
Francês,  5° idioma mundial  

Número de falantes  

274 milhões de falantes no mundo  

• 5ª língua mundial após o mandarim, o inglês, o espanhol e o árabe.  

1. Mandarim 

2. Inglês 

3. Espanhol 

4. Árabe 

5. Francês 

• O francês é o único idioma falado em todos os continentes, como o inglês.   

Entre 2010 e 2014,  o número de francófonos aumentou 7%.   

• É na África Subsariana que o francês mais cresce. (+15%)   

• Foi de +30%  o aumento nos países onde ela não é o primeiro idioma ou onde é ensinado nas 
escolas (por exemplo: Burkina Faso, Senegal, Gabão, Congo, Benin e Burundi)   

Ensino 
• 2° idioma ensinado como língua estrangeira depois do inglês.  

1. Inglês 

2. Francês 

• Isso nos 5 continentes e em quase todos os países do mundo.  

125 milhões de estudantes de francês em 2014  

Desses, 49 milhões de pessoas aprendem o francês como língua estrangeira, o que corresponde a 
uma alta de 6% em relação a 2010.   

• +2% NA AMÉRICA DO NORTE (principalmente nos Estados Unidos e no Canadá)  

• +43% NA ÁSIA 

• +44% NA ÁFRICA SUBSARIANA 

• +52% de alunos na parte norte da África e no Oriente Médio (onde o idioma é especialmente 
usado no ensino de ciências) 

Na Europa, apesar de um recuo, a língua francesa mantém-se no pódium dos idiomas ensinados na 
Irlanda e no Reino Unido.   

Áreas temáticas 
1. 3° idioma de negócios no mundo, após o inglês e o chinês (fonte: Bloomberg) 



2. Inglês 

3. Chinês 

4. Francês 

2° idioma mais útil nas trocas econômicas, após o alemão e antes do espanhol, do árabe e do chinês, 
para as empresas britânicas (British Council). 

1. Alemão 

2. Francês 

3. Espanhol  

O espaço francófono representa 

14 % dos IDE (investimentos diretos estrangeiros) de entrada no mundo. 

 15,3 %  dos IDE de saída no mundo. 

• 4° idioma na internet por número de usuários  

• 3e° idioma mais usado pelos blogs 

• 4° idioma para os conteúdos web (dentre os quais o Wikipedia  

• 4° idioma nas redes sociais 

Fonte : relatório da Organização Internacional da Francofonia  – 03.16 : 
http://www.francophonie.org/274-millions-de-francophones-dans.html  

  


