 9, é possível afirmar que as línguas 

nacionais são as línguas que possuem maior representatividade no ciberespaço, em seguida as 

línguas provinciais e as de comunicação e educacionais. A Wikipédia, plataforma com mais 

línguas, ocupa o primeiro lugar com 90 línguas nacionais, em segundo lugar está o Google 

Chrome com 88 línguas nacionais e em terceiro lugar, o Facebook com 66 línguas nacionais. 

No nível das línguas provinciais, a Wikipédia possui 38 línguas, o Google Chrome, 23 e o 

Facebook, 16.  

 

Figura 7 – Línguas do Google Chrome por status. 

 
Fonte: própria. Extraído do site Ethnologue. 
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Figura 8 – Línguas do Facebook por status. 

 
Fonte: própria. Extraído do site Ethnologue. 

 
 

Figura 9 – Línguas do Wikipédia por status.

 

Fonte: própria. Extraído do site Ethnologue. 

 

      Todas as plataformas apresentadas possuem uma ou mais línguas que não estão 

nos níveis principais – nacional, provincial, ampla comunicação e educacional –, exemplo disso 

é o bretão, presente nas três plataformas, em nível de mudança. Outro exemplo é o oriá, também 

presente nas três plataformas, idioma da Indonésia considerado ameaçado, porém existem 

atitudes positivas em relação ao idioma, já que agora as crianças aprendem e falam a língua 

(SIL, 2017). Contudo, existem línguas que possuem nível nacional e representatividade nas 



33 
 

 

 

plataformas, mas que não possuem atitudes positivas quanto ao seu uso, como é o caso do 

Norueguês, que possui dois padrões escritos que se diferem em inúmeros detalhes. Desse modo, 

o Norueguês Nynorsk Norwegian é usado por uma minoria, e o Norueguês Bokmål Norwegian 

é falado pela maioria no país (SIL, 2017).  

 

 

7.3 TRADUÇÃO AUTOMÁTICA 

 

Para as demais línguas que não estão presentes nas plataformas, o Google Chrome 

disponibiliza uma versão da página traduzida de maneira automática. Já o Facebook, para os 

usuários que não encontrem uma versão da rede em sua língua – ou então que a versão careça 

de conteúdo no tocante à localização de software –, permite que seu usuário veja o Facebook 

em duas línguas ou então, durante a criação de seu conteúdo e o compartilhamento de 

informação, permite a opção de tradução automática oferecida pelo Bing em 100 línguas, as 

mesmas oferecidas pelo site (Figura 10). A Wikipédia, para as páginas que ainda não possuem 

versão dos conteúdos em suas línguas, também oferece o Google Tradutor como ferramenta 

auxiliar no processo de acesso à informação, a depender do conteúdo. 

 

Figura 10 – Opção de post multilingue do Facebook 

 

Fonte: própria. Extraído do Facebook. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos relacionados à representação da diversidade linguística no ciberespaço não 

constituem objetos de fácil análise, entretanto, nesse ínterim, o pesquisador se depara com 

diversos obstáculos na execução, entre eles a língua.  A partir dos dados apresentados no 

decorrer do trabalho, foi possível constatar que o ciberespaço tem se tornado cada vez mais um 

espaço para o multilinguismo, ainda que, em sua concepção, tenha sido pensando na língua 

inglesa. Além disso, foi possível observar diversos avanços tecnológicos e esforços para a 

inserção de novas línguas que possuem alfabetos diferentes do latino.  

Entre os sites analisados, as línguas nacionais são as que estão mais presentes em todas 

as plataformas, enquanto línguas provinciais, de ampla comunicação e as educacionais estão 

representadas em segundo plano, isto é, estão presentes, mas em menor quantidade. No que 

tange às línguas com status em desenvolvimento, dispersa, severo, ameaçado e mudando, os 

resultados não são tão expressivos, pois os três sites, muito visualizados ainda reproduzem 

padrões das políticas linguísticas em vigor em muitos países em que aquelas línguas são faladas, 

enquanto a promoção e fomento da diversidade linguística ainda se apresentam de forma 

encafifada. Contudo, mesmo em pouca quantidade, a Wikipédia é a plataforma que mais se 

destaca entre as três, pois disponibiliza mais línguas com níveis mais fracos na escala em 

comparação aos outros dois sites, Facebook e Google Chrome. 

Todavia, vale ressaltar que as plataformas escolhidas não são as plataformas mais 

multilingues no ciberespaço, mas constituíram objeto de interesse para o presente trabalho, 

porque são as plataformas mais utilizadas. Existem esforços de várias associações para 

assegurar a presença das línguas e promover o acesso à informação. Exemplo disso é o portal 

JW – Portal de Testemunhas de Jeová –, que disponibiliza 925 línguas até o momento, dentre 

elas línguas de sinais de vários países. Ademais, existem iniciativas como o Global Voices que 

é uma rede internacional de blogueiros, tradutores e jornalistas cidadãos que compartilham 

informações e trabalham em prol do multilinguismo. Neste âmbito, pesquisas como estas se 

fazem necessárias, pois asseguram a representatividade linguística no ciberespaço. 

 

 

 

 



35 
 

 

 

9. REFERÊNCIAS  

 

ALONSO, L. E. Los mercados lingüísticos o el muy particular análisis sociológico de los 

discursos de Pierre Bourdieu. Revista de Estudios de Sociolingüística, v. 3, n. 1, p. 111-132, 

2002. 

 

BOKOVA, Irina. Directrice générale de l’UNESCO. p. 13-16. In: VANNINI, Laurent; 

CROSNIER, Hervé Le (coord). Net.Lang réussir le cyberespace multilingue. France: C&F 

Éditions, 2012. 

 

BORLETTI, Isabella Pierangeli. Décrire le monde: Multilinguisme, Internet et Droits de 

l’Homme. p. 379-404. In: VANNINI, Laurent; CROSNIER, Hervé Le (coord). Net.Lang 

réussir le cyberespace multilingue. France: C&F Éditions, 2012. 

 

BORTZMEYER, Stéphane. Le multilinguisme dans la normalisation de l’internet. p.111-

123.  In: VANNINI, Laurent; CROSNIER, Hervé Le (coord). Net.Lang réussir le cyberespace 

multilingue. France: C&F Éditions, 2012. 

 

__________. La gouvernance de l’internet à l’heure du multilinguisme. p. 405-418. In: 

VANNINI, Laurent; CROSNIER, Hervé Le (coord). Net.Lang réussir le cyberespace 

multilingue. France: C&F Éditions, 2012. 

 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Trad. de Roneide Venancio Majer. 8.ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 1999. 574 p. 

 

COBARRUBIAS, J.; FISHMAN, J. A. (Org.). Progress in language planning: international 

perspectives. Berlin: Mouton, 1983. 

 

COUTINHO, Clara; LISBÔA, Eliana. Sociedade da Informação, do Conhecimento e da 

Aprendizagem: Desafios para Educação no Século XXI. Revista de Educação, Lisboa: v. 

XVIII, nº 1, p. 5 - 22, 2011. 

 

DIKI-KIDIRI, Marcel. Como Assegurar a Presença de uma Língua no Ciberespaço? 

UNESCO, Título Original: «Comment Assurer la Présence d´une Langue dans le Cyberespace», 

Editor: Cláudio Menezes, 2007.  

 

FISHMAN, Joshua A. Bilingualism with and without diglossia; diglossia with and without 

bilingualism. Journal of Social Issues, v. 23, n. 2, p. 29-38, abr. 1967. 

 

GIL, Mercedes Sanz. Divulgación del conocimiento en el ciberespacio: un viaje a través del 

multilingüismo. Cultura, lenguaje y representación, ISSN:1697-7750: v. 13, pp. 125-144, 

2014 doi: http://dx.doi.org/10.6035/clr.2014.13.7  

 

GONZÁLEZ, Jorge Uría. Ideología y lengua durante el franquismo: el caso asturiano. 

Lletres asturianes: Boletín Oficial de l'Academia de la Llingua Asturiana, España: ISSN 0212-

0534, Nº. 18, 1985, págs. 25-40. 

 

LÉVY, Pierre. Trad. Carlos Irineu da Costa. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 

http://dx.doi.org/10.6035/clr.2014.13.7


36 
 

 

 

OUSTINOFF, Michaël. L’anglais ne sera pas la lingua France de l’Internet. p. 35-54. In: 

VANNINI, Laurent; CROSNIER, Hervé Le (coord). Net.Lang réussir le cyberespace 

multilingue. France: C&F Éditions, 2012. 

 

__________. L’économie des langues. p. 441-446. In: VANNINI, Laurent; CROSNIER, 

Hervé Le (coord). Net.Lang réussir le cyberespace multilingue. France: C&F Éditions, 2012. 

 

PRADO, Daniel. Présence des langues dans le monde réel et le cyberespace. p. 55-74. In: 

VANNINI, Laurent; CROSNIER, Hervé Le (coord). Net.Lang réussir le cyberespace 

multilingue. France: C&F Éditions, 2012. 

 

PRADO, Daniel; PIMIENTA, Daniel. Quelles politiques publiques pour les langues dans le 

cyberespace? p. 457-470.  In: VANNINI, Laurent; CROSNIER, Hervé Le (coord). Net.Lang 

réussir le cyberespace multilingue. France: C&F Éditions, 2012. 

 

SAMASSÉKOU, Adama. Multilinguisme, Objectifs du Millénaire pour le développement 

et le cyberespace. p. 363-375. In: VANNINI, Laurent; CROSNIER, Hervé Le (coord). 

Net.Lang réussir le cyberespace multilingue. France: C&F Éditions, 2012. 

 

SIMONS, Gary F.; CHARLES, D. Fennig (eds.). 2017. Ethnologue: Languages of the World, 

Vigésima edição. Dallas, Texas: SIL International. Disponível em:< 

http://www.ethnologue.com>. Acesso: 27 nov. 2017, 16:20:53. 

 

SEVERO, Cristine Gorski. Política(s) Linguística(s) e Questões de Poder. Alfa: Revista de 

Linguística., São Paulo: v..57, n.2, p.451-473, 2013.  

 

TORQUATO, Cloris Porto. Políticas Linguísticas, Linguagem e Interação Social. Revista 

Escrita, Rio de Janeiro: ISSN 1679-6888, n.11, 2010. Disponível em: 

<https://doi.org/10.17771/PUCRio.escrita.16370>. Acesso: 27 nov. 2017, 16:20:57. 

 

UNESCO. Conferencia Regional para Centroamérica. Informe de la Conferencia: el 

Multilinguismo en Ciberespacio Lenguajes Indígenas para el Empoderamiento, San José, 

2015. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002434/243499s.pdf>. Acesso 

em: 04 nov. 2017, 15:26:14. 

 


