
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS 
 

 

               MAURICIO RODRIGO PINILLA EDUARDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PORTUNHOL NA REGIÃO FRONTEIRIÇA DE GUAJARÁ-
MIRIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Velho-RO 
2018 



MAURICIO RODRIGO PINILLA EDUARDO 

O PORTUNHOL NA REGIÃO FRONTEIRIÇA DE GUAJARÁ-
MIRIM  

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Letras da Universidade 
Federal de Rondônia, como requisito para a 
obtenção do título de Mestre em Letras. 

Linha de pesquisa: Estudos descritivos e 
aplicados de Línguas e Linguagens 

 

Orientadora: Profa. Dra. Nádia Nelziza 
Lovera de Florentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porto Velho – RO 
2018 



 



 
 
 
 
 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradecer é bom, proporciona uma sensação de justiça para com aqueles que 

de alguma forma colaboraram direta ou indiretamente para que esse trabalho fosse 

menos difícil e mais satisfatório e que proporcionasse felicidade em realizá-lo. Esta 

não é uma lista interminável, é uma sequência justa para com aqueles que ocultos, 

ou não fazem parte das diversas linhas desta dissertação.  

A Sâmia Pinilla, minha esposa, motivo pelo qual aqui resido e vivo, porque nem 

sempre residir ou morar será viver, agradeço pela bondade e constante inspiração, 

mas mais que isso, pela paciência que poucos possuem para suportar momentos de 

péssimo humor que as contrariedades trazem. Agradeço muito e de coração a Nádia 

Lovera Florentino, minha orientadora que por ser da minha área, do campo da 

literatura compartilhou comigo das minhas novas descobertas que fogem e 

transgridem a aqueles que amam as letras nas suas máximas expressões, seja na 

poética ou na narrativa.  

Meu agradecimento de coração para as professoras Odete Burgeile que soube 

tão bem me orientar na área da sociolinguística com a sua incomparável experiência. 

À minha amiga e professora Socorro Dias Loura, que me incentivou muito para tentar 

este mestrado, sem o qual certamente eu não teria me postulado e hoje não estaria 

aqui realizando este agradecimento. À professora Marília Continguiba nossa 

coordenadora do ML que incentivou não só a mim, mas a todos os meus colegas para 

que tivéssemos sucesso nesta empreitada.  

Faço questão de agradecer à Cristiani Carraro, que me auxiliou com revisões, 

sugestões e a sua amizade. E por último meu agradecimento ao meu mestre Flávio 

Batista Simão, que sabedor de todos os percalços que um mestrando passa, sempre 

demonstrou um gesto amigo e alentador para manter no espírito acesa a chama 

necessária a essa conquista. 

Feliz o homem que agradece! Feliz porque ao fazê-lo se desculpa de tudo e de 

todos aqueles que por vezes não acreditaram nele. Feliz o homem que sabe ser grato, 

porque somente a gratidão proporciona a recompensa de perdoar inclusive a si 

próprio. Obrigado a nossa UNIR. 

 



EDUARDO, Mauricio Rodrigo Pinilla. O portunhol na região fronteiriça de Guajará-
Mirim. 2018, 106p. Dissertação (Mestrado em Letras). - Universidade Federal de 
Rondônia – UNIR, Porto Velho, RO, 2018. 

 
RESUMO 

 

Este trabalho parte da investigação sobre como vocábulos produzidos a partir da 

mescla de idiomas são produzidos em Guajará-Mirim, cidade brasileira que faz 

fronteira com a Bolívia. Essas palavras foram por nós denominadas de portunhol e 

foram estudadas com a finalidade de entender seu processo de formação, bem como 

o seu significado no contexto discursivo. A partir de uma mostra coletada em pesquisa 

de campo, observou-se como a fusão de duas línguas traz uma riqueza inestimável 

de criações linguísticas, que talvez possa vir a ser constituída como uma língua 

futuramente. No percurso analítico, dividimos o trabalho em três partes. 

Primeiramente, abordamos a significância da expressão fronteira no contexto 

estudado, apresentando a região fronteiriça de Guajará-Mirim. Na segunda parte, 

tratamos do portunhol em relação às suas significâncias e aos fatores que interferem 

na sua formação enquanto interlíngua, pidgin, como língua literária, como também os 

aspectos sociolinguísticos que corroboram em sua constituição utilizando teóricos 

como John Holm (1988), Louis-Jean Calvet (1993), entre outros. Por sua vez, na 

última parte, dedicamo-nos ao processo de formação dos vocábulos, e para isso 

utilizamos as considerações de Joaquim Mattoso Câmara Junior (1970) a respeito da 

formação das palavras na língua portuguesa e de Burgeile (1989, 2009) que aborda a 

interferência entre as duas línguas faladas pelos antilhanos em Porto Velho. Por fim, 

esperamos que este trabalho possa somar-se a outros que estudam o portunhol e a 

sua importância, trazendo aos estudos linguísticos um universo que pode ser 

extremamente explorado não somente nas bases aqui propostas, mas outras em 

diversos campos do saber. 

 

Palavras-Chave: Fronteira. Portunhol. Sociolinguística. 
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ABSTRACT 

 

This part of the investigation paper about how the words produced from the mixing of 

languages are made in Guajara Mirim, brasilian city which is border to Bolivia. Those 

words were nominated by us Portunhol and were studied with the purpose of 

understanding its own construction process as well as its meaning in the lecture 

context. From a show colected in a field research. The observation of how a fusion of 

two languages brings us  the first steps of the invention of a new language that might 

become in the future.On the analitic way we divided the paper in three parts. As first 

we approached the meaning of the border exprssions in the studied context showing 

the Guajara Mirim border region. As second part we treated Portunhol related to its 

meanings and to the factors that interfere on its formation as an interlanguage – pidgin 

– as a literary language as well as the sociolinguistic aspects that corroborate its 

constitution using theorics as John Holm (1998), Louis-Jean Calvet (1993) among 

others. The last part we dedicated to the forming process of words and therefor we 

used the formation of the words. We used the considerations of Joaquim Matoso 

Camara Junior (1970) related to the formation of the words in Portuguese. Finnally we 

hope this paper might add to the others that study Portunhol and its importance 

bringing to the Linguistic studies a universe that can be extreamly explored not only on 

the bases here exposed but even for the other diverse fields of knowledges. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho foi o resultado de um processo de investigação que se 

originou com a seguinte interrogante: como se dá o processo de comunicação entre 

os habitantes da cidade de Guajará-Mirim e os seus vizinhos fronteiriços de 

Guayaramerín? Aqui se usa o português, ali o espanhol. Ambas as línguas, mesmo 

que semelhantes, possuem suas diferenças, e muitas destas impeditivas à plena 

compreensão de uns para com outros. A dúvida, se o que se produzia ali era uma 

interlíngua ou como se pode dizer a exemplo do pidgin, uma língua aproximativa ou 

uma simples fala que sequer necessitaria de um estudo mais aprofundado. 

 Foi necessário um levantamento de vocábulos, tentar entender como se dá 

essa comunicação. Era premente realizar uma pesquisa in loco, olhar esse fenômeno 

comunicativo, onde ele ocorria e em que circunstâncias. E assim começou o projeto 

de fazê-lo. Um primeiro contato com a fronteira a ser estudada, em julho de 2017, fez-

nos entender, que este estudo seria focado junto aos falantes brasileiros residentes 

em Guajará-Mirim. Qualquer tentativa de ampliar este escopo, demandaria uma série 

de medidas e ações junto a habitantes de outro país, e consequentemente de uma 

sujeição à leis e normas que não são de nosso conhecimento. 

 Agendou-se uma nova visita à região de estudo para agosto de 2018. Para 

essa empreitada, foi necessário encontrar pessoas dispostas a doar um pouco de seu 

tempo, muitas vezes em suas casas, para uma conversa a três, o entrevistador e mais 

duas pessoas com a única e exclusiva finalidade de coletar vocábulos e, entre estes, 

possíveis amostras de uma interlíngua falada naquela localidade. Devido ao tempo 

curto que havia, alguns voluntários desistiram no decorrer do processo, mas 

finalmente foi possível gravar seis pessoas, cinco mulheres e um homem e o resultado 

destas conversas trouxe à tona palavras que são usadas e fazem parte de um 

contexto comunicativo naquela localidade. Com a coleta em mãos passamos a 

separar o que era realmente importante e válido para este trabalho.  

É necessário dizer que esta dissertação foi embasada em Burgeile (1989, 2009) 

para descrever os fenômenos denominados empréstimos, fruto da interferência entre 

o português e o espanhol, uma vez que a autora estudara o contato de grupos falantes 

do inglês, em contato com o português dos antilhanos de Porto Velho. Não fizemos a 

transcrição fonética das falas porque não é este o nosso objetivo e seguimos 

Marchuschi (1986, p. 9) o qual explica que “a transcrição deve ser baseada na 
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ortografia portuguesa que segue o padrão da escrita, mas considera a produção real. 

Não se trata de uma variante linguística, é uma mistura de duas línguas que se 

observa, são os vocábulos criados através de processos de neologismo ou de 

interferência linguística derivadas de empréstimos entre línguas.  

A sociolinguística está presente neste trabalho juntamente com a morfologia, a 

sintaxe e a semântica, as quais fazem parte de nosso arcabouço teórico. Com isso, 

pretendemos mostrar como estas palavras coletadas, oriundas de falares 

espontâneos de nossos entrevistados, são uma prova viva de algo que ganha espaço 

e que em seu atual estágio de interlíngua possa, quem sabe, ser um dia uma nova 

língua. Não sabemos e não nos compete saber, mas vale observar que assim, através 

de fenômenos semelhantes, surgiram muitas línguas as quais povoam o mundo 

atualmente. 

 O trabalho foi dividido em quatro partes: a primeira denominada “A Fronteira” 

que traz, ademais das informações sobre o local que serviu de cenário para esta 

pesquisa, alguns conceitos que acreditamos serem válidos para entender o que é uma 

fronteira e especialmente, entender aqueles que ali vivem, aqueles que fazem de sua 

forma de comunicação algo novo, aqueles que criam o portunhol, que é o foco deste 

trabalho. Conhecer o habitante, o lugar que ele ocupa, saber sobre a sua origem é o 

que se pretende nesta primeira seção.  

A segunda parte, “interferência entre línguas em contato”, traz algo deste 

processo de constituição do portunhol. Aqui abordamos o fenômeno de interferência 

linguística, assim como um de seus resultados e o porquê deste processo ser tão 

importante na criação desta interlíngua ou língua aproximativa que é o portunhol. 

Completamos com os empréstimos linguísticos e como eles estão muito mais 

presentes no nosso dia a dia do que se imagina.  

A terceira parte trata acerca do portunhol, o que se pensa e o que se sabe sobre 

ele, os “portunhóis” que se usam em publicações ou portunhol literário, como objeto 

de estudo. Neste recorte fica em evidencia o que se fala naquela localidade e em 

tantas outras que são fronteiras com países hispanos e o Brasil. 

 A última parte, “O portunhol na fronteira de Guajará-Mirim”, é o estudo destas 

palavras coletadas. Nesta parte é centralizado o objeto, o corpus desta dissertação: 

estudar a formação destas palavras através da morfossintaxe da semântica e da 

sociolinguística. 
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 Não é nosso objetivo classificar o portunhol como sendo isso ou aquilo, ele 

existe e está presente na fala não somente dos que residem em regiões fronteiriças, 

mas também entre aqueles que estabelecem contatos onde quer que seja com 

hispanos falantes sem conhecer e ter o domínio do espanhol. Se esta interlíngua será 

futuramente uma língua, não saberemos. Contudo é possível estabelecer, observando 

o que encontramos em nossa investigação, que ela está e estará sempre presente, 

entre aqueles que falam o português ou espanhol como primeira língua e não 

conheçam estas com propriedade como sendo uma segunda língua, e então irão se 

valer do portunhol para continuar os seus contatos. 
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1 A FRONTEIRA  

 

 Fronteira segundo o dicionário eletrônico Houaiss significa: substantivo 

feminino, limite que demarca um país e o separa do outro (s); derivação: por extensão 

de sentido – área contígua a esse limite; derivação em sentido figurado: raia, termo, 

limite; rubrica: física – região de separação entre um sistema físico e a sua região 

externa, (...). 

A fronteira sempre será um lugar de encontros. Seja de uma língua com outra, 

seja de culturas diversas que convivem em uma harmonia necessária e sólida. 

Necessidade que provém da interação frequente e necessária entre falantes de 

línguas diferentes, mas cujo objetivo sempre será o mesmo: a comunicação. Solidez 

que advém da certeza de que lá, onde se opera esta convivência é e sempre será um 

lugar de vida em comum. Afinal, é uma fronteira, uma das fronteiras existentes no 

estado de Rondônia: dois países, duas línguas. 

A fronteira separa ideologias, países, culturas e políticas, mas nunca separará 

pessoas. O sujeito que cria esta fronteira é um sujeito linguístico por excelência, faz 

de sua fala a fala necessária para a compreensão do outro; desce a níveis de 

entendimento que muitos daqueles que nunca viveram em uma fronteira 

desconhecem existir.  

Falam a sua língua e entendem a outra. Transformam uma simples conversa 

em um exercício de articulação linguística que transpassa o que se conhece e se 

espera de uma comunicação dita como normal para um ambiente no qual a única 

normalidade se resume à serenidade de uma conversa, que poderia ser interpretada 

como “estranha” por aqueles que nunca viveram lá. Esta conversa, muito 

provavelmente deverá ser ou é natural que seja executada, utilizando uma mistura 

das duas línguas existentes entre os habitantes desse lugar que aqui será o português 

e o espanhol, portanto a conversa será realizada possivelmente em portunhol, tema 

desta investigação.  

A fronteira une o que os governos comumente afastam e cria laços e 

sentimentos que estão circunscritos à sua singular localização. A confluência de dois 

mundos por vezes distantes, mas sempre próximos mantidos pelo contato diário de 

seus membros. Daqueles que residem do lado de lá e dos que residem do outro lado, 

o lado de cá, ou que aqui trabalham. Dos que visitam seus amigos e em muitos casos 

familiares, e daqueles que sabem que aquele item necessário para comprar está lá, 
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do outro lado, na “banda” de lá, vocábulo esse que é usado normalmente entre os 

habitantes desta fronteira para designar o “outro lado”, o outro lado da fronteira, não 

importa qual. Nas palavras de Antônio Roberto Esteves em seu artigo intitulado 

“Transposição de gêneros e deslocamentos de fronteira: Uma leitura de dois relatos 

históricos de Maria Rosa Lojo”, publicado no XII congresso da ABRALIC, nos diz: 

 

Etimologicamente, “fronteira” vem de frons, frontis, que também dá origem à 
frente e a fronte. Assim, a mudança do ponto de vista é necessária.  Não mais 
a atalaia distante, a última fortaleza diante do território inimigo, mas um cara 
a cara. Estar frente a frente, não com o inimigo, mas com o outro que afinal 
de contas pode, em seus olhos, refletir nossos desejos. Olhar o outro, ser 
olhado pelo outro. Desejar o outro, ser desejado pelo outro. Um outro que 
muitas vezes está dentro de nós e que só pode ser identificado pelo olhar do 
outro. Ou de modo invertido, como na imagem no espelho. (ESTEVES, 2011, 
p. 03) 

  

Este fragmento cria para a fronteira, a que nos serve de área de estudo para 

esta pesquisa, ou mesmo todas as fronteiras que existem e separam povos e culturas 

um intimismo único: somos todos iguais. A separação que para muitos deveria existir 

aqui é na verdade um espelho. O outro, aquele que lá está, do outro lado da fronteira 

é invariavelmente o reflexo do que nós somos para ele. Se mantivermos boas relações 

eles também manterão conosco, se estas forem deletérias o resultado será idêntico. 

A semelhança é maior que a diferença, o que a cultura categoriza como sendo diverso, 

o proceder e as ações mostram como sendo o verdadeiro espelho do outro. 

Gerações de homens e mulheres que faziam de suas vidas e de sua sociedade 

um ponto de partida para o futuro. O que chegou após essa visão é invenção e uma 

contravenção ao o que lá havia, criou-se uma linha, uma faixa e disseram que aqui 

era aqui e ali era ali. O mundo nunca mais seria o mesmo, a fronteira como se 

esperava ser, será sempre a mesma para aqueles que a conhecem. Ela será somente 

um lugar de encontros, como tantos que há nesse mundo, encontros que na maioria 

das vezes necessitam de uma variedade linguística diferente para ocorrer, mas nada 

que seja anormal para os que ali vivem, nada que, nesse sentido, não seja totalmente 

compreensível e corriqueiro a eles. 

O homem da fronteira é diferente dos outros. Ele não acredita que pontos 

imaginários e convencionados possam frear o que ele faz e pará-lo em seu caminho. 

Ele caminha de lá para cá sem reservas, a linha imaginária não o assusta, a língua 

diferente tampouco, ele a entende, gerações e gerações de seus antepassados já 
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faziam deste contato uma experiência comercial e pessoal, positiva e necessária. O 

quintal de casa também fala outro idioma.  

Há fronteiras, como o termo nos faz imaginar, que são uma linha no mapa, um 

simples traçado que separa dois países como se imagina ser uma fronteira, como se 

todas elas fossem iguais, mas todas diferem entre si, algumas “mais” que outras. Há 

as que surgem em uma simples rua como sendo o marco de separação geopolítico; 

outras possuem um rio, como é o caso da nossa em Guajará-Mirim. Florentino (2016) 

em sua tese traz uma definição bastante apropriada ao falar sobre o termo fronteira: 

 

Trata-se, portanto, de um termo de significação complexa. Em todo caso, 
fronteira é associada a uma espécie de linha imaginária, cuja função principal 
seria a de demarcar um território específico, dividindo-o e separando-o dos 
demais. (...) A fronteira existe, então, para separar dois povos, duas culturas, 
duas – ou três – línguas, o que raramente conseguem, já que as fronteiras 
são movediças e se movimentam em função de acordos, guerras, etc. 
(FLORENTINO, 2016, p. 41) 

 

 Assim sendo, entendemos que o efeito contraria a causa, pois se a fronteira 

existe para separar povos, culturas, tudo através de uma linha imaginária que está ali, 

vigente e demarcada aos olhos da lei, ela é movediça e sua movimentação se dá em 

razão de interesses maiores, normalmente impostos pelos governos dos países 

envolvidos, mas também do interesse de seus mesmos habitantes, que são o principal 

combustível para a sua existência como sendo uma fronteira. 

Como cita a autora neste fragmento, há fronteiras que envolvem mais de dois 

países, trazem duas fronteiras como a que há em Foz do Iguaçu que marca e delimita 

Argentina, Paraguai e Brasil. Na fronteira que estudamos, somos somente dois, Brasil 

e Bolívia, português e espanhol e desta junção surge o portunhol, um falar, uma 

interlíngua que nas fronteiras dos países hispanos com o Brasil estará presente 

invariavelmente. 

Na fronteira não se pensa no diferente, afinal quem pertence a ela já o é por 

simbiose.  Diferente é todo aquele que não é de lá. Diferente ou até divergente, pois 

diverge, muito provavelmente, nas suas acepções sobre aqueles que habitam o lado 

de lá. Acreditam que, na maioria das vezes, o estrangeiro, o que não mora lá, ou seja, 

aquele que visita a fronteira, é diferente e ele pensa e age sem entender a sua 

realidade. Muitos, mal sabem que o outro, o que vive na outra margem do rio, do outro 
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lado da fronteira, geralmente sabe muito sobre o que ocorre aqui, deste lado da 

mesma. 

Após algum tempo dá-se conta de que a nossa realidade, dos que não habitam 

a fronteira, é que é diferente de todos aqueles que lá habitam, seja do lado de lá como 

do lado de cá, como se ali houvesse um novo Estado, um novo lugar, lugar este que 

independe de sombras maiores ou cidadanias, de nomenclaturas, governos ou 

direções políticas. O que prevalece é algo que se criou há muitos anos, antes de 

alguém dizer que aquele lugar deveria ser dividido, antes de alguém ter inventado 

uma linha imaginária para chamar de fronteira.  

Segundo o escritor colombiano Gabriel Garcia Márquez, em Cem anos de 

Solidão, (1967, p. 05), “O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome 

e para mencioná-las se precisava apontar com o dedo [...]”, na fronteira entre dois 

países de línguas distintas é assim, as coisas muitas vezes carecem de nomes, sendo 

necessário apontar para que se saiba o que se quer. 

 Às vezes o nome que se emprega não é o que se espera de uma língua em 

uso, de uma língua estandardizada e estabelecida. Muitas vezes ele é uma criação 

daquele que tenta a comunicação com o outro. Frequentemente o que se ouve é algo 

muito semelhante a isto, com a sonoridade característica de quem nunca teve a 

mínima exposição a uma aula dessa língua a qual se tenta utilizar, mas na maioria 

dos casos os fronteiriços, ou habitantes de uma fronteira conseguem comunicar-se 

satisfatoriamente uns com os outros, independente de possuírem ou não profundos 

conhecimentos da língua do outro. Pelo que pudemos observar em nossos contatos 

com os fronteiriços, não é primordial nem imprescindível que se tenha conhecimentos 

mais aprimorados pela língua do outro, a comunicação é o que importa. 

 O que se observa nos falantes da fronteira como sendo algo que lhes falte com 

relação à outra língua ali existente, talvez seja a compreensão de formas verbais, 

colocação pronominal e outros matizes gramaticais. Contudo lhes sobram aquisição 

de vocabulário e principalmente o entendimento prático que o estrangeiro fronteiriço 

fala. A sua audição está acostumada à sonoridade do espanhol, o que é sem dúvida 

um dos grandes problemas dos estudantes de espanhol e dos hispanos que estudam 

o português nos seus primeiros estágios. A compreensão auditiva é uma das quatro 

habilidades de quem aprende uma língua estrangeira, as outras são compreensão 

escrita, produção oral e escrita, ou seja: falar, ouvir, ler e escrever. 
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Certamente que estudar uma língua requer exposição à sua gramática e ao seu 

vernáculo. Isto quando se deseja aprender uma língua de forma correta e fluente, 

compreendendo os seus porquês e diferenciando as formas normativas e as 

alternativas, treinando a sua audição e buscando elaborar frases e sentenças para 

essa expressão linguística com o outro, mas o que se vê, e isso é facilmente 

observável nas cidades envolvidas neste trabalho, e que  o que lá habita não 

manifesta desejo de aprender a língua falada no outro lado da fronteira de forma 

padronizada, normatizada, mesmo estando em uma situação extremamente 

vantajosa para fazê-lo. 

O que se observa nas pequenas cidades fronteiriças de modo geral, após 

buscas pela internet nos sites de grandes cursos de língua, e podemos dizer que nas 

cidades que foram objeto de nossa investigação após a pesquisa in loco, é que em 

Guajará-Mirim e Guayaramerín os cursos de espanhol e português inexistem. A língua 

estrangeira a ser estudada e aprendida quando há é o inglês.  Acreditamos que isso 

se deva ao fato de que o habitante já acostumado à outra língua, e ciente de que o 

seu entendimento, por rudimentar que seja, lhe proporcionará a comunicação 

necessária fazendo com que ele acredite que aprofundar-se em um curso 

convencional da língua, que ele pensa conhecer, seria uma perda de tempo e dinheiro, 

portanto algo dispensável.  

No lado brasileiro, pelo pouco prestígio que o espanhol conta, e isso é ampliado 

nas áreas de fronteira pelo fato de que os que lá vivem associarem a língua à pobreza 

existente nas regiões fronteiriças de alguns países vizinhos ao Brasil como é o caso 

específico da Bolívia. Para o boliviano aprender o português, que ele, como pôde se 

constatar em nossa pesquisa e nas pré-entrevistas, julga muito fácil de entender, não 

traria maiores benefícios à sua compreensão e, portanto, seria dispensável. 

Mas a fronteira é muito mais que isso. Veja esse ponto de divisão que 

chamamos de fronteira tão bem ilustrada nas palavras de Florentino em sua tese de 

Doutorado:  

 

[...] a fronteira acaba por constituir-se como lugar de trânsito, a travessia, o 
corredor, uma vez que é exatamente na fronteira que nos deparamos com o 
outro e nos tornamos vulneráveis à mescla, ao hibridismo, não apenas ao 
aspecto cultural, mas também comercial, político, linguístico. (FLORENTINO, 
2016, p. 43) 
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Esta definição de fronteira certamente nos traz uma síntese do que pensamos 

ser uma fronteira. Trânsito é travessia; todos nós, os que lá vivem e viveram e os que 

lá viverão. Aqueles que passam e deixam suas marcas indeléveis de suas passagens. 

O ir e vir de tantos é o alimento desta dita fronteira, é o que faz que ela seja assim 

denominada, um verdadeiro corredor, que como bem dizem os dicionários de língua 

portuguesa em uma de suas acepções “caminho estreito”, traduz exatamente o que 

conseguimos visualizar em uma fronteira de forma concreta: o lugar por onde se passa 

de lá para cá. 

 Quanto ao hibridismo poderíamos dizer que é a mescla de palavras de duas 

línguas diferentes, mas estaríamos simplesmente estabelecendo este ao seu aspecto 

linguístico; mas há mais. Na fronteira o hibridismo também é cultural, pois o que é do 

outro passa a ser nosso também, e sendo assim o hibridismo estaria presente em 

praticamente todos os aspectos da vida em comum daqueles que “vivem a fronteira”, 

mais do que “vivem na fronteira”, pois ali tudo estaria em constante contato. 

Como diz a autora, estudiosa do portunhol literário, nos deparamos com o 

outro, ou serão os outros? Afinal estamos na área deles, eles lá habitam. Nós somos 

os outros e ser o “outro” é o mesmo que deparar-se com ele, afinal em uma fronteira 

somos por vezes “outros” e em outras tantas eles o são, e completa a sua lógica 

categoricamente afirmando que nesta experiência nos tornamos “vulneráveis à 

mescla”. Ao deparar-nos com o diferente nós voltamos inconscientemente a ser o que 

sempre soubemos ser: seres ávidos de novidades e de experiências singulares, 

atentos ao novo, ao diferente e não convencional, ao hibridismo, a todas as 

possibilidades que estão ali prontas para serem vistas e exploradas.  

Notabiliza-se a síntese de entender o adverso e a todas as suas possibilidades, 

e nesse meio a que mais interessa a este trabalho, a língua. A língua é e sempre será 

uma muralha alta ou baixa entre aqueles que se dispõem a seguir um caminho que 

converge ao outro, ao diferente, ao novo.  

A fronteira proporciona a aqueles que nela habitam esta experiência em doses 

maciças e contínuas. Tal qual um rio de águas escuras que se juntam a outro de águas 

claras, fenômeno este muito visível nesta região amazônica. As línguas na fronteira 

seguem o mesmo curso umas das outras (o entendimento), contudo não se misturam 

em si mesmas. São visíveis e colaboram umas com as outras, entretanto são 

independentes e possuem cada qual a sua própria identidade. 
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Quando se vem morar na fronteira o homem se adequa a duas novas 

realidades. Está muito próximo de outro país e consequentemente de uma cultura 

totalmente diversa a que ele possui na sua terra. Segundo Canclini (1997, p.14) 

falando sobre o processo de Desterritorializar em seu livro Culturas Hibridas que bem 

se aplica a nosso estudo, destaca que:  

 

[...] por meio da circulação contínua de pessoas, dinheiro, mercadorias e 
informações, os diversos assentamentos se entrelaçam com tal força que 
provavelmente sejam mais bem compreendidos como se formassem uma 
única comunidade dispersa em uma variedade de lugares [...]. 

 

Desta forma podemos entender que a fronteira pode ser um lugar de 

desterritorializar-se de forma singular, uma vez que ao chegar aqui o novo habitante 

se situará em um novo lugar, uma nova realidade. Se o termo nos faz ver a perda de 

uma noção primária da cultura original deste individuo, devido à mudança física que 

possa haver existido, pode-se entender que esta mudança traz em seguida outro 

fenômeno bastante parecido com o primeiro, mas oposto a este: a territorialização, 

que é quando ele adquire a partir de suas vivências um novo status. 

A territorialização faz com que o indivíduo se insira em uma nova porção cultural 

e social e faça desta uma inovadora forma de viver, e isto é amplamente visível não 

só em uma fronteira, pois aqueles que chegam para viver trazem junto consigo um 

“universo” de experiências e modos que somados aos que ele irá adquirir constituirão 

um novo cidadão. 

 A segunda realidade diz respeito à língua, não que o novo habitante tenha que 

mudá-la drasticamente, não é o caso, mas o que ocorre neste novo processo de 

territorialização é que os que aqui chegam se deparam com uma língua nova e o seu 

universo, pois ela está no vizinho, no comércio e mais que isso, na fala corriqueira que 

o mesmo habitante fronteiriço mantém com os seus pares. Desterritorializar será a 

sua despedida de tudo aquilo que lhe pertencia no local onde ele vivia; territorializar-

se será tudo aquilo que ele deverá se submeter para enquadrar-se a uma nova 

realidade a qual ele até então desconhece e lhe é apresentada intensivamente por ele 

ali agora estar. 

As relações entre o Brasil e a Bolívia são vistas pelos governos, naquilo que 

diz respeito às áreas de fronteira, como bem desenvolvidas, segundo o portal do 
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Itamaraty. Abaixo se verifica uma relação das cidades fronteiriças existentes entre os 

dois países: 

 

Brasil e Bolívia têm desenvolvido importante política de integração fronteiriça, 
a fim de tornar a fronteira um espaço de paz, cooperação e desenvolvimento 
econômico e social. Em 2011, foram criados os "Comitês de Integração 
Fronteiriça", com o objetivo de buscar soluções para questões específicas 
das zonas de fronteira. Foram realizadas as reuniões dos Comitês que 
operam em Corumbá/Puerto Suárez (2011), Brasiléia-Epitaciolândia/Cobija 
(2012), Cáceres/San Matías (2013) e Guajará-Mirim/Guayaramerín (2013). 
Essa política de integração fronteiriça busca trazer efetivas melhorias à 
população local. (Portal do Itamaraty) 

 

Acima estão as principais cidades fronteiriças existentes entre os dois países 

com a sua expressiva importância. Conforme o mesmo portal pesquisado, os “Comitês 

de integração fronteiriça” foram desenvolvidos para facilitar e fomentar ações de apoio 

e integração nas áreas fronteiriças de ambos os países. As suas reuniões ocorrem 

duas vezes ao ano em uma cidade das nominadas acima para discutir uma agenda 

pré-estabelecida. O último encontro ocorreu em Corumbá, cidade no Mato Grosso do 

Sul que faz fronteira com Puerto Suarez no dia 28 de julho de 2018, com uma extensa 

agenda quando foram discutidos temas como contrabando, controle de armamento e 

problemas migratórios entre os dois países.  

 As cidades de fronteira são o cartão de visita para aqueles que não conhecem 

o outro país. Mas quem é o habitante desta fronteira? Na fronteira estudada há uma 

miscigenação bastante significativa, nordestinos com índios, e estes com bolivianos 

de um lado, do outro lado a colonização espanhola. A Bolívia, como o Brasil, é um 

país com muitas mesclas. Com os índios da região, que são os mesmos em etnia dos 

que existem no lado do Brasil, somando-se a eles os bolivianos oriundos de outras 

regiões altas ou andinas existentes naquele país e os descendentes dos Incas.  

Bolivianos lá e bolivianos aqui, brasileiros aqui e lá. No final são os mesmos. 

Desta fração, nada pequena, das origens da construção cultural destas duas cidades 

temos um seio que é igual, os bolivianos de lá vieram e aqui se instalaram e os 

indígenas que sempre estiveram aqui, como muitos separados pelo rio Mamoré. Após 

a separação destes, devido a criação de duas nações soberanas, cada qual que aqui 

habitava ateve-se a uma nova sociedade. Desta forma a porção indígena, mesmo com 

seus laços parentais, tinha que adotar uma nova língua, outra além da sua para a sua 

comunicação com o outro, o que ali estava. Aquele que era o seu igual já não estava  
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município de Rodrigues Alves, no extremo oeste do Acre, veremos que elas, 

por maior que sejam em comparação a Guajará-Mirim, são muito mais novas e com 

perfis extremamente diferentes da capital e de nossa cidade pesquisada.   

A população de Guajará-Mirim é composta de descendentes de nordestinos, 

em especial pernambucanos, alagoanos e cearenses. Há também muitos 

descendentes de bolivianos com brasileiros, mestiçagem esta que se deu em especial 

pela sua situação fronteiriça com o vizinho país. Destaca-se também a mestiçagem 

destes colonos imigrantes com os indígenas que sempre ocuparam esta região 

amazônica. A colonização de Guajará-Mirim deu-se em razão da construção da 

EFMM no começo do século XX, o que justifica essa migração de pessoas oriundas 

do Nordeste em busca de novas terras e melhores condições de vida. 

Esta situação cria uma singularidade ao comparar este município com os outros 

de igual ou maior porte que surgiram ao longo da rodovia BR 364, que corta o território 

do estado de Rondônia de sul a norte, e tem como principal característica migratória 

colonos da região sul do Brasil, especialmente do Paraná e do Rio Grande do Sul. 

Vale ressaltar que Guajará-Mirim junto com Porto Velho, são as cidades mais antigas 

do novo estado mais ao seu lado, estava do outro lado do rio, em outro país. Os 

primeiros habitantes daquela região hoje fronteiriça, vivem cada qual em um país.  

Os bolivianos que no Brasil se instalaram na porção brasileira da fronteira, 

mantinham e mantêm até hoje a sua parentela no vizinho país e a esta se soma os 

novos integrantes, que mesmo sob a nacionalidade brasileira são seus familiares. 

Esta lógica proporciona entender que em uma fronteira, especialmente no caso desta, 

há uma segmentação única que se manteve e se mantém firme, pois estes laços não 

se perdem. 

A união de pessoas que criaram uma verdadeira teia de ligações entre si 

independe de ser deste ou daquele país. Muitos têm ligações comerciais entre seus 

familiares que mantêm casas comerciais há gerações, e que na sua grande maioria 

eram eles os arautos das sociedades locais, tanto no Brasil como na Bolívia. 

No caso do brasileiro na fronteira de Guajará-Mirim, o espanhol não está tão 

somente na fala do boliviano que ali está presente de forma constante, a língua está 

na fala de seus próprios patrícios, termo que vem do latim Patricius e que tem, 

segundo o dicionário Aurélio, como significado entre outros “conterrâneos, 

compatriotas”. Este termo é usado muito no espanhol para denominar aqueles que 

são da mesma nacionalidade do interlocutor, mas também comumente se utiliza para 
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designar o habitante do outro lado da fronteira, como se aqueles também fossem da 

sua mesma nacionalidade, e esse termo traz a aqueles que vivem naquela fronteira 

uma cumplicidade, algo como se todos eles conhecessem uns aos outros, talvez por 

isso o termo seja amplamente usado entre brasileiros e bolivianos. 

A língua na fronteira é mutante, ela segue uma linha diferente da língua de 

outros lugares. O aporte de vocábulos entre as línguas envolvidas propicia uma 

riqueza significativa que cria inclusive uma nova variante linguística e é o que 

abordaremos adiante no capítulo três sobre o portunhol. Mesmo sem variantes ela, a 

língua do outro, a que faz do outro ser “outro”, sempre será um misto de interrogação 

em virtude de tudo aquilo que não se pode compreender. É um desafio, desafio de 

conseguir navegar em um novo oceano que não é o nosso. Uma fala usada na 

fronteira que não se conhece como um todo. 

O espanhol e o português, línguas oriundas do latim e de inúmeras misturas 

com outras línguas, são a fala do fronteiriço, daquele que lá habita. Elas também são 

uma fonte de hibridismo imensa. Antigamente, na história da língua espanhola, o latim 

vulgar em contato com os diversos dialetos falados pelos muitos povos que lá existiam 

na Península Ibérica, deu origem ao que hoje conhecemos como espanhol, catalão, 

basco, valenciano entre tantas outras línguas. Conforme Carlos Patiño, Doutor em 

linguística Románica:  

 

A lo largo de la época colonial la lengua española se extendió y se arraigó y 
en Hispanoamérica fue la única dominante y prestigiosa. Los indígenas la 
aprendieron porque la necesitaban como vehículo de comunicación por ser 
lengua franca, sin embargo, en la actualidad el español sigue viviendo en 
América con una gran cantidad de lenguas indígenas [...]. (PATIÑO, 1991, p. 
225)1  

 

Entende-se que quando uma língua aporta a um determinado lugar, como foi o 

caso do espanhol na Bolívia e do português no Brasil, e a sua consequente chegada 

às áreas de fronteira, como a que é objeto de nosso estudo, ela passa a ser objeto de 

necessidade comunicativa entre aqueles que lá estão. Mais que um pidgin, que surge 

                                                           
1 Ao longo da época colonial a língua espanhola se estendeu e criou raízes na hispano-américa 

e foi a única dominante e com prestígio. Os indígenas a aprenderam porque necessitavam como um 
meio de comunicação por ser uma língua franca, no entanto, na atualidade o espanhol segue 
convivendo. (Tradução nossa) 
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da necessidade imediata de comunicação, como detalharemos no capítulo três, mas 

sim de uma necessidade permanente de comunicar-se com o outro, aquele que agora 

ali a sua frente, é isso, no particular caso de uma fronteira com países com línguas 

diferentes, pela necessidade de poder manter uma comunicação com o estrangeiro 

que agora é o que vive no outro lado dessa fronteira.  

Portanto, quando pensamos no portunhol, uma interlíngua, uma forma de se 

comunicar por um segmento de pessoas que necessitam fazê-lo, e para tal utilizam 

os meios possíveis disponíveis, o primeiro destes sempre será a sua língua materna, 

uma criação necessária, permanente e em constante mutação. O portunhol para os 

que habitam a nossa fronteira é uma ponte permanente de acesso ao entendimento 

com o outro, com o que ali vive e sempre ali esteve e estará. Ele é o resultado de anos 

de convivência com aquele que fala a outra língua. 

 

1.1 A FRONTEIRA DE GUAJARÁ-MIRIM 

 

A fronteira do Brasil com a Bolívia em Guajará-Mirim faz parte do conjunto de 

cidades brasileiras que fazem fronteira com os países vizinhos. Há uma carência 

enorme de matérias físicos disponíveis para levantamento e pesquisa, fato que nos 

obrigou a contar com a internet e seus diversos sites disponíveis para levantar os 

dados que aqui se apresentam em especial os das prefeituras de Guajará-Mirim e 

Porto Velho, bem como do Estado de Rondônia, entre tantos outros.  

Na página dezoito foram citadas as principais cidades desta longa fronteira do 

Brasil com a Bolívia, mas é necessário que se fale sobre a Bolívia, país mediterrâneo, 

que possui a maior fronteira terrestre com o Brasil, são 3.423 quilômetros separando 

ambos. Segundo o portal Mochos, que aborda temas do oriente boliviano, consta que 

aquela nação possui a separação política em departamentos, e lá há nove, sendo que 

o que faz fronteira com o Brasil, na região de Guajará-Mirim e Guayaramerín é o 

departamento do Beni, cuja capital é Trinidad. 

A história da fronteira entre o Brasil e a Bolívia na região da cidade de Guajará-

Mirim não é muito antiga. De acordo com os portais das Prefeituras de Porto Velho e 

Guajará-Mirim esta foi fundada em 10 de abril de 1.929, portanto Guajará-Mirim é a 

segunda cidade mais antiga do estado de Rondônia, e ambas possuem suas histórias 

entrecruzadas devido à construção da ferrovia Madeira Mamoré - EFMM que ligava 
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essa cidade a Porto Velho, a capital do Estado. A ferrovia foi inaugurada em 1.912 

após o início de sua construção em 1.907, ano no qual também está capital foi 

fundada. 

A Ferrovia tinha como objetivo ligar os rios Madeira e Mamoré no sentido de 

Porto Velho à Guajará-Mirim, que na ocasião se denominava Esperidião Marques.  Ela 

contava com 366 quilômetros e foi concebida para escoar a produção da borracha da 

região, incluindo a produção boliviana. Após chegar a Porto Velho, esta era 

embarcada pelo rio Madeira até o rio Amazonas destino Belém e de lá via Oceano 

Atlântico para o mundo.  

A ideia de utilizar uma ferrovia nasceu na Bolívia em 1.861 com o boliviano 

Quentin Quevedo, o qual após ter realizado um estudo sobre a viabilidade de 

escoamento da produção de látex, constatou que seria inviável no trecho entre os rios 

Mamoré e Madeira, pois havia diversos trechos com pequenas cachoeiras que 

tornavam impossíveis a navegação fluvial. 

 Essa construção foi consolidada por meio do tratado de Petrópolis, assinado 

pelo Brasil e pela Bolívia, tratado que cedia o território onde atualmente está o estado 

do Acre ao Brasil, e em razão dessa cessão o Brasil se comprometia a pagar dois 

milhões de libras esterlinas à Bolívia e construir uma ferrovia fazendo esta ligação 

para o escoamento desta borracha entre outros. Após este acordo a construção foi 

realizada pelo empresário Percival Farquhar que a concluiu em 1912 

Após a sua inauguração em 1.912 a ferrovia funcionou até o ano de 1.972 

quando foi desativada definitivamente. Durante este período em que ela funcionou, 

não somente serviu para o escoamento da produção de látex, conforme se propunha 

inicialmente, mas também propiciou a consolidação e povoamento da cidade de 

Guajará-Mirim, onde era possível chegar somente através de transporte fluvial pelo 

rio Guaporé-Mamoré saindo de Vila Bela da Santíssima Trinidade no Mato Grosso 

para após mais de uma semana de viagem chegar a esta cidade da fronteira. 

Segundo dados disponíveis no portal do Itamaraty, o Estado Plurinacional da 

Bolívia, nome oficial deste país, possui relações primordiais com o Brasil. Com 

cooperação nas áreas energéticas e projetos de infraestrutura regional, consta neste 

portal, que o Brasil é o maior parceiro comercial do país vizinho. Nossas exportações 

chegam a US$ 1.5 bilhão e consistem basicamente em manufaturados, mas em 

contrapartida a importação brasileira junto àquele país é de mais de US$ 2.5 bilhões, 
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uma vez que somos os maiores compradores de gás natural que representa mais de 

98 

 pela SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus). Com a 

ALCGM o município poderá oferecer benefícios a empresas que comercializam e 

utilizam o mesmo como base para importações e para a industrialização de seus 

produtos suspendendo os impostos de importação, de IPI e de ICMS. Este último 

quando o produto for oriundo de indústria nacional e posto na cidade para sua 

comercialização.  

Estas mudanças devem gerar um grande atrativo para novos investimentos. 

Lastima-se que não tenha sido notado, na prática, que estes incentivos e facilidades 

tenham alavancado a economia local como se esperava. Mas segue sendo um grande 

atrativo para melhorar a economia local segundo pudemos apurar durante a nossa 

estada na cidade para a realização desta pesquisa, por meio das informações dos 

comerciantes ouvidos e funcionários da prefeitura local que conhecemos com o intuito 

de colher informações sobre este município. 

Ao ch% de toda a exportação boliviana ao Brasil. A Bolívia é um país com 10.8 

milhões de habitantes e 1.1 milhões de quilômetros quadrados, e o seu produto interno 

bruto atingiu os US$ 35 bilhões no ano de 2.015, segundo os dados coletados do 

Itamaraty. Falemos algo da cidade brasileira que faz fronteira com Guayaramerín. 

Guajará-Mirim foi fundada em 10 de abril de 1.929 e teve a sua emancipação à 

categoria de município em 21 de setembro de 1.943. Se considerarmos a capital do 

estado, Porto Velho que é a cidade mais antiga deste antigo território, a qual foi 

fundada em 2 de outubro de 1.914, e se olharmos estas duas cidades em comparação 

com as demais que surgiram ao largo da BR 364, rodovia federal que liga o sudeste 

ao norte do país, e que tem o seu início em Limeira, município de São Paulo 

terminando no de Rondônia. Elas surgiram em razão da construção da Estrada de 

Ferro Madeira Mamoré no início do século XX e, como já dissemos, ligava ambas as 

cidades, esta ferrovia foi o principal fator de colonização desta região, as demais 

regiões surgiram em razão da agricultura.  

O comércio é o ramo predominante no município, e este é movido à custa do 

funcionalismo municipal e estadual como também pela fronteira com a Bolívia. Houve 

tempos em que este seguimento econômico tinha uma importância e um espaço mais 

amplo do que na atualidade, em razão do movimento que se gerava no país vizinho. 

No país vizinho, na região da fronteira praticamente todas as necessidades eram 
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supridas pelo município brasileiro. Atualmente é possível encontrar na cidade 

boliviana de Guayaramerín eletrodomésticos, televisores e todo tipo de equipamentos 

eletrônicos provenientes de países como a Argentina, Chile e outros. Há também um 

aeroporto que possibilita a chegada de muitas mercadorias, sem contar com o acesso 

rodoviário que, mesmo precário, existe e isso atrai o interesse de muitos turistas 

brasileiros. A entrada de outros produtos com origem em outros países provocou uma 

grande perda de volume comercial no comércio brasileiro.  

Guajará-Mirim é uma cidade pequena que está localizada a oeste do estado de 

Rondônia e o seu índice IDH, segundo dados disponíveis no portal do IBGE, é de 

0,657, segundo dados do Atlas do Desenvolvimento Humano de 2013, que é o último 

dado disponível. Este valor auferido ao município (IDH) é uma medida resumida do 

progresso em longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano 

que são a renda, a educação e a saúde.  

Se compararmos o IDH de Guajará-Mirim ao do Brasil, o primeiro está em 

desvantagem uma vez que a média nacional é de 0,755, o que é considerada alta 

dentro dos padrões de IDH do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas 

(PNUD). O IDH de Guajará-Mirim também está abaixo ao de Porto Velho capital do 

Estado, a qual possui o índice de 0,736. Segundo dados do último censo do IBGE de 

2010, a população no município de Guajará-Mirim é de 41.656 habitantes, o que a 

coloca na posição 52ª dentro do estado e na 725ª no país. Possui um PIB per capta 

de R$ 14.447,95 e estes números sabem-se através de dados do IBGE em que 

88,85% de sua riqueza provem de serviços (comércio em especial), 6,79% da 

agropecuária e 4,36% da indústria.  

Hoje a fronteira é lugar de novos empreendimentos, a Área de Livre Comércio 

de Guajará-Mirim – ALCGM, criada pelo decreto lei 8804 de 20 de julho de 1999 que 

converte a cidade em uma zona franca a exemplo de Manaus no Amazonas, e é 

também administrado egar a Guajará-Mirim a sensação que se tem é de estar em uma 

cidade semiabandonada, todas as placas com os nomes das ruas e avenidas na parte 

central, são muito antigas e estarem em péssimo estado de conservação. Esse 

aspecto também é observado em muitos pontos da cidade, especialmente na área 

central, como ruas e algumas construções abandonadas. Observam-se nos finais de 

semana um grande número de pessoas que chegam de diversos pontos do Estado, o 

que é facilmente observável pelas placas dos veículos estacionados no porto fluvial 

que dá acesso a travessia do rio Mamoré para assim chegar à vizinha Guayaramerín.  
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Sem dúvida o maior atrativo turístico é o fato de o turista poder conhecer uma 

cidade em outro país, estar no “estrangeiro”, poder comprar alguns itens com isenção 

de impostos, artesanatos locais e outros, oriundos das regiões altiplânicas que 

existem naquela cidade. Tudo isso certamente move o imaginário de muitos que ali 

chegam. A travessia entre ambos os países ocorre por meio de barcos pequenos que 

não chegam a levar nem vinte pessoas por viagem. O passageiro utiliza-se de um 

consórcio brasileiro para ir e de uma cooperativa boliviana para voltar. Desta forma 

não existe concorrência entre os barqueiros das duas cidades, pois cada um leva o 

passageiro seja ele de qual nacionalidade for.  

A cidade talvez pelo seu isolamento e sua situação de fronteira, faz com que o 

turista também se sinta atraído a conhecer e explorar o seu interior. Há um famoso 

hotel de selva que está próximo e que na época de seca, quando o rio fica mais baixo, 

muitas praias fluviais se mostram nas suas redondezas. Em agosto há uma festa de 

Boi ao melhor estilo da internacionalmente existente em Parintins no Amazonas, festa 

esta que atrai muitos turistas da capital. A estrada que faz a ligação com Porto Velho 

é bem conservada e tem 345 quilômetros de percurso, utilizando parte das rodovias 

BR 364 e BR 425.  

 

1.2. A FRONTEIRA DE GUAYARAMERÍN 

 

Na outra margem do rio Mamoré está Guayaramerín, município com vocação 

agropecuária com grandes cultivos de mandioca e cana de açúcar, além de arroz 

milho e banana. A sua população segundo o censo realizado naquele país no ano de 

2012, por meio dos dados do site do INE Instituto Nacional de Estatística é de 41.814 

habitantes. Portanto pouco maior do que a do seu congênere brasileiro, com uma 

perspectiva de crescimento menor que a que se registra no lado brasileiro segundo 

as projeções de ambos os censos. Guayaramerín é o terceiro município mais povoado 

do departamento do Beni, segundo senso realizado pelo INE – Instituto Nacional de 

Estadística, que é o órgão que realiza esta atividade na Bolívia. 

Ambas as cidades que compõem a fronteira dos dois países têm uma ligação 

muito forte e antiga. O que as separa é o rio Mamoré, mas elas estão mais do que 

separadas geograficamente por ele, estão sujeitas a este. Segundo o portal Guajará 

que traz notícias de Rondônia, em 2014 houve uma enchente que superou todas as 

que haviam sido até então registradas. Os dois municípios sofreram cheias 
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assustadoras as quais impactaram de forma avassaladora nas economias já muito 

frágeis destas duas cidades. O rio Mamoré na ocasião, ultrapassou os 14 metros e 

estabeleceu um novo recorde alagando boa parte da margem próxima ao rio, incluindo 

uma parte do centro da cidade.   

Se a cidade brasileira se originou da construção da estrada de ferro que faria a 

ligação à capital Porto Velho, a do lado boliviano surgiu do ciclo da borracha que 

predominava no seu município vizinho chamado Riberalta, cidade distante 93 

quilômetros desta que ainda hoje persiste não com a goma ou caucho, mas sim com 

outras culturas e a pecuária. Sua fundação ocorreu em 22 de setembro de 1.915 e os 

primeiros assentamentos no local datam de 1.892 quando diversos colonos foram 

estabelecidos nessa margem do rio.  

Assim como no lado brasileiro existe uma ascendência indígena que desde 

sempre viveu nestas terras, e isso é bastante grande e visível. A elas se mesclam 

outras ascendências, como a de espanhóis com os indígenas das terras altas do 

altiplano boliviano, que anteriormente eram as terras dos Incas e também de outros 

povos contemporâneos a eles. Esta riqueza de etnias variadas é visível, pois ao visitar 

esta cidade fronteiriça o viajante irá encontrar diferentes feições e inclusive formas 

distintas de vestuário naqueles que lá habitam. Para o turista, especialmente o 

brasileiro que a conhece, a cidade acaba sendo a sua primeira e muitas vezes única 

experiência com o “estrangeiro”, com um país de língua espanhola, o que certamente 

constitui um atrativo muito interessante àqueles que ainda não puderam experimentar 

esta oportunidade. 

Após esta viagem à fronteira imaginária e real, há algo da história de nosso 

ponto de investigação, dos porquês de sua constituição e principalmente após a 

introdução dos motivos geradores que nos impulsionaram a realizar o que realizamos. 

Seguiremos na segunda parte, ou capítulo, com o entendimento do portunhol e de 

suas possibilidades. Iremos dele ao que se denomina interlíngua.  Mas mais do que 

isso, a intenção é que se possa fazer um amplo entendimento do que estas duas 

variáveis, que ilustram o título de nosso trabalho, oferecem, o que são, e o porquê 

disso. Para tentar realizar este intento necessário, se faz incursionar por outras fontes 

para entender mais adiante, no último capítulo, ou parte, as nossas conclusões.  

Como já dito anteriormente neste capítulo, a fronteira é um lugar de trânsito e 

de travessia, portanto usemos está feliz definição para dizer que aqui chegamos à 

nossa primeira fronteira, a que sai do que chamaríamos de substantivos ou nomes, 
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para os adjetivos, pois estes últimos trarão valor a tudo aquilo que nos propusemos 

dizer nesta primeira parte.  

Falamos do termo fronteira que nos faz pensar em divisões e marcas nem 

sempre visíveis. Conhecemos algo mais sobre esta fronteira, a que foi o ponto 

principal de nosso estudo, Brasil e Bolívia, a maior fronteira seca com outro país, aqui 

representada por um par de cidades divididas por um rio, o rio Mamoré que como foi 

descrito é a razão da existência destas cidades. As pequenas e por vezes grandes 

diferenças que existem entre dois países e suas culturas tão diversas, a tudo isso 

acrescentamos que por mais que elas, as diferenças, existam, há no final um algo 

maior que une a cada um daqueles que lá vivem, a vontade de se comunicar. 

 Para isso necessário se faz um meio, e sobre esse meio, suas vertentes e 

possibilidades é que falaremos na seção três sobre o portunhol e as suas variáveis 

como a interlíngua, e assim entendendo-os se tornará mais fácil esta leitura e tudo o 

que, como se diria em espanhol, conlleva2. Antes, porém, falemos sobre as Línguas 

em contato, uma vez que este fenômeno é o que desencadeia a formação de outros 

fenômenos que criam as línguas como as conhecemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Leva junto (tradução nossa) 
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2. LÍNGUAS EM CONTATO 

 

Uriel Weinreich publicou em 1968 seu livro mais famoso chamado Línguas em 

Contato. Nele ele aborda que os alunos de uma determinada língua ao aprender outra, 

transportam para esta, de maneira alternativa, o que possuem de sua língua materna, 

o que ele denomina de bilinguismo, definição que difere de uma anterior de Bloomfield 

(1933) que dizia que o bilíngue é aquele que domina duas línguas nativas. Mas para 

nosso estudo em especial nesta parte na qual abordamos as línguas em contato basta 

este entendimento.  

Línguas em contato estão em todas as partes do nosso globo. Se olharmos a 

história veremos que este fenômeno proporcionou o surgimento de povos e culturas 

como hoje as conhecemos. Poderemos compreender que quando um elemento A se 

encontra com um elemento B e estes possuem línguas diferentes e desconhecem um 

a língua do outro teremos o fenômeno evidenciado.  

Ao olharmos o surgimento de línguas que hoje são tão conhecidas e faladas, 

notaremos que estas surgiram de um contato entre duas ou mais envolvidas. Observe 

o exemplo do nosso português, conforme Gonçalves, R. T; BASSO, R. M. (2010, p. 

21) ele é originário da região oeste da península Ibérica onde os soldados romanos 

tiveram amplo contato com os povos ali existentes. Eles falavam o latim vulgar, ramo 

popular falado pelo povo romano é diferente do latim clássico que era escrito e 

dominado pelos mais influentes e intelectuais. Desta junção, o latim vulgar falado 

pelos soldados romanos e o substrato de uma língua que depois se denominou como 

luso-galego, e desta derivariam o português e o galego, que é uma língua falada na 

Galícia, uma das regiões autônomas da atual Espanha surgiu o português que hoje 

nós conhecemos. 

Mas ele não parou por aí, quando uma língua se encontra com outra, ou melhor, 

seus falantes se comunicam entre si, uma destas línguas será o suporte para cada 

um destes envolvidos iniciar a sua fala, e consequentemente levar de um ao outro 

algo de sua mesma língua. Imaginemos este contato sendo perpetuado ao largo de 

anos, séculos, o resultado será a contaminação, o empréstimo a interferência entre 

ambas as línguas envolvidas e em muitos casos o surgimento de uma nova língua, 

como se deu no português, espanhol, catalão, italiano, francês, inglês e outras. 

http://lattes.cnpq.br/6984826176670527
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a mesma área, como exemplo os pakaasnovos, na área de selva de Rondônia 

com a Bolívia, língua que é compartilhada pelos índios desta etnia que não seguem a 

fronteira entre os dois países.  

Segundo o critério populacional, elas podem ser simétricas ou assimétricas. 

Simétricas são línguas faladas por pequenos ou grandes grupos linguísticos dos dois 

lados de uma fronteira internacional e assimétricos são quando um grande grupo fala 

uma língua em um lado da fronteira e um pequeno grupo utiliza essa mesma língua 

do outro lado. A estas divisões emergem quatro classes para esta tipologia.  

A primeira divisão é a chamada simétrica e limitada.  É o tipo mais numeroso, como 

também o mais propício à sua extinção. Representa inúmeras línguas no mundo inteiro 

faladas por grupos nos dois países que fazem fronteira, mas nestes casos a língua A nossa 

língua sofre diariamente a invasão de novas palavras oriundas de outras línguas, 

talvez o inglês seja o maior disseminador de vocábulos por ser ele mesmo o maior 

recebedor destes. Como o inglês é uma língua franca por excelência, falado 

mundialmente entre aqueles que necessitam estabelecer comunicação entre si, mas 

não conhecem um a língua do outro, ele está presente nos cinco continentes e quase 

que em todos os países existentes.  

Desta abrangência, destes mais variados falantes cuja línguas maternas são 

únicas, que conhecem esta segunda língua com fluência suficiente para estabelecer 

comunicação satisfatória com outros falantes de línguas diversas na mesma situação, 

e desta forma, com esta globalização desta língua está estabelecido um movimento 

diário e constante de aquisição de vocabulário e disseminação. 

Não é somente o inglês que faz este papel, se observarmos muito próximo de 

nós veremos que o espanhol, língua que está presente em sete países que fazem 

fronteira com o Brasil, promove um intercâmbio contínuo de palavras e expressões, 

seja através das músicas que atualmente são muito tocadas em rádios e meios de 

difusão, seja pelo mesmo contato com o falante das área fronteiriças, e como foi 

enumerado na primeira parte que versa sobre a fronteira, esta é muito extensa entre 

o nosso país e os nosso vizinhos hispano-falantes. 

Na sequência descobriremos que o portunhol, mesmo com todo o preconceito 

que possa existir, é um dos maiores exemplos de que esse contato entre o espanhol 

e o português é algo que chamamos de línguas em contato, ou seja, uma língua 

tocando a outra, interagindo, criando, se realizando com a outra. Um processo natural 

que transcende a história e acompanha o brasileiro e o hispano-americano seja ele 
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nas fronteiras ou simplesmente em contato um com o outro em visita ou vivendo em 

outras aéreas que não sejam limítrofes, e não possuem línguas oficiais dos países 

envolvidos. Um exemplo disso são as línguas indígenas faladas por tribos espalhadas 

em densas florestas que independem de fronteiras dos países nos quais se situam.  

Como sabemos há milhares de línguas no mundo inteiro. Segundo Calvet 

(1993, p. 27) em sua obra Sociolinguística, existem mais de seis mil línguas no mundo. 

É algo como duzentos países, e como se sabe, há países ou Estados que possuem 

mais línguas que outros, portanto o mundo é plurilíngue, porque nele se utilizam 

milhares de línguas, independente de divisões geográficas: 

 

[...] o mundo é plurilíngue em cada um de seus pontos em que as 
comunidades linguísticas se margeiam, se superpõem continuamente. O 
plurilinguismo faz com que as línguas estejam constantemente em contato, o 
lugar destes contatos pode ser o indivíduo (bilíngue ou em situação de 
aquisição) ou a comunidade [...] (CALVET, 1993, p. 27). 

 

Esta afirmação do estudioso francês nos leva a entender que se as línguas 

estão em constante contato, elas interagem entre si de diversas formas. Por 

empréstimos se observa que em uma língua que esteja em contato com outra sempre 

haverá a possiblidade de que uma “empreste” alguma palavra à outra e vice-versa, 

como ocorre no portunhol. 

Se olharmos quando do domínio inglês na África 3constataremos que estes 

trouxeram itens de uma realidade totalmente diferente a aqueles povos que estavam 

em muitos graus de atraso se comparados a eles. Deste modo conseguiremos 

entender que muitas palavras que designam objetos e estruturas que não existiam no 

vocabulário daqueles povos, foram introduzidas através do contato com os Anglicanos 

durante os anos de colonialismo que se produziram durante o século XIX. 

Portanto línguas em contato existem e existirão sempre. Onde houver alguém 

que fale mais do que uma única língua haverá este contato, e se elevarmos isso a 

uma coletividade chegaremos a uma verdadeira Babel linguística que fará com que 

cada uma delas se enriqueça com a variedade disponível apresentada pela (s) outra 

(s), e isso é um processo contínuo. 

Há diversas formas de entender e dividir este contato entre línguas. Nosso 

                                                           
3 Desvendando a história da África, MACEDO, J, 2008. 
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propósito é que se possa simplificar e apresentar alguns conceitos que acreditamos 

ser de muita utilidade ao entendimento de nosso trabalho. Língua de fronteira, língua 

pidgin, interferência linguística, empréstimos e a alternância de códigos, são algumas 

estratégias usadas pelos falantes. Todos eles fazem parte desse estudo e acreditamos 

que seja relevante explicitá-los de forma que se possa entender que certas 

denominações, por mais que sejam apropriadas, não devem ser empregadas em 

nosso estudo, sob pena de que haja algum equívoco por alguns significados que elas 

possam ter, caso não sejam devidamente diferenciadas. Como nosso campo de 

pesquisa é a fronteira do Brasil e da Bolívia, a terminologia “língua de fronteira” seria 

possivelmente empregada, mas linguisticamente não estaria totalmente correta.  

Há uma diferença entre o que se conhece linguisticamente como sendo uma 

“língua de fronteira” e o portunhol propriamente dito. Este é o fruto da tentativa de 

comunicação entre falantes de português e espanhol que não compartilham a mesma 

língua, e se valem do seu conhecimento sobre estas para estabelecer um diálogo e 

concretizar esta comunicação.  

Uma das denominações que a sociolinguística traz como sendo língua de 

fronteira, Burney em seu livro “Las lenguas internacionales” (1962), ou língua 

transfronteiriça, trata sobre uma língua falada por um grupo étnico, tribo ou nação que 

estejam localizados, ou não, dividindo uma região geográfica entre dois ou mais 

países, ou não. Sob este viés estas línguas podem ser divididas em quatro classes, 

duas sob o critério geográfico e duas sob o populacional. 

A primeira dessas quatro classes trata do critério geográfico internacional e 

internacional limitado, sendo que a primeira é uma língua estabelecida. Como 

exemplo o português que é falado em vários países, contudo não necessariamente 

compartilha uma fronteira comum entre seus membros. A segunda classificação 

refere-se à internacional limitada, a qual se diz daquela que é falada por um grupo de 

pessoas em uma área geográfica pequena. Considerando o tamanho dos países que 

estão compartilhando com menor representatividade está sujeita a desaparecer em 

razão da força da outra língua que é falada majoritariamente nesses países. O 

Assimétrico limitado tem como exemplo a língua basca ou euskera a qual é 

reconhecida como uma língua oficial junto com o espanhol em três províncias do País 

Basco que é uma unidade autônoma da Espanha.  No País Basco francês ele não é 

reconhecido como sendo oficial, mesmo que falado por uma grande parte dos seus 

habitantes daquele lado. O Assimétrico Internacional é aquele que se diz daquelas 
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línguas como o húngaro que é uma língua minoritária na România e na Eslovênia, e 

na maioria dos países limítrofes da Hungria onde ela é a única língua oficial.  

Pareceu-nos importante detalhar algumas informações, como a que acabamos 

de fazer, para que não haja equívoco ao pensar onde o nosso portunhol poderá ser 

enquadrado. Certamente muitos poderão referir-se a ele como sendo uma língua de 

fronteira. Evidentemente esta afirmação não estaria de todo errado, mas há de se 

lembrar de que o portunhol também está presente em locais que não são fronteiras, 

na fala do habitante local com o outro, nas conversas entre hispano-falantes e luso-

falantes, aquele que em determinada situações imprevisíveis se vê na necessidade 

de estabelecer uma comunicação com o outro, aquele que lá está é não conhece o 

português ou espanhol, dependendo de quem ele é e onde ele esteja.  

 Falamos de um contato entre línguas, mas também é interessante enumerar 

que a sociolinguística ensina sobre a aquisição de linguagem no caso de uma segunda 

língua, que é o que norteia este trabalho. Quando se diz em aquisição de linguagem, 

certamente poderemos nos remeter a este fenômeno no âmbito de crianças em fase 

pré-escolar que iniciam seus contatos com a língua do seu meio, de seus pais e 

geralmente através destes. Essa realidade está cada vez mais presente com a grande 

quantidade de escolas bilíngues que existem atualmente nas quais estes pequenos 

são iniciados a uma segunda língua desde a mais tenra idade. 

Para nosso trabalho, a aquisição de linguagem que nos referimos é a que se 

obtém de uma segunda língua entre pessoas que já dominem a sua primeira língua, 

ou materna, uma vez que os falantes do portunhol são, na sua grande maioria, 

pessoas adultas e que já possuem pleno domínio de sua língua materna. 

 A imensa maioria de nós está exposta frequentemente a outras línguas que não 

a nossa. Quando falamos em aquisição de linguagem é pertinente lembrar que esse 

fenômeno dar-se-á, reiterando que se trata de uma segunda língua por motivos 

diversos dentre os quais o status que esta tenha e o que isso possa proporcionar ao 

seu aprendiz. Calvet (1993, p.94) traz uma seção que aborda sobre “os mercados 

linguísticos”, e nesta há uma pergunta de Pierre Bourdieu que diz, 

 

Uma sociologia estrutural da língua, instruída por Saussure, mas construída 
contra a abstração que ele instaura, deve dar-se por objeto a relação que une 
sistemas estruturados de diferenças linguísticas sociologicamente 
pertinentes e sistemas igualmente estruturados de diferenças sociais? 
 

Essa pergunta, como lembra Calvet, deu-se em razão de que após o período 
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saussuriano a maioria dos linguistas passou a tentar interpretar a língua não como um 

fato social, mas sim como um fator de relações sociais, sendo que nestas os usuários 

valem-se da mesma para impor ou alcançar poder e riqueza através da língua. Esta, 

porém, deixa e ser somente um mero meio de comunicação e passa a ser vista 

também como algo que possa proporcionar poder, e isso se evidencia na fala do 

sociólogo Bourdieu que diz: 

 

A troca linguística é também uma troca econômica, que se estabelece em 
determinada relação de forças simbólicas entre um produtor, detentor de 
certo capital linguístico, e um consumidor (ou mercado), e que é feita para 
proporcionar certo lucro material ou simbólico (CALVET,1993, p. 95). 

 

 Vale dizer que isso é visivelmente observável na atualidade, quando nos 

detemos e vemos as músicas que são mais executadas nas estações de rádio, o que 

mais se vê nos canais de televisão no gênero filme, temos uma preponderância do 

inglês em todos os meios. Estudar esta língua nas escolas de idioma é 

disparadamente o que mais se procura por parte dos interessados em aprender uma 

segunda língua.  

 Como nós propomos abordar a aquisição de linguagem como sendo de uma 

segunda língua, e não a materna que se dá em todos os recém-nascidos e na sua 

primeira infância, é imperioso ressaltar que em seu artigo sobre aquisição de 

linguagem intitulado “Aquisição de segunda língua: A teoria de Krashen”, de autoria 

de Lilia Carioni, publicado no caderno de “Tópicos em Linguística Aplicada” da UFSC, 

1988, diz: 

 

A dificuldade de aprender uma segunda língua contrasta com a facilidade em 
adquirir a língua materna. Nenhum destes casos foi explorado o suficiente 
para se obter respostas certas sobre como se processa a aquisição, seja de 
língua materna ou segunda língua. O famoso “dispositivo de aquisição de 
linguagem” (LAD), aceito como provável explicação para a uniformidade com 
que todos os seres humanos adquirem linguagem, parece não manter sua 
força aquisitiva depois que o indivíduo ultrapassa a puberdade 
(CARIONI,1988, p.50). 

 

 Essa conclusão é facilmente observável não só pela grande maioria de 

estudantes de línguas nos institutos de idiomas ser de jovens pré-adolescentes, como 

também em como escolas bilíngues que oferecem uma segunda língua no seu 

currículo de forma integral e ostensiva, são tão procuradas e obtém sucesso nos seus 

propósitos educacionais. Mas vejamos neste mesmo artigo sobre a aquisição de 
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linguagem, o que Krashen enumera como sendo as cinco hipóteses sobre a aquisição 

de uma segunda língua presente no artigo de Carioni (1988). Falaremos 

resumidamente quais são as quatro primeiras, mas interessa nós a quinta e última 

delas 

 A primeira dessas cinco hipóteses, diz respeito à distinção entre aprendizado e 

aquisição. Segundo Krashen, a aquisição é um fenômeno que ocorre no 

subconsciente. Ele argumenta que a aprendizagem não se transforma em aquisição 

e finaliza diferenciando aquisição como “saber usar a língua adquirida” e 

aprendizagem em “saber sobre a língua”. A ordem natural é a segunda hipótese de 

Krashen. A ordem natural de aprendizado seria, na maioria dos casos, a mesma na 

aquisição de língua materna e em uma segunda língua. A hipótese ou input é a terceira 

hipótese de Krashen.  Carioni (1988) nos lembra que há de se ter em mente que existe 

uma distinção entre linguagem adquirida e aprendida. A primeira é inconsciente e a 

segunda é consciente. A quarta hipótese trata do monitor, a qual se observa a questão 

da aprendizagem.  

Na abordagem anterior a do input observamos como mote a aquisição, porém 

aqui, temos o conhecimento consciente das regras. Fazer uso da gramática para fazer 

autocorreções e usá-la para poder formular questionamentos de maneira pensada, 

tudo isso serve como um “fiscal”, e esse fiscal é o monitor. Carioni descreve bem esta 

hipótese: 

  

A aquisição, pois, não é consequência ou fruto da aprendizagem. Há 
inúmeros casos, tanto de crianças quanto de adultos, que adquiriram uma 
segunda língua sem nenhum conhecimento formal da mesma, casos estes 
que comprovam estar corretas esta observação. Há ainda, a corroborar esta 
observação, os muitos casos em que a aprendizagem não produziu aquisição 
(CARIONI,1988, p.56). 

 
 Como podemos observar a aprendizagem nem sempre traz aquisição, assim 

como também não é aprendizagem formal. O monitor ou fiscal, como diz o autor, se 

opera em duas condições essenciais: o primeiro “foco na forma” e o segundo 

“conhecimento das regras”, ou seja, o aprendiz somente se corrigirá se tiver 

consciência de seu erro. 

 A última hipótese, e a que realmente interessa para nós é o filtro afetivo. Nela 

se diz que o aprendiz terá maior sucesso na aquisição de uma segunda língua, se 

este estiver intrinsicamente motivado com essa nova língua a ser aprendida. Se 

pensarmos em uma sala de aula, poderemos perceber que quando houver uma 
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condução eficiente por parte do professor, e que este possa ser um balizador das 

diferenças, assim como trabalhar as mesmas de forma que não se crie separações 

entre os que sabem mais e o que menos sabem, certamente haverá um fator a mais 

para que os inputs sejam alcançados pela maioria dos alunos.  

Em nosso escopo que é o portunhol e seus falantes, pessoas da fronteira, neste 

especifico caso de investigação, nos deparamos com esta hipótese pelo fato de que 

aqui temos não a obrigatoriedade em falar a outra língua, ou ao menos tentar fala-la, 

mas sim a simpatia e a necessidade de aproximar-nos do outro, aquele que fala essa 

outra língua, pois ao fazê-lo traremos à nossa conversação elementos afetivos 

visíveis. 

 Observe, o que é mais aceitável, falar a sua própria língua sem declinar a 

facilitar o entendimento do seu interlocutor ou tentar ao menos falar, mesmo que de 

forma inadequada sob os aspectos formais à língua do outro e assim mostrar que há 

interesse em estreitar estes laços de simpatia, através do processo linguístico ali 

praticado?  

 A aquisição de uma segunda língua, independente de normas e regras, ou até 

de teorias, sempre será um tema que mesmo não projetado estará presente em 

qualquer atividade na qual se estude ou observe uma outra língua ou interlíngua, como 

é o nosso caso com o portunhol.  

Ressaltando que, no que é possível observar, o portunhol é adquirido através 

da exposição na qual os falantes estão expostos. Alguns mais que outros, alguns com 

maior filtro afetivo para facilitar este aprendizado, outros monitorando os seus visíveis 

erros, mas todos eles, invariavelmente, seguindo uma ordem natural que será 

particular em cada indivíduo e em cada situação apresentada.  

No portunhol despretensioso que não frequenta salas de aula para a sua 

aprendizagem, o aprendiz não se julga aprendiz, ele acredita ser um falante, falante 

de algo que ele poderá dizer ser “a outra língua”, ou até reconhecer-se como um 

falante desta interlíngua tão usual na fronteira estudada. A seguir abordaremos a 

interferência linguística não só no contexto do portunhol estudado na fronteira, mas 

também como se dá e suas consequências na formação das línguas. 

 

2.1   INTERFERÊNCIA LINGUÍSTICA 

 

Quando falamos da interferência linguística, imaginamos elementos sendo 
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introduzido em nossa fala ou na fala do outro. Segundo McCleary (2009, p. 29) o fato 

de duas línguas conviverem por muito tempo uma com a outra pode provocar que elas 

se modifiquem e incorporem elementos uma da outra. Segundo Calvet (1993, p. 27) 

citando Weinreich, a interferência é o remanejamento de estruturas que resultam da 

introdução de elementos de outra língua em uma primeira, isso pode se dar através 

dos seguintes tipos: as fônicas, as sintáticas e as interferências lexicais. Todas elas 

são importantes para o nosso estudo do portunhol, algumas mais que outras.  

Para melhor compreendermos, trataremos a seguir, da descrição e 

exemplificação destas, para que se possa direcionar a interferência linguística no 

contexto de nosso trabalho do portunhol na fronteira estudada. 

A interferência fônica é um caso muito comum e é o que ocorre no Brasil com 

estudantes de inglês, segundo Calvet (1993, p. 29). É perceptível a dificuldade de 

diferenciar vogais longas e breves como na pronuncia do “i” longo e do “i” breve, o que 

dificulta a pronúncia de Sheep e Ship ou de Sheet e Shit. Em nosso particular trabalho 

não será dado muita ênfase a este tipo de interferência, uma vez que o sotaque que 

cada indivíduo falante do portunhol possui e usa na pronúncia de sua fala, utilizando 

palavras diferentes do seu idioma, não é o objeto de nosso estudo, mas citaremos 

alguns casos que de modo geral são observados na fala de luso-falantes e hispano-

falantes em relação à outra língua que não a sua. 

Para compreendermos melhor sobre o tipo de interferência abordada acima, 

citaremos um exemplo desta interferência no português. Na palavra Rojo em 

espanhol, que é vermelho para o falante brasileiro, a letra jota será lida por ele como 

é lida e pronunciada em português. Ao tentar imitar o som desta letra em espanhol 

teremos um som que se assemelhará a um “R”, que é uma vibrante múltipla alveolar, 

conforme descreve Bisol em sua obra Introdução à fonologia do português (2005, p. 

91), som presente na fala dos nativos do Rio de Janeiro.  

Esse fenômeno de uso desta letra por parte dos brasileiros é observado, 

também, quando se pede a um falante do português que repita as palavras “Ramón” 

e “Jamón”. A primeira é um nome próprio, a segunda é “presunto” em espanhol. O 

falante dirá as duas de maneira igual, não diferenciando a primeira letra das mesmas 

que para o hispano é extremamente diferente. 

 Com os hispanos falantes a dificuldade é muito maior, uma vez que eles não 

possuem semivogais trazendo uma dificuldade gigantesca para pronunciar palavras 

que possuem o acento circunflexo como “você” ou “avô”, ou no caso de pedir que um 



38 
 

hispano leia a palavra “legal”, ele dirá exatamente como se escreve, pois este 

vocábulo existe na sua língua e possui o mesmo sentido, mas ao ouvir o brasileiro 

dizer “legal’, como sendo algo “bom”, “bacana” ele não entenderá, e se for reproduzir 

de forma escrita escreverá “legaú”, uma vez que na língua espanhola é absolutamente 

normal que todas as linhas de um enunciado sejam lidas, salvo exceções existentes 

em alguns países que que por razões dialetais eliminam a última sílaba de algumas 

palavras.  

Já nas interferências sintáticas há um campo de visualização bastante amplo, 

uma vez que esta interferência, segundo Calvet (1993, p. 29) “[...] consiste em 

organizar a estrutura de uma frase em determinada língua B segundo a estrutura da 

primeira língua A [...]”. Desta forma poderemos verificar que o luso-falante utilizará a 

sua estrutura para formar frases e expressões que ele acredita que sejam iguais na 

língua espanhola.  

Um bom exemplo disso é observado quando o falante do português traduz os 

seguintes dizeres: “Ele chegou em casa por volta das dez”. Ao fazer uma tradução 

literal irá incorrer em um erro de entendimento, pois em espanhol se diria assim: “Él 

llegó a eso de las diez”, O falante do português, que desconhece a forma correta de 

dizer, certamente dirá: “Ello llegó por vuelta de las diez”, sendo que “vuelta” seria 

“volta” em tradução literal entre as duas línguas, não possui o significado semântico 

esperado pelo luso-falante e tampouco o pronome pessoal de terceira pessoa do 

singular em português ELE. É traduzido, como muitos falantes do português pensam, 

por ELLO, uma vez que “ello” em espanhol é um pronome neutro.  

Esse é um erro muito comum para aqueles que se aventuram a falar a língua 

espanhola sem conhecê-la com mais profundidade. Outra interferência sintática muito 

comum entre os luso-falantes é imaginar que, como os artigos determinados em 

singular e plural seguem “certa lógica” entre as duas línguas, como sendo: “A” igual a 

“AS”, “LA” igual a “LAS”, e “OS” é igual a “LOS”, o processo de inferência leva o falante 

a imaginar que “certamente” o artigo singular masculino “O” seja igual a “LO’, o que 

está errado”.  

Este é sem dúvida um dos maiores erros do luso-falante quando começa a 

conhecer ou a falar o espanhol, pois este desconhece que o artigo determinado 

singular masculino em espanhol é “EL”. E para complicar este particular erro, quando 

o hispano falante diz o pronome “ELE” em espanhol dirá “ÉL”, em que a única 

diferença será gráfica e não fonética, pois há um acento diacrítico.  
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Assim sendo, para o aprendiz desta língua que fala português, haverá um 

problema a ser resolvido. Isso sem dizer que há expressões em espanhol que causam 

espanto e incompreensão por parte dos luso-falantes como “vino por el vino”, ou “dejo 

el sobre sobre la mesa”, que no primeiro caso nada mais é do que uma expressão que 

diz que alguém veio por causa do vinho, e no segundo que alguém deixou o “envelope” 

sobre a mesa. Essa estranheza se deve ao fato de que no primeiro exemplo se repete 

o vocábulo “vino” e em cada ocasião com sentidos lexicais diferentes, o que no 

português é algo bastante difícil de observar, diferentemente do espanhol e no 

segundo não se espera que a tradução de “envelope” seja “sobre” com grafia 

exatamente igual a preposição sobre que em português é igual. 

No campo das interferências lexicais, há entre estas duas línguas um campo 

vastíssimo para a pesquisa. Falsos cognatos ou falsos amigos são palavras que 

mesmo com idêntica grafia e sonoridade são semanticamente diferentes, por isso 

chamamos também de heterosemânticas. Esse fenômeno é bastante conhecido por 

parte de muitos que tentam falar a outra língua, língua essa muito semelhante ao 

português e também por todos aqueles que conhecem ambas e suas características. 

Os falsos cognados são uma das maiores armadilhas para aqueles que estão 

aprendendo ou usando uma língua ou outra em comunicação com o falante nativo 

desta. 

Algumas sentenças, que para muitos luso-falantes parecem sem sentido, como 

“Mi gato tuvo cachorros esta mañana”, ou “Esta mujer vendió la crianza que tenía en 

sus tierras en el interior”, ou ao contrário a estranheza que causa a um hispano-falante 

quando ouve sentenças como estas: “O homem saiu muito bravo para pegar a mulher 

no trabalho”, ou ainda “Ele não trabalhou porque tinha um atestado”.  

O falante do português desconhece que “cachorros” são filhotes e nesse caso 

nada mais normal que uma gata os tenha. A grande maioria também não sabe que 

“crianza” é criação e, neste caso em particular, não há nada de anormal que alguém 

se livre de uma criação de vacas, ovelhas, ou outros nas suas terras.  

Por sua vez, o falante da língua espanhola desconhece que “pegar” é agarrar, 

apanhar algo ou alguém e, portanto, absolutamente normal que mesmo estando brava 

essa pessoa vá ao trabalho para fazer isso com outra pessoa. Contudo ele acreditará 

que ao usar este vocábulo, “pegar”, que em espanhol significa “bater”, esta pessoa 

baterá naquela que está saindo do seu trabalho, o que realmente criaria uma situação 

bastante constrangedora para ser contada tão normalmente como deve ter sido para 
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quem o fez.   

Para finalizar o hispano-falante desconhece que “atestado”, que ele entende 

como “lotado”, “cheio”, significa em português um “certificado” possivelmente médico 

que possibilitou que esta pessoa não comparecesse ao trabalho. E desta forma há 

muitíssimos outros exemplos que trazem uma interrogação a aqueles que tentam 

compreender com exatidão a outra língua. 

Quando falamos em interferências linguísticas, em especial as lexicais, 

observamos esta afirmativa do linguista francês Calvet, 

 

Levado ao limite de sua lógica, a interferência lexical pode produzir o 
empréstimo: mais que procurar na própria língua um equivalente a um termo 
de outra língua difícil de encontrar, utiliza-se diretamente essa palavra 
adaptando-a a própria pronúncia. (1993, p. 31) 
 

Como podemos observar no trecho destacado acima, a interferência lexical, ou 

mesmo os falsos cognatos, na sua maioria podem ser utilizados como peças de 

comunicação entre falantes destes dois idiomas, sem que estes compreendam o 

problema que se cria pelo entendimento errôneo que se criará ao utilizar um termo 

com sentido totalmente diverso ao imaginado. 

Muitos falantes do português acreditam que espanholizando algumas palavras 

do português, estas serão totalmente compreensíveis aos falantes do espanhol, e 

desta forma é normal ouvir entre brasileiros, quando em visita a países hispanos 

falantes, expressões como: “Puedes me dar um pueco de esta comida” ou “Uma 

Cueca Cuela, por favor?”  Esse exemplo é visível na última parte de nosso estudo, 

pois pertence a nossa coleta de vocábulos realizado para esse trabalho. 

Os falantes acreditam que ditongando as palavras que possuem vogais como 

o “o” eles obterão a combinação perfeita, desconhecendo que nos dois casos acima 

o termo “pouco” em português será “poco” em espanhol e que aquela bebida possui 

o mesmíssimo nome em todos os países do globo sofrendo somente diferenças de 

sotaque ao pronuncia-la, ou de grafia em países cujo alfabeto seja outro que não o 

nosso que é o latino. 

A interferência também se denomina transferência, e essa se chamará 

interferência sempre que seja positiva ou negativa. Positiva quando traz o acerto e 

cria aprendizado. Negativa quando ocasiona o erro. Utiliza-se esta terminologia 

negativa por considerar como um aspecto negativo a transferência quando se 

processe e ocasione erros. Um exemplo claro a respeito da interferência negativa é 
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mostrado por Durão (2007) que leva a um erro de produção por substituição. Vejamos 

o mesmo: 

 

Para que pueda hacer el bajo de tus pantalones, necesito que me dejes aguja 
y línea.” El empleo de línea, vocablo del portugués, en un enunciado del 
español se da en función de que, en ese idioma, línea significa tanto trazo 
como hilo. En español, línea significa, exclusivamente, trazo. El autor del 
enunciado, que es hablante nativo de la variante brasileña del portugués, 
transfiere una forma del portugués al español, realizando, de modo 
potencialmente inconsciente, la substitución de una forma del español por 
otra de su lengua materna (DURÃO, 2007, p. 39) 4. 

 

Vale lembrar que os erros ou interferências, segundo Durão 2004 et 2007, serão 

por substituição, podendo ser também por empréstimo quando o falante utiliza um 

vocábulo, expressão ou uma terminologia emprestada de sua língua materna na 

elaboração de um enunciado na língua outra que ele esteja utilizando para a sua fala 

e também pela criação de palavras novas.  

Segundo a autora a transferência negativa ou o que se denomina interferência 

podem ser ocasionadas por: produção, quando o falante cria palavras novas ou 

substitui palavras de sua língua pela outra; por subprodução, quando o falante evita 

estruturas ou palavras pelo medo de errar no seu uso; superprodução, quando o 

falante utiliza reiteradamente a mesma palavra ou estrutura para fazer-se entender ou 

enfatizar o seu enunciado; má interpretação, quando o falante interpreta de forma 

errada o que o seu interlocutor diz e os último os erros de hipercorreção que ocorrem 

quando o falante faz correções a sua fala inclusive de forma desnecessária. 

Como cita Durão (2007, p. 40), em seu exemplo no particular de caso de 

falantes que trocam o pronome “ele”, muitos brasileiros acreditam ser “elle”, e assim 

sendo a expressão utilizada pela autora: “No, sí no soy yo: es elle”, exemplifica bem 

esse mal uso ocasionado pelo uso de uma língua sobre a outra, ou seja, interferência 

da língua materna sobre a língua objeto do falante, e neste particular caso, com a 

                                                           
4 “Para que se possa fazer a barra de tua calça, necessito que deixes agulha e linha”.  
(O emprego de línea, vocábulo do português, em um enunciado do espanhol se dá em razão 

de que, nesse idioma, línea significa tanto traçado como fio. No espanhol, línea significa, 
exclusivamente, traçado. O autor do enunciado, que é falante nativo da variante brasileira do português, 
transfere uma forma do português para o espanhol, realizando, de modo potencialmente inconsciente, 
a substituição de uma forma do espanhol por outra da sua língua materna (DURÃO 2007, p. 39). 
(Tradução nossa) 
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criação de um neologismo “elle”, que não existe nem no português e tampouco no 

espanhol. Como pudemos ver, a interferência será sempre caracterizada quando a 

outra língua estiver agindo no indivíduo, no aprendiz-falante, de forma que ela possa 

ser utilizada mesmo que incorretamente na sua produção, na sua fala desta nova 

língua. Essa interferência nos levará a criar uma alternância destes códigos 

linguísticos e a criar algumas estratégias comunicativas, ou linguísticas, que 

proporcionem a facilitação de nossa comunicação em portunhol. 

Quando falamos em alternância de códigos comunicativos e estratégias 

linguísticas voltadas para o portunhol, vale ressaltar que não vamos pensar no falante 

desta como sendo um bilíngue equilibrado, mas sim, como cita McCleary (2009, p. 27) 

“[...] como sendo um bilíngue precário, que viria a ser o outro extremo de uma tabela 

na qual o indivíduo detém ou não o conhecimento de outra língua que não à sua”.  Em 

nosso exemplo do portunhol, estamos elencando pessoas que sequer estão pensando 

em adquirir uma segunda língua, como seria o caso de um estudante de línguas 

estrangeiras. Focamos em cidadãos comuns em situações também comuns, 

especialmente na área de fronteira, não necessariamente pessoas que lá habitem, 

mas que tenham o contato com nativos falantes de outro idioma, no caso o espanhol. 

Pessoas que se valem de seus conhecimentos para o seu labor, para usar este e 

concretizar a venda ao estrangeiro que o procura para uma compra ou outra situação 

necessária. 

Ao pensar em alternância logo vem à mente uma sucessão, algo que sucede a 

outro, ou supostamente substitui esse algo por outro, no nosso caso, palavras sendo 

substituídas umas pelas outras. Uma pessoa fluente nos dois idiomas envolvidos fará 

essa sucessão sem problemas. Imaginemos em lugares como a província de Quebec 

no Canadá na qual o francês e o inglês coexistem como idiomas que são oficiais, a 

grande maioria destas pessoas domina estas duas línguas e em uma conversa pode 

utilizar a seu bem entender uma ou outra palavra que seja mais adequada à 

compreensão desta conversação.  

Aqui no Brasil, ao estabelecer uma conversa entre falantes fluentes de 

português e espanhol, a qual seja necessário expressar o sentir que temos por alguém 

que não vemos há muito tempo, poderemos utilizar a palavra em português “saudade”, 

mesmo que esta conversa esteja sendo conduzida em espanhol pelo simples fato de 
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que ela, saudade, exprima de forma muito mais clara e concisa este sentimento, ao 

menos para nós que somos brasileiros e possuímos o português como primeira língua. 

Para o hispano falante não seria assim. Ele utilizaria, mesmo conhecendo a 

nossa língua, se estivesse falando em espanhol o termo “echar de menos”, ou, “lo 

extraño”, pois estes lhe seriam muito mais familiares e teriam o sentido que eles 

querem expressar, mesmo não sendo tão sucinto e direto como é o caso da palavra 

que se utiliza em nossa língua portuguesa.  

Calvet (1993) traz um exemplo que acreditamos nos faça entender melhor esta 

alternância entre falantes bilíngues estabilizados vivendo em um país que não seja o 

seu de origem:  

 

[...] vejamos o primeiro exemplo, extraído de uma conversa entre mulheres 
espanholas vivendo na Suíça, em Neuchâtel: “Ahora, com cabronas de 
ponermelos en lo alto de la oficina: sin explicación y sin na”! Ça va pas ou 
quoi? Por quién se toma este imbecil que apesta a vaca, eh? Y subo y digo, 
disse: bueno, je voir si je trouve, je monte tout de suit (CALVET, 1993, p. 35). 

 

Nesta passagem nota-se que os falantes utilizam o espanhol como língua meio, 

mas invocam algumas expressões do francês, sua segunda língua para ilustrar o 

discurso que está sendo exposto na fala. Como elas se referem à fala de um terceiro, 

e este provavelmente seja francês, elas reproduzem esta da forma como foi dita sem 

que haja prejuízo à conversação e o entendimento, uma vez que ambas dominam as 

duas línguas.  

A alternância no portunhol se dá de outra forma. Como o falante normalmente 

não domina a outra língua, ele alterna um código linguístico por outro da sua mesma 

língua, por entender que este seja “de maior facilidade” e, portanto, facilitando a 

compreensão do seu interlocutor.  Um exemplo disso é o uso do número “seis” 

literalmente falado, ao invés de “meia” como é comumente utilizado em português 

entre brasileiros. Se o falante disser “meia” notará de imediato que o hispano-falante 

entenderá esse termo como sendo uma meia, artigo de vestuário, e nunca como 

“meia” de meia dúzia que na língua coloquial do português – brasileiro é utilizado ao 

invés do numeral seis.   

Considerando o espanhol, o falante desta língua em conversa com um luso-

falante e desconhecendo basicamente o vocabulário desta língua, poderia empregar 
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“saco”, que é usado em espanhol, no sentido de “paletó”, mas que em português 

possui o sentido de “saco de lixo” ou até como uma expressão pejorativa. Assim 

sendo, este exemplo como tantos outros que fazem parte do universo de falsos 

cognatos trariam ao falante de uma língua ou de outra, problemas de compreensão.  

Um exemplo bem claro desta diferença de entendimento pode ser visto neste 

caso: Uma luso-falante em visita a uma amiga hispano-falante em um país hispano se 

dirige a cozinha para ajudá-la no preparo do almoço. A hispano-falante se volta a luso-

falante e lhe diz: “olla”, que em português se traduz por “panela”, mas a falante do 

português entenderá que a outra lhe pede para que ela simplesmente “olhe”, pois 

“olla” se escreve com duas letras eles (L), e sua reprodução se faz com o som de LH 

do português (olha), e assim, certamente uma não entenderá o porquê deste pedido 

(olhar) e a outra não entenderá porque ao invés de lhe dar uma panela que está ao 

seu lado, a luso falante fica olhando para ela. 

Calvet (1993, p. 34) enumera como sendo estratégias linguísticas a mistura de 

línguas e a alternância de códigos como sendo as principais, mas ressaltamos que 

ele aponta estas dentro de um quadro de falantes bilíngues estabilizados que fazem 

uso de ambas as línguas com fluência, portanto não necessariamente o objeto de 

nossa pesquisa. 

Quando se trata de estratégias linguísticas utilizadas pelos falantes do 

portunhol, ou poderíamos dizer meios facilitadores para esta comunicação, eles se 

valem de inúmeros recursos. Mimicas, entonação de palavras de sua mesma língua 

com o intuito de aproximá-las da língua de seu interlocutor, o uso de, como já 

havíamos dito, palavras sinonímicas que sejam mais compreensíveis e também em 

alguns casos, de palavras de outra língua, como exemplo o inglês, italiano ou francês 

que eles acreditam, possam ser também serem entendidas pelo seu receptor, mesmo 

ele sendo um nativo do espanhol, afinal para muitos falantes existe um 

desconhecimento muito grande sobre se essa ou aquela palavra é ou não de uma 

língua que não a sua própria. Vejamos como isso se observa quando vocábulos de 

uma língua passam a ser usados pelos falantes de outra o que configura um fenômeno 

chamado empréstimos linguísticos que é um dos mais importantes resultados da 

interferência linguística. 
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2.2 EMPRÉSTIMOS LINGUÍSTICOS 

 

Este estudo pertence ao campo da sociolinguística denominado 

Sociolinguística Variacionista, que faz inúmeros estudos sobre esse tema, e o caso 

dos empréstimos linguísticos é um dos mais importantes para entender a composição 

de uma língua. Os empréstimos estão presentes na história da humanidade há muito 

tempo, quando das ocupações romanas à formação de novas línguas como o 

espanhol, português e francês entre tantas outras denominadas românicas que se 

serviram de empréstimos do latim e do grego para a sua formação. Vejamos o 

espanhol, que recebeu uma enorme quantidade de neologismos durante os mais de 

setecentos anos de ocupação dos árabes na Península Ibérica, como explica 

Escarpanter (1979, p. 8), como também de inúmeras línguas que atualmente existem 

no mundo, todas elas sofreram a interferência de outras.   

Iniciaremos falando de neologismos que se iniciam através de empréstimos, 

como cita Ieda Maria Alves em seu livro Neologismo, IM Alves (1990, p. 72), os 

processos neológicos para ampliação do léxico de um idioma não ocorrem somente 

em um nível interno, mas por diversos níveis como os que destacamos a seguir. 

Estrangeirismos são as palavras oriundas de outras línguas que não fazem 

parte do vocabulário lexical do falante e cria neologismos derivados destes ou 

simplesmente os utiliza em sua forma original. Tradução de estrangeirismos: aqui se 

adiciona ao empréstimo do vocábulo de outra língua a sua tradução para evitar a falta 

de entendimento por parte dos interlocutores. Integração do neologismo por 

empréstimo. Após o primeiro momento no qual a palavra estrangeira que é estranha 

ao léxico do falante, se esta for de uso continuo segue a incorporação dela ao 

vocabulário nativo e assim surgem diversas palavras que são, em nosso particular 

caso do Brasil, aportuguesadas para que seu uso seja disseminado como se fossem 

palavras naturais nossas através de adaptações gráficas. Morfológicas ou 

semânticas. Como cita IM Alves (1990, p.76), 

 

A incorporação ortográfica da unidade lexical estrangeira ao sistema 
português não constitui uma regra. Muitos empréstimos já assimilados – 
abajur, xampu – revelam tal adaptação, porém observa-se, com certa 
frequência, que a forma gráfica integrada ao português chega a concorrer 
com o elemento grafado de acordo com a língua de origem. 
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 O neologismo se equipara à palavra original quando esta está integrada ao 

léxico da língua, no caso do português como cita a autora a palavra tournée está lado 

a lado com a sua equivalente no dicionário Novo Aurélio que é turnê. Temos também 

o Decalque, termo que se emprega para designar um termo estrangeiro que foi 

traduzido literalmente através do seu sintagma nominal, ou seja, a tradução do termo 

de forma que muitos sequer reconheçam, que neste há uma “cópia” ou “decalque” 

(que em francês é cópia) do sentido. Para exemplificar temos como exemplo “arranha-

céu”, que provem do inglês skyscraper que é de onde provem este termo, ou como 

cita IM Alves (1990, p. 79) o termo do inglês hig technology, por alta tecnologia no 

português. Podemos citar também no exemplo bastante regional, com um grupo de 

antilhanos em Porto Velho, no trabalho de Burgeile (2009, p. 290) que traz: 

 

A denominação de primeira refeição do dia sofreu uma influência do 
português do Brasil porque neste país para indicar este conceito emprega-se 
a expressão “tomar café”. Isto ocasionou uma reorganização do termo. Assim, 
enquanto tem-se take coffe no IFP5, no inglês é “breakfast”. 

 

 A abrangência do termo “empréstimos” na linguística é muito grande. Muito 

mais do que se possa imaginar, uma vez que ao falarmos da língua e de sua força 

expansiva certamente este fenômeno advirá dos inúmeros empréstimos, ou como diz 

o professor Cláudio Moreno em seu Blog Sua Língua, que este termo lhe soa como 

um disfarce eufemístico porque na verdade, segundo ele o correto seria importação. 

Concordamos com esta afirmativa totalmente, as palavras quando transmigram de 

uma língua a outra, de um povo a outro ou adquirem roupagem nova, como vimos nos 

casos dos decalques, ou sofrem uma ambientação lexical e fonética, poderíamos 

chamar de aportuguesamento ou chegam na sua forma plena e são incorporadas ao 

léxico do país receptor, como know how, termo do inglês que se emprega para dizer 

que alguém “sabe como fazer” algo, como na sentença, “deixa isso para que ele faça, 

pois ele tem know how para isso”.  

 Como se observa, os empréstimos ou importações estão em todas as línguas 

e em todos os países e culturas. Eles ocorrem de forma interna inclusive dentro de 

um mesmo país entre suas diversas regiões, seja por conta das correntes migratórias 

internas que igual às externas, ou de país a país levam na bagagem o léxico daqueles 

que migram, seja atualmente através da própria mídia e dos inúmeros meios de 

                                                           
5 Inglês Falado em Porto Velho 
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comunicação que circundam o globo como redes sociais e aplicativos de mensagens, 

isso sem dizer que com a alta tecnologia, ou higt technology, como queiram os meios 

de comunicação atualmente estão amplamente disponíveis a todos, como é o caso 

dos canais ou streaming, ou serviços de distribuição de mídia como o popularmente 

conhecido  Netflix. Resta saber se o termo acima será incorporado desta forma na 

nossa língua ou sofrerá um aportuguesamento ou uma tradução apropriada.  

 Mas nem sempre foi assim. Se olharmos a história poderemos verificar que, 

citando como exemplo o espanhol através de Escarpanter (1979, p.10) veremos que 

esta língua foi constituída não somente do que havia naquela época pré-romana, 

palavras como Arroyo, barro, izquierdo,  que com o latim vulgar dos soldados romanos 

e com o passar dos anos se anexaram a este palavras advindas das línguas 

germânicas como tropa, brasa, guardiã, estoque, guerra, na sua maioria palavras 

militares devido o contato através das guerras e invasões. A estas somam-se palavras 

do árabe que nos mais de setecentos anos de ocupação à Península Ibérica 

trouxeram inúmeros vocábulos como arroz, berejena, almacén, algodón, álgebra, 

química, tarifa, etc. Do francês vieram palavras como mensaje, detalle, gabinete, etc. 

Do italiano chegaram ao espanhol termos como novela, soneto, bizarro, clientela, etc. 

Do grego além de palavras científicas e através de seus prefixos como anti e sufixos 

como itis.  

Somado a todo este arsenal de vocábulos vindos de outras culturas, tanto o 

espanhol como o português se valem de americanismos que são palavras 

provenientes de substantivos existentes no novo mundo por eles descoberto, como 

tomate, chocolate, tabaco, tiburón, patata, etc. No caso do inglês os empréstimos 

seguem até hoje.  

 McCleary (2009, p.35) faz um breve resumo de como funcionam os 

empréstimos entre línguas, sendo que o que se empresta é a palavra e não a 

gramática, portanto a fonologia segue sendo a do receptor, como na descrição a 

seguir: 

 

Quando uma palavra é emprestada da língua A e começa a ser usada por 
pessoas que falam a língua B como língua materna, essas pessoas não vão 
pronunciar a palavra exatamente como é pronunciada por falantes nativos da 
língua A. Eles vão adaptar a pronuncia da palavra às regras da fonologia da 
língua B e a palavra já começa a mudar. Já começa a ter a “cara” da língua 
de destino e perder um pouco suas características da língua de origem. Essas 
mudanças são inevitáveis (e imexíveis). 
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 Neste pequeno fragmento é possível entender que muitos termos e vocábulos 

que hoje permeiam nossa língua, certamente se não vieram “prontos” de outra língua, 

foram “decalcados” para a nossa, e isso levanta algumas diferenças culturais que se 

observam entre falantes do português e do espanhol. O termo AIDS ou DNA que 

provém do inglês e significa respectivamente acquired immunodeficiency syndrome e 

deoxyribonucleid acid, que em português síndrome de imunodeficiência adquirida e 

ácido desoxirribonucleico são conhecidos no Brasil pelas mesmas siglas do inglês. No 

espanhol estes mesmos termos são conhecidos pelas siglas SIDA e ADN, que será 

exatamente a sigla correspondente à tradução que se dará tanto em espanhol como 

em português que é muito semelhante. Mas por que se vê esta diferença? Devido ao 

fator cultural de cada povo.   

 Do mesmo modo observa-se que muitos termos emprestados do inglês sofrem 

mudanças mais profundas na língua espanhola que na portuguesa. Aqui no Brasil se 

mantém a grafia para Nova York de forma absolutamente normal, mas em países 

hispanos é normal que se derive para Nueva York e ambas as formas sejam visíveis 

em jornais e revistas como no dia a dia das pessoas. Outro exemplo dessa variedade 

cultural é a palavra que se emprega comumente pelos brasileiros que é Wi-Fi para 

designar a exemplo o sistema de transmissão sem fio da internet, pois em inglês é 

assim e significa no idioma original Wireless Fidelity, ou em tradução livre fidelidade 

sem fio. Ocorre que no espanhol além de ser usual dizer “ui-fi” se emprega o termo 

red inalámbrica, que traduzido ao português será “rede sem fio”, portanto nota-se que 

há um cuidado em tentar traduzir palavras e termos para que estes tenham um sentido 

na língua espanhola.  

 Concluímos que empréstimos são a verdadeira carta de acesso para o 

progresso de uma língua, a exemplo do inglês que é a língua com maior número de 

vocábulos ela é a que mais recebe e doa palavras ampara as demais línguas. Como 

diz McCleary (2009, p.34), ela se converte não necessariamente na criadora destes 

vocábulos, mas na transportadora deles através de seus inúmeros tentáculos no 

mundo globalizado que o tem como mediadora social, política e comercial. Portanto 

ter mais vocábulos mostra que uma língua está em consonância com o seu entorno, 

com o mundo que a rodeia, com os avanços científicos e culturais que surgem 

diariamente, mas mais que isso mostra que ela está acessível a receber por meio de 

sua gente uma cultura globalizada que mais que nunca assola o mundo no qual 

vivemos.  
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 Das línguas em contato que trazem estes empréstimos, as interferências que 

fazem com que eles se fossilizem e se enquadrem na sua nova casa, podemos 

concluir,  como diz o professor Cláudio Moreno em seu blog de língua portuguesa, que 

alguns empréstimos nada tem de inofensivos, pois frequentemente modificam de 

forma inconsciente o sentido que daríamos a certas expressões e vocábulos 

modificando a constituição dos sintagmas, como nos exemplos por ele apontado: 

cineclube, ciberespaço, espaçonave, onde é possível ver que nosso 

aportuguesamento na realidade se transformou em uma cópia literal da forma primitiva 

do inglês.  

 Em um mundo tão urgente no qual vivemos são difundidos a cada instante, 

novas acepções que se criam para velhos vocábulos, talvez o único real cuidado que 

deveria existir seria a manutenção de algumas manifestações tão próprias e originais 

de nossa língua. Observemos o exemplo do portunhol, foco deste trabalho, somamos 

palavras, criamos novos vocábulos, importamos ou exportamos estes aos nossos 

vizinhos e no final descobrimos que misturar duas línguas tão semelhantes, traz 

alguns benefícios como o de inadvertidamente descobrir que certos substantivos 

possuem outros significados e estes são muito parecidos com o que nós usamos, ou 

ainda mais. Descobrir que aquela nova palavra aprendida nesse contato é pertencente 

à nossa língua e não à deles, como “catraia” que se usa muito naquela fronteira e 

designa os barcos que fazem a travessia entre os dois países, ou até mesmo a palavra 

adrede, que se usa tanto no espanhol e que tem o mesmo significado em nossa língua, 

mas como aqui ela se emprega restritivamente ao vocabulário jurídico, ficando à 

margem do grande público. 

 Concluímos após esta seção que através deste fenômeno denominado Línguas 

em contato e seus componentes de estudo, como a interferência e os empréstimos 

linguísticos e a própria aquisição de uma segunda língua que sem os mesmos não 

haveria a menor possibilidade de estudarmos o portunhol como nós propomos nesta 

dissertação, saber o que cada língua pode aportar para a confecção deste, observar 

como os empréstimos resultado da interferência linguística  enriquecem a fala, tentar 

entender como o papel da aquisição é importante quando se fala em uma nova língua 

que não a materna do falante. Todos estes itens são de vital importância para que se 

possa entender a construção do portunhol como uma realidade existente não só nas 

áreas de fronteira, mas entre falantes do português e do espanhol independente de 

onde possam estar os mesmos. Seguiremos na próxima seção abordando o 
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portunhol, para conhece-lo na sua versão literária, nas suas comparações como 

sendo interlíngua ou pidgin, mas especialmente para conhecer o que estamos 

estudando neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

3.  O PORTUNHOL 

 

De uma maneira geral, podemos entender o portunhol como uma palavra que 

designa a junção de duas línguas distintas, neste caso o português e o espanhol, 

procedentes de uma mesma raiz: o latim. Durante muito tempo essa palavra teve um 

caráter pejorativo devido não ser nem uma língua nem outra, se entendia que ela seria 

a estilização, ou a mistura desordenada de ambas. No erro e na marginalização, 

porém, o portunhol sobrevive como forma de comunicação da fronteira e como 

linguagem literária, conforme veremos nesta seção. 

Degli Atti em seu artigo “Considerações acerca do movimento do Portunhol 

selvagem: o paradigma da osmose e a resistência cultural”, publicado na revista 

Babilónia edição 2015, caracteriza o portunhol da seguinte forma:  

 

[...] O que é o portunhol? Segundo o atlas da língua espanhola no mundo a 
palavra designa a mistura de espanhol e português, produto do 
“desconhecimento” ou de uma “aprendizagem deficiente” de uma das duas 
línguas. Nesse sentido depreciativo o portunhol configura-se como uma 
língua “inacabada”, gerada pela ignorância do falante. É interessante 
destacar que muitos estudiosos, mesmo defendendo discursos a favor do 
portunhol, utilizam na definição do fenômeno o termo interlíngua, palavra que 
identifica o sistema linguístico transitório que antecede a aquisição completa 
de uma segunda língua, remetendo, portanto, ao mesmo conceito de 
“imperfeição” [...]. (DEGLI ATTI, 2015, p. 51) 

 

Como se pode observar nesta definição, o portunhol é considerado uma língua 

inacabada, imperfeita. O mesmo vale para o conceito empregado na citação de 

“poderia ser uma interlíngua”, aos olhos de outros estudiosos, mas vale ressaltar que 

a terminologia aqui descrita, se faz para dizer que há quem considere o portunhol 

como sendo uma interlíngua, ou algo transitório e, portanto, não concluso. Nosso 

entendimento segue essa lógica.  

O falante do portunhol, ou seja, um falante qualquer em atividade de 

comunicação, criará à sua forma um tom, ou dará um acento a determinadas palavras 

para que estas sejam, segundo a sua crença, de melhor entendimento a seu 

interlocutor. Não haverá uma sonoridade igual à outra. Muitas palavras ditas por uns 

não serão utilizadas por outros. Cada ser é único, uma vez que a bagagem de 

conhecimento desta outra língua é individual. Podemos constatar esta ocorrência, 

como professores de espanhol tendo o português como língua materna e sendo 
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bilíngues equilibrados. Este termo, que segundo McCleary (2009) em seu caderno 

intitulado Sociolinguística, denominaria os falantes que dominam ambas as línguas 

com fluência, ao contrário da maioria dos outros falantes, que se valem do restrito 

arcabouço de palavras que dispõem para estabelecer a sua comunicação e, portanto, 

seriam semi-bilíngues ou bilíngues precários. Estes estariam no outro extremo desta 

comparação por serem os que nada possuem da outra língua que está em contato. 

Quando ouvimos o portunhol, seja onde for, nas áreas de fronteira, como a que 

foi objeto desta investigação, ou até mesmo em locais que recebem um grande fluxo 

de turistas provenientes dos vizinhos hispano-americanos, notaremos que o que um 

fala não será necessariamente o que o outro fala. Veremos que muitos se valem da 

sua própria língua para exercer esta comunicação, certos de que esta está sendo 

totalmente compreensível a aquele que o ouve. Isso se aplica tanto aos brasileiros 

quanto aos hispano-falantes, sejam eles argentinos, paraguaios, bolivianos, 

peruanos, etc.  

O portunhol está presente nas conversas entre os falantes do português e 

espanhol que desconhecem a outra língua em um nível de compreensão esperado 

para estabelecer-se um diálogo no qual se utilize dentro de parâmetros adequados. 

Falaremos sobre estes parâmetros mais adiante quando abordarmos sobre o Marco 

Comum Europeu de Línguas, que mensura a capacidade compreensiva e produtiva 

dos diversos falantes de línguas que não as suas próprias,  

A EMBRATUR, Instituto Brasileiro de Turismo, que é o órgão brasileiro que 

fomenta o turismo nacional, estreou no final de 2017 uma nova campanha intitulada 

“Aqui hablamos Portuñol: en Brasil todo mundo se entiende”, que visa incrementar o 

turismo em nosso país, assim como nos países de nosso entorno, nas Américas 

hispano-falantes, slogan que traz o termo Portuñol, em espanhol por ser uma 

propaganda vinculada no exterior, especialmente nos países da América que tem o 

espanhol como língua materna e que são um mercado em potencial para o turismo 

brasileiro 

Nestes tempos de abertura econômica, que propiciou não somente a inserção 

de um contingente infinitamente maior de pessoas que viajam preferentemente aos 

países do entorno do Brasil e que tem o espanhol como língua oficial, mas também à 

criação de laços econômicos e acadêmicos como nunca antes visto o que proporciona 

a essa multidão um contato contínuo e importante com o outro, aquele que fala o 

espanhol como língua nativa.   
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Mas o que é o portunhol? Muitas são as definições e mais ainda os estudos 

que tratam a respeito dessa denominação. É considerado uma interlíngua, pois está 

no “meio do caminho” entre ambas as línguas envolvidas. É chamado de língua 

aproximativa por ser um veículo de aproximação entre falantes de línguas diferentes. 

Segundo Saussure, “a língua é uma convenção social” (SAUSSURE, 1973, p.17), ou 

como ele propaga a língua é uma parte essencial da linguagem é um conjunto de 

convenções necessárias adotadas para permitir o exercício dessa linguagem entre os 

homens, e se ela é um acontecimento que mobiliza uma sociedade, subentende-se 

que ela a utilize de igual forma para uma finalidade comum que é a língua. Ela é uma 

parte da linguagem que é um conjunto de convenções, ou práticas, costumes e 

padrões necessários à comunicação; convenções estas adotadas de forma individual 

ou coletiva para estabelecer esta faculdade da linguagem, portanto da comunicação. 

Se o portunhol fosse uma língua possuiria uma gramática, regras e normas 

para a sua utilização. Permitiria que todos os seus falantes a seguissem para imprimir 

uma fala uniforme e adequada ao já estabelecido e a compreendessem também de 

acordo com as mesmas, inclusive a sua vertente literária, que abordaremos mais 

adiante, seria escrita seguindo estas regras. Mas não, ele não é falado da mesma 

forma por todos que o falam, não é escrito por todos que o escrevem, na verdade os 

autores divergem em suas escritas e, como não há uma norma a ser seguida, seguem 

a sua imaginação e capacidade criativa para imprimir através do portunhol algo 

totalmente novo. 

 O portunhol, que é produzido de forma individual, sem regras, sem uma 

fundamentação teórica que possibilite uma linha lógica de criação homogênea, isto é, 

de igual teor para cada qual de seus falantes é bastante evidente e relevante. Não há 

um portunhol igual ao outro, todos são “portunhóis” e todos estão interagindo 

hibridamente. Nele cada falante é dono de sua “língua”. Esta será imposta ao 

interlocutor que poderá ou não compreende-la. O que atenua toda esta 

impossibilidade é o fato de que uma ou outra palavra perdida em uma conversação, 

dificilmente criaria uma negativa ou comprometimento à compreensão macro de todo 

o enunciado, objeto desta comunicação.  

Para cada personagem desse diálogo, cada falante do portunhol cria, reproduz 

e o utiliza, baseado em sua experiência pessoal. Emprega os elementos necessários 

à comunicação com o outro. O que o falante “A” diz nem sempre será o que o falante 

“B” dirá em uma mesma situação. O que mais conta em uma conversa aplicando o 
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portunhol é o fim e nunca os meios.  

No portunhol como na língua coloquial, aquela que se usa no dia a dia do 

cidadão comum, que carece da correta utilização de regras e normas se observa que  

é arbitrária a sua forma criadora, que não segue nenhum padrão preestabelecido ou 

original. Ele se utiliza, na maioria dos casos, do arcabouço de expressões e vocábulos 

que o seu usuário conhece da outra língua. Alia possibilidades de invenção que 

estejam ao seu alcance, usando para tal uma lógica que faz com que se generalizem 

ditongações onde não as há, e se faça uso do fenômeno do aportuguesamento e da 

espanholização de palavras que possam ser possíveis, segundo o imaginário do 

locutor desta fala.  

Sendo assim a riqueza do portunhol está em sua variedade. Como há milhares 

de falantes desta prática linguística espalhados pelo mundo, cada qual cria, inova e 

constitui um apêndice próprio que se copilado a uma publicação que por ventura 

tentasse institucionalizá-lo, se converteria em uma publicação interminável e de 

constante renovação. 

Na pesquisa que realizamos para a elaboração desta dissertação, constatamos 

que a nomenclatura portunhol nem é utilizada pela maioria dos usuários que foram 

entrevistados. Para a grande maioria isso não tem importância alguma, se há ou não 

uma interlíngua, ou se simplesmente ela seria a mistura de duas línguas, isso pouco 

importa. Nota-se que o portunhol faz parte das áreas de fronteira como meio bastante 

apropriado de iniciar ou concluir conversações, nas quais os falantes não 

compartilhem o português ou o espanhol, sendo assim suficiente para manter uma 

conversação em uma destas línguas. Em geral, para o habitante da fronteira, essa 

vertente comunicativa é amplamente utilizável e apropriada.  

O portunhol também é utilizado em outros pontos, como por exemplo, lugares 

no Brasil que recebem muitos turistas oriundos de países hispano-falantes. Estes se 

valem do vocabulário que conhecem e, na maioria dos casos, do que acreditam 

conhecer e pensam ser um determinado vocábulo na outra língua. Acabam imprimindo 

um acento ou sotaque que possibilitaria a compreensão por parte do seu interlocutor 

e vice-versa. Assim sendo, para o falante, o problema da comunicação estaria 

resolvido.   

Como se consegue em quase todas as oportunidades de contato o sucesso de 

seus objetivos, ou seja, se obtém o que se quer, como por exemplo, em uma compra 

ou pedido de informação, o falante se sente satisfeito e acredita, em muitos casos, 
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que ele realmente está falando a língua do outro, e por isso logra êxito, olvidando que 

sem dúvida também foi auxiliado pela necessidade do seu interlocutor, que motivado 

em vender, ou simplesmente em ajudar, coloca de sua parte todas as ferramentas 

necessárias para o seu entendimento. Usa todo o seu senso comum e recursos 

linguísticos em favor de facilitar o sucesso desse objetivo que é comum a ambos, e 

desta forma passivamente aceita o que ouve. 

Em nosso campo de estudo, o boliviano fala espanhol e o brasileiro português, 

mas ambos utilizam uma mistura das duas línguas, sendo que essa mescla nunca é 

homogênea para comunicar-se de forma comum e corrente. Se observa que dentre 

os habitantes da fronteira estudada poucos falam bem a outra língua, mas muitos 

falam o portunhol, uma variedade única utilizada pelos falantes dos dois idiomas, 

especialmente em situação de contato como a existente na fronteira, para estabelecer 

uma comunicação entre falantes de duas línguas diferentes, mas que possuem muitas 

semelhanças, como são o português e o espanhol. Também é importante registrar 

que muitos fazem somente o uso de sua língua, mesmo na fala com o outro que 

teoricamente não a conhece, e isso é algo normal e comum. 

Alguns termos do espanhol se fazem presentes na fala cotidiana do brasileiro 

da fronteira criando uma variedade linguística bastante original. Uma nova vertente 

que difere das demais que há pelo Brasil afora, pois trazem elementos da língua 

espanhola que são aplicados à fala coloquial dos guajaramirenses e são utilizados no 

dia a dia de cada um dos que ali vivem. Para citar um exemplo durante a nossa 

pesquisa, observamos que muitos que fazem uso de termos da língua do lado de lá, 

como, por exemplo, a palavra “chica” é utilizada referindo-se a uma moça ou menina. 

Sem pensar estão utilizando um vocábulo da língua espanhola classificado como um 

adjetivo que poderia ser traduzido por “pequena” na língua portuguesa, o mesmo 

ocorre com a palavra “catraia” que para os brasileiros que entrevistamos trata-se de 

uma palavra do espanhol sendo que na realidade é da língua portuguesa. 

O mesmo não ocorre com o masculino deste adjetivo “chico”. Não se utiliza de 

forma generalizada como o feminino, portanto não se observará em Guajará-Mirim 

pessoas usando este termo no masculino para designar um rapaz, como ocorre nos 

países hispanos falantes. Essa característica é uma das bem visíveis em regiões de 

fronteira, pela abundância de contato linguístico existente. Existe, porém, outros 

termos que em maior ou menor escala são utilizados pelos habitantes deste lado da 



56 
 

fronteira, mas não se observa o contrário quando comparamos os bolivianos que ali 

vivem na área fronteiriça, eles não usam termos do português comumente. 

Para o hispano-falante, a locução de alguns termos ou vocábulos do português 

pode parecer um pouco difícil pela sonoridade que estes possuem. No espanhol não 

há vogais abertas, há somente as cinco vogais sem semivogais.  Assim como no 

português, o boliviano da fronteira utiliza somente algum vocábulo da nossa língua em 

situação cotidiana, como no labor do comércio no qual eles conhecem diversas 

palavras e as utilizam em especial com os brasileiros não residentes na fronteira, ou 

seja, aqueles que vão à Guayaramerín para realizar compras. Eles desconhecem, em 

absoluto, como seriam certos termos ditos no português, traduzidos para o espanhol. 

Estes casos são bastante recorrentes, e a constatação dessa variedade de brasileiros 

vindos de toda parte, como já foi dito.   

Ambos os comerciantes brasileiros e bolivianos dominam um considerável 

número de vocábulos da outra língua, e quando não sabe com exatidão do que se 

trata um termo, uma palavra não entendida, quando pelo contexto não fica claro o que 

seja, o mesmo é entendido por meio de gestos ou mímica produzida pelo seu 

interlocutor. Há entre as pessoas que trabalham no comércio de ambos os lados da 

fronteira, elementos que estão há muitos anos neste labor e também outros que lá 

estão há pouquíssimo tempo, mas o que é certo é que todos eles se utilizam do 

portunhol para a sua comunicação com o outro, com o hispano-falante que o procura 

para realizar as suas compras.   

É do antropólogo e poeta argentino Néstor Perlongher6, um dos pioneiros no 

portunhol literário, uma citação no artigo de Degli Atti (2015, p. 54) publicada na revista 

Babilónia que diz: 

 

Há entre as duas línguas um vacilo, uma tensão, uma oscilação permanente: 
uma é o “erro” da outra, seu devir possível, incerto e improvável... Não há lei: 
há uma gramática, mas é uma gramática sem lei: há uma certa ortografia, 
mas é uma ortografia errática. 

 

Esta afirmação corrobora nosso entendimento sobre o portunhol que 

pretendemos imprimir neste trabalho. Mesmo que ela advenha de um escritor que a 

                                                           
6 Nestor Osvaldo Perlongher, argentino (1949 – 1992). Foi um escritor, ativista e sociólogo. Foi professor 

da UNICAMP e escreveu diversos livros e artigos sendo muitos sobre o portunhol. (fonte: www.elortiba.org) 



57 
 

utilizava como vertente literária, há uma harmonia perfeita nas suas definições. O 

vacilo, a tensão e a oscilação são permanentes. Nada é comum a todos. O que se diz 

ali não será o que se dirá aqui. Um é o erro do outro. Esta definição angaria em si 

mesma toda a subjetividade que o portunhol traz na sua constituição, constituição esta 

que é individual e impermanente, como diz o autor: “incerto e improvável”.  

Perlongher afirma que não há lei, que a gramática é incerta, não normatizada 

e ilegal, segundo ele. A mesma afirmação é apontada a respeito da ortografia, em que 

o autor salienta que ela existe, mas é errática, ou seja, a esmo, sem uma norma que 

a fixe ou a normatize. Cada palavra, e lembremos que cada palavra escrita tem a sua 

correspondência oral, é única, cada autor, ou interlocutor, é dono de sua fala e de sua 

certeza, a certeza de acreditar que a está fazendo da forma correta, afinal, para isso 

a fala existe, para possibilitar a comunicação. 

Néstor era um argentino que viveu no Brasil e o portunhol se fez presente em 

sua vida como o é em todo aquele que se embrenha no país do outro e se submete à 

língua deste de forma compulsiva e permanente. Só há uma saída para eles: 

submeter-se a esta nova língua e estando em contato íntimo com a sua, o faz criar o 

seu portunhol. E assim, este lhe será útil pelo resto de suas experiências e dias em 

terras que não as suas.  

No caso de Perlongher ele se utilizou do portunhol de forma literária, claro, 

antes como forma de vida, pois todos os luso-falantes que vivem em países hispanos 

e vice-versa farão uso desta vertente linguística para dar maior riqueza e ampliar o 

seu entendimento na língua que não a sua. Consequentemente a sua riqueza se deve 

a esta emergência, emergência que não tem o sentido de outras emergências 

linguísticas como o pidgin, termo cunhado por John Holmes pois aqui não há pressa, 

o que importa e sempre importará será comunicar-se.  

Agora pensemos que este portunhol se convertesse em uma língua única, 

oficializada e não como é, na mistura de duas línguas semelhantes. Para que isso 

pudesse se estabelecer como tal, a transformação seria tão grande, tão profunda que, 

paralelo a esta oficialização como nova língua, haveria a constatação de que muitos 

falariam “outra língua”, ou um novo “portunhol” igual ao atual, só que sem regras, como 

o é hoje, e com características pessoais e únicas como é atualmente. Assim, esta 

língua se oficial fosse, teria inúmeras variáveis e vertentes perfazendo um conjunto 

de variações linguísticas que seriam não particulares, mas sim coletivas. Passaríamos 

do que Calvet (1993, p. 134) chama de Plurilinguismo in vivo para o in vitro, e desta 
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forma haveria a imposição de que o portunhol, sem regras, sem uma estrutura se 

transforma-se em uma língua com regras e uma estrutura, e todas elas criadas em 

laboratório para o seu correto uso por parte dos falantes.  

Calvet (1993, p. 136) cita alguns casos na nossa história recente, como o chinês 

que sofreu uma modernização na sua grafia para facilitar o acesso à alfabetização 

dos habitantes da China Continental, por meio da redução de caracteres na 

elaboração de sua escrita. Contudo a fala continuou intocada. O autor acima cita 

também outros casos nos quais a gestão do Estado (In vitro) secundou a do povo (In 

vivo), impondo algumas normas e regras ou alterando grafias e formas de uso, porém 

em nenhum temos o que ocorre com o portunhol, simbiose de duas línguas, pois em 

todos apresentados pelo autor estava se falando de línguas constituídas, de línguas 

que tinham um público falante padrão e que estariam marginalizadas (em alguns 

casos), mas que era comum a um grupo étnico.  

Podemos concluir que o portunhol, seja ele na sua vertente literal, que se verá 

a seguir, que se propaga em publicações e ganha espaço pela sua originalidade, ou 

o portunhol que se utiliza na fronteira do Brasil com países hispano-falantes, ou nestes 

com os luso-falantes, ou até mesmo o que se utiliza dentro destes países, incluindo o 

Brasil com os turistas oriundos destes outros, é uma forma de comunicação que 

seguirá existindo sempre. Acreditamos que não há a necessidade de conversão em 

idioma oficial e tampouco em segunda língua, pois a riqueza dele está na sua ampla 

diversidade e originalidade únicas. Cada indivíduo o utiliza à sua maneira e assim o 

portunhol renasce todos os dias. Contudo como nada é totalmente perfeito, há muitos 

que quando pensam no portunhol, pensam imediatamente em algo mal feito, algo que 

carece de seriedade, talvez por imaginar que ele seja simplesmente um “arranjo” para 

que se possa entender o outro que não fala a sua língua. Sendo assim, caímos na 

rede do preconceito, mais especificamente o preconceito linguístico como será visto 

adiante. 

Podemos ir mais longe quando Calvet (1993, p. 58) diz a respeito do 

preconceito linguístico em que as línguas correspondem a uma civilização “civilizada”, 

ou seja, as nações e povos e os dialetos ou patoás em civilizações “selvagens”, 

agrupadas em tribos. Essa visão que não espantaria ninguém está enraizada na 

cultura da maioria das sociedades existentes. Acreditar que a língua, mesmo quando 

diferente de outra, e sendo uma forma existente de comunicação, somente nos faz 

pensar que se desconhece o que realmente seja língua. 
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Acreditar que este fala melhor que aquele, que tal país tem, como por exemplo, 

o espanhol melhor do que o do outro, é desconhecer inclusive o que a própria Real 

Academia Espanhola – RAE diz sobre o respeito à diversidade linguística e, inclusive, 

possui em seu site oficial um dicionário denominado Panhispánico que reúne 

vocábulos oriundos dos países que possuem o espanhol como língua oficial.  A RAE 

opera a língua espanhola em todo mundo, em comum acordo com as demais 

academias existentes em todos os países de língua espanhola, através da ASALE - 

Associação de Academias da Língua Espanhola, que congrega todas as academias 

de língua espanhola dos vinte e um países que possuem esta língua como sendo 

oficial. 

Há publicações jornalísticas, como o “La Información” da Espanha que ao 

elaborar um artigo sobre como avaliar e comparar as diversas línguas espanholas 

faladas nos países que possuem esse como sendo a sua língua, ou uma de suas 

línguas oficiais.  Nota-se que o uso do voseo, que é um fenômeno linguístico muito 

propagado na Argentina e Uruguai onde a segunda pessoa do singular “tú” se troca 

pelo “vos”, e desta forma faz com que a língua falada naqueles países seja bastante 

diversa, se comparada aos demais, acaba por conferir à Argentina um péssimo lugar 

em uma possível lista ou ranking dos países que pior falam a língua espanhola. O 

Chile para muitos deveria ocupar esta posição, inclusive em algumas pesquisas já 

realizadas. Mas quem opina? Cidadãos de diversos países que falam o espanhol e 

chegam a esta conclusão baseados nas suas expectativas diante da mesma língua 

que eles praticam. Portanto, o que eu “não entendo”, ou “não me soa bem” é ruim. 

Isso não passa de preconceito linguístico de acreditar que o que não é igual ao que 

eu possuo seja inferior, em especial por não seguir às regras existentes, esquecendo 

que estas se referem à gramática e jamais à língua falada, como bem aponta Bagno 

(2008, p. 22) ao se referir à diversidade linguística existente no Brasil: 

 

Como vimos na primeira parte do livro, o Mito 6 expressa a prática milenar de 
confundir língua com escrita e, mais reduzidamente ainda, com ortografia 
oficial. A tal ponto que uma elevada porcentagem do que se rotula como “erro 
de português” é, na verdade, mero desvio da ortografia oficial.  

 

Bagno (2008) traz um artigo que se inicia com o mito de que, o melhor 

português falado no Brasil é o que se fala no Maranhão. Ele esclarece que isso não 
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passa de uma grande bobagem que provavelmente tenha se originado pelo fato de 

que muitos habitantes daquele Estado utilizam as formas da segunda pessoa do 

singular tu da maneira correta prevista na gramática (tu vais, tu queres, etc.). Desta 

forma conforme o autor, seguindo a linha colonialista se propaga que o verdadeiro 

português, ou o melhor falado, é aquele que se fala em Portugal. Como o Maranhão 

segue, ao menos neste item, os arcaísmos que se praticam por lá, esse título seria 

justo, isso também ocorre dentro dos diversos países que falam o espanhol, para 

muitos a forma que mais se aproxima da uniformidade é a melhor, a mais aceita, e tal 

como no Brasil, cada região fala a sua variedade dialetal e sendo assim, sempre 

haverá preconceito entre aqueles que não produzem da mesma forma. 

No portunhol não estamos em situação tão diversa. Como já foi citado, em um 

excerto no capítulo que reza sobre esta forma linguística, o portunhol é uma “língua 

inacabada” gerada pela ignorância do falante, ou proveniente daqueles que 

desconhecem ou o português ou o espanhol e, portanto, a sua mistura, ou também 

proveniente de um “aprendizado ineficiente”. Ou seja, o portunhol é algo “ruim” se 

formos considerar estas “verdades” como sendo inequívocas, e isso vindo de 

acadêmicos e estudiosos do assunto. Mas o que dizer daqueles que desconhecem o 

assunto? 

Muitos cursos de língua espanhola se utilizaram do portunhol de forma negativa 

para mostrar “como não se deve falar”, levando ao público a clara imagem de que o 

curso estaria ali para eliminar este resultado de tantos erros na fala da outra língua. A 

salvação do falante seria o aprendizado correto, no caso aqui do Brasil, do espanhol, 

com as suas normas e regras, com a sua pronúncia perfeita e padronizada, em suma, 

sair do obscuríssimo mundo do “mal” falar para o mundo perfeito da língua, nesse 

caso a espanhola.  

Nos inúmeros países onde se fala o espanhol, a língua nunca é a mesma e as 

falas divergem, mas as regras gramaticais não. O que realmente conta é o 

entendimento do falante para aquele que se propõe a usá-la verbalmente, em 

conversação com aqueles que são originários. Como aqui, e como em qualquer língua 

existente no mundo, a fala se sobrepõe à escrita em anos, quiçá décadas, pois a 

primeira expressa o momento atual e a segunda o estandarte lexical imortalizado em 

dicionários e livros. 
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Quando falamos do entendimento que é possível aos falantes do portunhol vale 

ressaltar que existem meios de enquadra-los, há testes de nivelamento da língua 

espanhola como da língua portuguesa para falantes de outras línguas maternas, e 

eles na sua maioria se valem do Marco Comum Europeu, que é um parâmetro para 

situar falantes de uma língua com relação a outra. Segundo o Marco Comum Europeu 

que rege os níveis de aprendizado de línguas dentro da Europa, podemos citar o que 

diz o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, que as divide em níveis 

de A1, A2, B1, B2, C1 e finalmente C2. Nele poderíamos dizer que os falantes do 

portunhol, de forma geral, estariam enquadrados no nível A1 e em muitos casos no 

A2, o qual enquadra o usuário como sendo básico na língua e conforme ele faz 

referência: 

 

A1 – É capaz de compreender e usar frases familiares e cotidianas, assim 
como enunciados muito simples que visam satisfazer necessidades 
concretas. Pode apresentar-se e apresentar outros e é capaz de fazer 
perguntas e dar respostas sobre aspectos pessoais como, por exemplo, o 
lugar onde vivem as pessoas que conhece e as coisas que tem. Pode 
comunicar-se de modo simples, se o interlocutor falar de maneira lenta e 
indistintamente se mostrar cooperante.  

A2 – E capaz de compreender frases soladas e expressões frequentes 
relacionadas com áreas de prioridade imediata (exemplo: informações 
familiares e pessoais simples, compras, meio circulante). É capaz de se 
comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de 
informação simples e direta sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. 
Pode descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e, 
ainda, referir assuntos relacionados com necessidades imediatas (p. 168). 

 

Após esta explicação, nota-se que o usuário do portunhol seria um usuário 

básico de outra língua que não a sua. Ele poderia navegar entre os dois níveis básicos 

que são o A1 e A2, pois se enquadraria em muitos dos perfis que se espera deste 

usuário linguístico. Nota-se que o MCE utiliza este enquadramento para situar os 

falantes de outras línguas que não as suas em níveis. Desta forma é possível 

mensurar em valores o que se deve esperar de um aprendiz em um determinado nível, 

classificando aquele que se apresenta para ingressar em um curso, mesmo que já 

esteja em andamento ou para um nivelamento, e assim conferir seu nível de 

conhecimento. 

Considerando o referido enquadramento, dentre os falantes do portunhol, 

poderíamos classificá-los como sendo um “utilizador elementar”. Desta feita não 

caberia uma menção pejorativa, haja vista que estes, como todos aqueles que se 
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matriculam em um curso livre desta língua, estariam muito provavelmente, e em 

especial, no caso destes últimos, no mesmo nível, por estarem aptos a desenvolverem 

o que se discrimina acima, portanto o falante do portunhol é um usuário da interlíngua 

que existe entre ambas as línguas, e assim sendo falemos sobre a interlíngua e como 

o portunhol se enquadra nessa vertente. 

 

3.1 O PORTUNHOL COMO INTERLÍNGUA 

 

A Interlíngua poderia ser definida de muitas formas, mas a que parece nós mais 

clara e adequada a este trabalho é uma definição de Durão (2007, p. 28) que diz que 

ela, a interlíngua poderia ser comparada a uma ponte lingando dois pontos, o primeiro 

seria a língua materna do falante, o segundo a língua objeto deste, ou a que ele se 

propõe a aprender. Portanto a interlíngua a que este trabalho se refere é um caminho 

nem sempre fácil entre aquilo que o falante sabe conhece como língua e aquilo que 

ele deseja saber de uma outra língua que não a sua. 

Iniciamos este tópico alertando que a interlíngua, a que nos interessa para este 

trabalho, é a que resulta da construção de uma nova língua por aprendizes que 

possuem outra língua materna. Há outra, uma que nós não estudaremos nestas 

linhas, é uma criação, é uma língua artificial que a IALA, Associação de Linguistas 

Europeus e Americanos, divulga pelo mundo. Nesta os linguistas da IALA concluíram 

que palavras de grafias semelhantes com o mesmo sentido e que fossem 

compreensíveis em três línguas de nacionalidades diferentes, poderiam criar um 

vocabulário, e este se fosse utilizado entre os falantes destas três línguas seria 

totalmente compreensível, mesmo que eles não tivessem nenhum conhecimento 

prévio do outro idioma.  

Palavras como abdicação, abolição e absoluto, são exemplos desta criação. 

Tanto em português, inglês, espanhol e italiano, com algumas leves mudanças de 

grafia, seriam totalmente entendidas nestes idiomas. A UMI, Union Mundial pró 

Interlíngua, estabelece que uma palavra que possa ser de uma destas línguas: 

alemão, francês, inglês, russo, português, espanhol e italiano, e que seja comum, 

considerando estas pequenas alterações de escrita a pelo menos três destas línguas 

nacionais, pode ser considerada uma palavra a ser usada para essa interlíngua.  
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Neste particular caso acima se refere a uma língua internacional como, por 

exemplo, o Esperanto. Acreditamos ser necessário mencionar a sua existência, uma 

vez que ao se efetuar uma busca pelo nome interlíngua se encontre essa opção que 

em nada tem a ver como a que é nosso objeto de estudo, que em nosso caso é a 

interlíngua resultado do contato de dois idiomas produzidos pelo indivíduo que está 

aprendendo uma dessas línguas, a qual denominaremos como sendo língua objeto, 

como descrevemos acima, portanto um “intermédio” entre duas línguas, por isso 

interlíngua. 

Durão (2007, p. 23) cita que a terminologia não fica somente restrita a esta 

possibilidade acima, ela também pode ser designada para alguns diferentes tipos de 

sistemas linguísticos como estes abaixo. (Tradução nossa) 

 

01 Sistemas linguísticos de pessoas afásicas. 

02 Sistemas linguísticos poéticos 

03 Sistema fonético de crianças aprendizes de sua língua materna 

04 Sistemas linguísticos de falantes diante de um variante padrão 

05 Sistemas linguísticos especializados 

06 Sistemas linguísticos de imigrantes quando usam a língua do país que os acolheu 

07 O sistema linguístico de cada aprendiz de língua estrangeira individualmente 

08 Os sistemas linguísticos de aprendizes de língua estrangeira em grupos com uma mesma 
língua materna. 

09 O discurso típico de uma sala de aula 

Tabela 1: Sistemas linguísticos da interlíngua. 

 

Das possibilidades apresentadas acima vamos nos centrar nos itens sete e oito, 

ou seja, os sistemas linguísticos de aprendizes de uma língua estrangeira de forma 

individual ou em grupos, mas com uma ressalva muito própria para o nosso trabalho: 

não estamos nos referindo a alunos de espanhol ou de português, mas sim a 

indivíduos que utilizam termos e tentam falar a outra língua que não a sua para 

estabelecer uma comunicação com o outro, aquele que não fala a sua língua e isso 

sem que estes sejam estudantes da outra língua que não a sua.  

Durão7 (2007, p. 28) traz de forma concisa os conceitos de interlíngua pela 

visão de Nemser (1971), Selinker (1972) e Corder (1981) e finaliza trazendo o seu 

conceito sobre o tema: 

                                                           
7 Alguns teóricos opinam que não se pode definir o ponto de partida da interlíngua. Nós 

preferimos assumir, “grosso modo”, que a interlíngua, na sua acepção de produto linguístico de 
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Algunos teóricos opinan que no se puede definir el punto de partida de la 

interlengua. Nosotros preferimos asumir grosso modo que la interlengua, en 

su acepción de producto lingüístico de aprendices de lenguas no nativas, 
abarca el continuum que constituye desde que empieza el contacto del 
aprendiz con la lengua meta, hasta que avanza a una etapa en la cual, al 
menos en teoría, lengua materna y lengua objeto coexisten (DURÃO, 2007, 
p. 28). 

 

Concordamos com essa afirmativa em especial quando traz a palavra 

continuum, dando a entender que há uma sequência daquilo que o falante, que em 

nosso particular estudo é todo aquele que desenvolve o portunhol, possui tão somente 

como bagagem da língua objeto, ou seja, tudo aquilo que ele ao longo do tempo 

consegue agregar de conhecimento, vocábulos e os utiliza para executar essa fala 

com o outro, o estrangeiro, uma carga que irá aumentando durante todo o transcurso 

de sua comunicação usando o portunhol. Durão (2007, p. 24) também traz a seguinte 

explicação para este termo ao dizer que o aprendiz de língua estrangeira desenvolve 

uma interlíngua própria, particular oriunda das peculiaridades inerente a cada 

aprendiz. 

A definição de Corder (1981) publicada por Durão (2007) também nos 

interessa. A autora exemplifica esta definição da seguinte maneira 

: 

Corder (1981b considera que las interlinguas son “relatos personales de las 
propiedades estructurales de la lengua objeto”, creados a partir de los datos 
a los cuales los aprendices están expuestos. En otras palabras, los 
aprendices, casi siempre de forma inconsciente, formula hipótesis sobre la 
lengua objeto y van constituyendo gramáticas personales y transitorias que 
requieren confirmación Durão ( 2007, p. 27 apud CORDER, 1981b)8  

 

                                                           
aprendizes de línguas não nativas, engloba um continuum que constitui desde onde começa o contato 
do aprendiz com a língua alvo, até que avança a uma etapa na qual, ao menos em teoria, língua 
materna e língua objeto coexistam. (Tradução nossa) 

 
8 Corder (1981b) considera que as interlínguas são “relatos pessoais das propriedades 

estruturais da língua objeto”, criados a partir dos dados aos quais os aprendizes estão expostos. Em 
outras palavras, os aprendizes quase sempre, de forma inconsciente, formulam hipóteses sobre a 
língua objeto e vão constituindo gramáticas pessoais e transitórias que requerem confirmação. 
(Tradução nossa) 
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Estas afirmativas de Corder acima explicitadas por Durão sintetizam 

sobremaneira o ponto no qual se chegará durante a demonstração do objeto deste 

trabalho, isso porque acreditamos que os falantes de portunhol na fronteira 

pesquisada, “inconscientemente” formulam as palavras baseadas em suas 

experiências pessoais. Desta forma “criam” sons e alguns vocábulos que não fazem 

parte da língua objeto ou que sejam empregados de forma errônea nos contextos a 

que se propõem.  

Durão (2007, p. 33) propõe o termo Análise de Interlíngua para referenciar as 

pesquisas que estudam as variáveis linguísticas ou extralinguísticas que incidam 

sobre a interlíngua dos aprendizes de uma língua estrangeira. É uma tentativa de 

evitar que as variedades de sentidos que existam para o termo interlíngua se 

sobreponham. Entende-se que esta nova forma de pesquisar o termo e é 

possivelmente a mais abrangente, pois engloba tudo o que há sobre ele. 

A respeito da Análise de Interlíngua, Durão, em sua obra La Interlengua, traz 

este termo cunhado para definir o tipo de variável linguística ou extralinguística que 

incida sobre a interlíngua dos aprendizes de uma língua estrangeira9. Segundo a 

autora: 

 

Las Análisis de Interlengua pueden tomar como punto de partida distintas 
posiciones teóricas cara a la corriente a la que se adscribe el investigador que 
las realiza lo que determina el empleo de diferentes técnicas de toma de 
datos, así como posturas diversas ante los datos que se tienen o que no se 
tienen en cuenta (DURÃO, 2007, P. 33). 

 

Ressaltamos que nossas referências aqui apresentadas a respeito da 

interlíngua foram inseridas neste trabalho porque o portunhol aos olhos de muitos 

teóricos é uma interlíngua. Entendemos como professores de língua espanhola que 

esta análise é extremamente útil porque a mesma mostra, através de suas 

observações as dificuldades que aprendizes de uma segunda língua apresentam ao 

começar os seus estudos e iniciar as suas práticas com uma língua diferente a que 

                                                           
9 As Análises de Interlíngua podem tomar como ponto de partida, diferentes posições teóricas 

frente às correntes que o pesquisador realiza e se insira. Isto determina o emprego de diferentes 
técnicas de coleta de dados, assim como posturas diversas frente aos dados que se tem e não se tem 
em conta. (Tradução nossa) 
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ele possui. As suas teorias e suas observações nos servem para entender e classificar 

o portunhol como um fenômeno proveniente da junção de duas línguas para 

transformá-las em uma nova forma de comunicação, comunicação esta que não será 

como se pode imaginar uma situação emergencial como é o pidgin. Conforme 

havíamos citado anteriormente passaremos no próximo tópico desta seção a falar um 

pouco sobre essa língua aproximativa, termo que se usa para denomina-la pois sua 

função primordial e aproximar falantes que não compartem a mesma língua materna 

e desconhecem a outra, ou outras que ali se utilizam.  

 

3.2 O PORTUNHOL E O PIDGIN 

 

Quando falamos do portunhol e de seu contato, ou ele sendo o resultado do 

contato entre duas línguas, como é o seu caso, poderia imaginar que ele pudesse ser 

enquadrado dentro do que John Holm denominou em sua obra Pidgins and Creoles 

(1989) como sendo pidgins. Antes, porém, é importante dizer que uma das 

semelhanças entre o pidgin é o portunhol e que nenhuma delas possuem falantes 

nativos. Portanto, não há nenhuma pessoa que tenha uma destas línguas 

aproximativas como primeira língua.  

Línguas pidgins é o resultado de encontros entre pessoas que falam línguas 

diferentes e criam uma emergencial para proporcionar a comunicação necessária 

entre seus membros. O caso mais clássico é dos navios negreiros que traziam 

escravos africanos às Américas, e estes eram sequestrados de diversas tribos no 

continente africano. A grande maioria destes não falava um dialeto comum ou 

compreendia a língua do outro que compartilhava o seu cativeiro, que como ele 

também havia sido raptado para ser vendido. Podemos ter uma melhor definição 

sobre o pidgin, conforme explica McCleary no texto de seu livro Sociolinguística 

(2009): 

 

Os escravos aprendiam as palavras mais comuns usadas pelos capatazes 
das fazendas, os nomes e os verbos essenciais, por uma questão de 
sobrevivência. Depois, como eles não tinham uma língua em comum com os 
outros escravos, eles usavam essa mesma reduzida para se comunicar entre 
si. Com Certeza os donos dos escravos mão tinham interesse nenhum em 
aprender as línguas dos escravos, e os escravos não tinham chance de 
aprender a língua dos senhores. Nesse caso apareciam sistemas de 
comunicação precários chamados pidgin. Um pidgin não é uma língua 
natural, porque não existe ninguém que fale pidgin como primeira língua. 
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(McCleary, 2009, p. 21) 

  

Desta forma, os escravos africanos viam-se obrigados a utilizar como uma base 

comum, a língua do opressor, o seu comprador fosse ele português, inglês ou de outra 

origem. Estas línguas que operavam como mandamentos aos escravos, eram 

utilizadas pelos seus “donos” e, se acresciam novos termos da língua de cada membro 

ou dos que lá estivessem em maior número de falantes, e sendo assim, finalmente 

estava criado um pidgin. O contato primário estava atendido não somente entre 

opressor e oprimido, mas especialmente entre os próprios escravos.  

Uma língua pidgin não é necessariamente uma língua entre um lado forte e um 

fraco. Em diversas situações na história, as trocas comerciais puderam ser atendidas 

por este tipo de comunicação, o pano de fundo poderia ser uma língua que os falantes 

pudessem ter algum conhecimento em comum entre os mesmos, e desta situação 

poderia evoluir para outra que se denominaria língua franca. Ela não é um pidgin, mas 

todo pidgin é uma língua franca. Esclarece-nos McCleary (2009) ao dizer que “uma 

língua franca serve sempre para a comunicação entre pessoas que falam outras 

línguas”. O inglês, por exemplo, é atualmente a língua franca mais usada no mundo, 

pois ele é utilizado amplamente de forma comercial e também é uma referência global 

de comunicação. 

Do pidgin se pode chegar a evoluir para uma língua Crioula, que é o que se 

denomina o estabelecimento do pidgin após este passar para uma próxima geração 

onde as gerações seguintes já formalizam o que a anterior utilizava como emergência 

para uma nova vertente, com mais propriedade e regras. Desta última poderia evoluir 

a uma língua nacional, mas esta evolução não é o foco de nosso estudo há muitos 

registros de línguas pidgins que se converteram em línguas nacionais após este 

processo de transformação, conforme McCleary (2009, p. 23) podemos observar a 

diferença entre o pidgin e a língua crioula: 

 

É impossível cometer um “erro” falando pidgin.  Desde que você consiga se 
comunicar, está bem! Ninguém está preocupado se você fala corretamente 
ou não, porque ninguém sabe a forma correta. Todo mundo fala diferente. O 
único objetivo é a comunicação. Com a língua Crioula, é diferente. Como a 
uma língua Crioula é uma língua materna, seus falantes nativos “sabem” 
como deve ser falada. As crianças que falam Crioulo podem “corrigir” seus 
pais. 

 
O portunhol não chega a ser um pidgin porque ele não é uma situação 
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emergencial e constante, tampouco se vale de uma terceira língua, que não sejam o 

português ou o espanhol para a sua confecção.  No caso do pidgin ele utiliza a língua 

de cada falante e uma língua que sirva de suporte a todos os seus falantes, como no 

caso da língua dos escravos mais a língua dos seus compradores. Aqui, o portunhol 

se cria de suas duas línguas pátrias, de seus falantes. Não se vê comumente o 

portunhol entre seus falantes com anglicismos, ou outras línguas, são situações muito 

raras. 

Certamente dirão que na fronteira do Brasil com o Paraguai há uma grande 

quantidade de termos do Guarani, mas vale lembrar que este é uma língua oficial 

daquele país, instituída a partir do MERCOSUR em 1991, e é falada por grande parte 

de seus habitantes com menos de quarenta anos por ser obrigatória nas escolas. 

Portanto faz parte do extrato linguístico que o paraguaio aporta na construção de seu 

portunhol. Grande parte dos brasileiros que habitam a fronteira com aquele país 

conhece ou já ouviram algum termo desta terceira língua, porque ela está presente 

diariamente na fala daqueles que lá vivem. Esse portunhol é uma situação sazonal. 

Raramente encontraremos palavras do Guarani nas falas de habitantes fronteiriços 

do Brasil com a Argentina, Bolívia, Peru ou Venezuela e Colômbia, tampouco naqueles 

que estão no Brasil a turismo oriundo dos mais diversos países hispano-falantes. 

 Essa exclusividade do Guarani é bastante restrita àquele território fronteiriço 

com o Paraguai, em outras fronteiras, em menor número observa-se alguns vocábulos 

de outras línguas indígenas que lá sejam objeto de uso entre alguns de seus 

habitantes, como é o caso do Quéchua, língua falada nos Andes bolivianos e 

peruanos, mas de forma muito rara, conforme pudemos observar em nossa pesquisa 

de campo. Nesta observamos que há na fronteira boliviana muitos cidadãos que são 

oriundos das regiões altiplanicas, lugares altos onde se localiza a capital La Paz, está 

a mais de mil quilômetros de distância da fronteira estudada. Este grupo de pessoas, 

além do espanhol, fala entre si outra língua denominada Quéchua, sendo esta muito 

antiga e oriunda da civilização Inca. Como ela é extremamente diferente das línguas 

românicas, como as envolvidas na nossa fronteira estudada, observa-se que ela é 

utilizada exclusivamente entre seu restrito grupo de falantes, não se observando 

nenhum vocábulo da mesma na fala dos que usam o portunhol para sua comunicação. 

O pidgin quando historicamente estabelecido evolui para uma língua Crioula. O 

portunhol não evolui desta forma.  A evolução é individual e não coletiva. Cada falante 

cresce de forma individual, atendendo à sua particular necessidade, pelo menos é o 
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que se observa até o momento. Ao contrário do que se verifica no caso do pidgin, da 

emergência se concretiza o seu estabelecimento e daí à sua possível evolução, 

podendo chegar ao status de língua crioula, e com possibilidades de ganhar peso e 

chegar a ser até uma língua nacional, como Calvet (1993) relata que ocorreu nas ilhas 

Seychelles. Mas isso não ocorreu com o portunhol, pois ele está cercado de falantes 

de português e espanhol, e não é pertencente a um grupo que virá a se tornar 

independente e através de suas gerações se perpetue como sendo uma língua padrão 

de uma coletividade de um povo, como ocorre no pidgin, este, como dissemos, poderá 

vir a ser uma língua nacional por estar preenchendo um espaço vazio, e assim ele 

deixará de ser um pidgin para ser uma língua.   

Como já dissemos não antevemos esta possibilidade no momento. Para que 

isso ocorresse seria necessário que o portunhol se transformasse em uma língua com 

regras e vocabulário próprio. Ela teria que sair do seu atual estágio de forma de 

comunicação prescindível para imprescindível. Entre falantes de português e 

espanhol, não há uma emergência nesse uso. Muitos o fazem por acreditarem que 

isso facilitará a comunicação, outros sequer o esboçam protegendo-se atrás do seu 

idioma, como quando se trata daqueles que ao estar em seu próprio país, na sua zona 

de conforto, se negam a “tentar” falar a língua ou algo que poderia ser uma forma 

facilitadora (o portunhol, por exemplo) para entender o outro, aquele que não fala a 

sua língua. 

Como podemos ver pidgin é uma emergência linguística, o portunhol não é. O 

falante poderá, como já dissemos, estabelecer uma comunicação com o outro usando 

a sua língua materna, uma vez que as semelhanças entre ambas línguas são muito 

grandes, o que facilita essa possibilidade e inclusive cria o que chamamos de 

interferência linguística, o que que foi apresentado na outra seção. 

 

3.3   O PORTUNHOL LITERÁRIO 

 

O que há de literatura em portunhol é algo novo no sentido de sua criação e de 

suas obras. Ele está longe de ser uma amostra de uma possível língua uniforme, pois 

se vale dos vocábulos já existentes e estes são utilizados de forma poética. As suas 

linhas não são uma unanimidade, cada autor se vale de forma muito própria para 

escrevê-lo. Porém isso não chega a ser algo diferente ou anormal, pois se 

observarmos a língua brasileira de sinais (LIBRAS), que é uma língua composta por 
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um vocabulário dotado de signos e regras gerais, há inúmeras divisões dentro de cada 

comunidade, sendo que muitos destes grupos possuem alguns sinais distintos dos 

demais e estes, muitas vezes, só são conhecidos pelos seus próprios integrantes.  

Existem algumas vertentes literárias do portunhol, como o portunhol selvagem, 

termo popularizado recentemente pelo poeta Douglas Diegues que como outros 

perpetua o legado de Wilson Bueno o qual estreou esta vertente literária em 1992 com 

o livro Mar Paraguayo. Todas estas obras são formas novas que trazem ao grande 

público algo da riqueza que se pratica dentro desta forma de comunicação. Não é 

necessariamente como se fala no dia a dia. As palavras criadas por muitos autores 

são utilizadas para elaboração de contos e poemas trazendo mais que tudo o contexto 

transgressor que o portunhol assume para eles. Não há regras, não há a concordância 

esperada. A mescla de idiomas é nítida e exuberante e ela atende a um objetivo, o 

literário, mas isso não é visto comumente pelos falantes que o praticam nas suas falas 

cotidianas, não ao menos na fronteira de Guajará-Mirim e Guayaramerín. 

No portunhol literário a beleza está na sua forma, na sua concepção, o autor é 

livre para criar e levar às letras estas criações, se vale do vasto vocabulário que ambas 

as línguas proporcionam e como ambas se alimentam das mesmas fontes, seja do 

latim e do grego como línguas antigas, seja dos termos modernos do inglês e de 

enorme arcabouço de novíssimas palavras que surgem pelo globo e que são iguais 

para ambos os falantes. Vejamos abaixo uma carta publicada no jornal O Globo em 

17 de agosto de 2008, que foi amplamente divulgada e na qual muitos autores, 

escritores do portunhol e dentre estes do portunhol selvagem, se manifestam aos 

então presidentes do Brasil e do Paraguai: 

 

Karta-Manifesto-del-Amor-Amor-en-Portunhol-Selvagem 

     Esta karta-manifesto aparece, ojerá, brota como flor selbagem del 
suelo fértil de las playas imaginárias de las noches transnacionales de 
la kapital mundial de la ficción 2008 em que artistas, músicos, 
bailarines, actores y escritores se reuniram durante 2 finales de 
semanas del julio del 2222 nel hermozo Hotel del Lago fundado em 
1888 em San Bernardino junto al lago azul de ypakaraí. En aquellas 
hermozas noches sem trampas llenas de saudades máriopalmerianas 
em la voz de Lucy Yegros, escribimos la karta-manifesto-salbahem 
mismo sem haberla escrito. Lo que sigue es uma cópia escrita de la 
karta-manifesto que ya había sido escrita em pleno 2222 de la kapital 
mundial de la ficcón 2008.Nosotros poetas y demás artistas reunidos 
em la kapital mundial de la ficción 2008 escribimos esta carta-
manifesto a Lula y a Lugo para pedirles que non deixem de hacer algo 
que solamente Lugo y Lula lo pueden hacer: QUEMAR EL 
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CONTRATO VIGENTE DE LA ITAIPÚ BINACIONAL. contrato redigido 
por ditadores em época de ditaduras y que hasta el PRESENTE 
PRESENTE apenas ha servido para dificultar las buenas relaciones, 
la integración cultural, política y econômica entre ambos países 
fronteros desde 1870 hasta el 2008 que nos toca vivir (…) 

 

A carta foi redigida pelo poeta Douglas Diegues um poeta brasileiro que reside 

na fronteira com o Paraguai e foi assinada por inúmeros escritores e poetas do 

portunhol oriundos de países como Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai entre outros 

e tinha como objetivo falar a respeito do contrato que rege a Itaipu binacional, empresa 

que o Brasil e o Uruguai criaram no tempo em que ambos os países eram ditaduras 

militares para explorar a energia oriunda da usina do mesmo nome situada na fronteira 

entre os dois países,  nela é possível observar a riqueza de construções nas quais a 

fusão do português com o espanhol dá lugar a neologismos e empréstimos entre as 

línguas, sem dizer do poder de criação dos seus autores que é apresentado e que 

indica como o portunhol selvagem, vertente do literário, ganha novos adeptos.  

Reproduzimos um dos poemas denominado “LOS ANIMALES MAIS 

HERMOSOS”, ele foi apresentado no Festival de Poesia Latino-americana na cidade 

de Bahia Blanca na Argentina realizado entre 05 e 07 de outubro de 2017.  

 

LOS ANIMALES MAIS HERMOSOS 

  
Los animales mais hermosos deste mondo bizarro non son los tigres. 
Nim los cachorrinhos. 
Nim las girafas. 
Nim los professores. 
Nim los gatitos. 
Nim las hormigas. 
Nin los elefantes. 
Los animales mais hermosos de este mondo bizarro son las crianzas 
brincando 
en la selva 
en la playa 
en la cama 
en el aire. 

 

 Neste poema observa-se a criação de vocábulos que não pertencem a 

nenhuma das duas línguas envolvidas como “nin” para dizer “nem”, entre outros e o 

uso de palavras em português e espanhol e também outras que são comuns a ambas 
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as línguas, respectivamente “brincando” que em espanhol seria “jugando”, “hermoso” 

que em português será “bonito” e “selva” ou “cama” que em nas duas línguas são 

iguais na sonoridade e grafia. Este autor é o precursor do Portunhol Selvagem como 

ele mesmo denomina. A outros exemplos bem diversos a este como o que o poeta 

Uruguaio Fabian Severo publica, abaixo um trecho do poema denominado “Trintuno” 

que não é nem “trinta e um” do português e tampouco “treinta y uno” do espanhol:  

 

A mim me gustava los cumpleaño 
aunque casi nunca pudía ir. 
Asvés no tiña ropa 
asvés no tenía regalo.  
Cuando nos pudía comprá regalo 
comprava bombacha, calsonsiyo o meia. 
Si el cumpleaño era de niña 
i nos noum tiña diñeiro 
nos agarrava alguna joya de las madre.  
Una vuelta pasó algo mui ingrasado. 
El Caio había yevado una bombaya 
de regalo para Gabriela 
i cuando nos istava jugando la escondida 

él se emburró porque tenían feito trampa (…)  

 

 Neste poema criado por um poeta de nacionalidade uruguaia, observa-se que 

na confecção desta poesia há um tentativa de utilizar mais vocábulos do português 

que no primeiro que é de um brasileiro que se vale de uma forma mais usual dos 

vocábulos do espanhol, acreditamos que isso se passe em razão de que para aquele 

que tem como primeira língua o português o seu portunhol será permeado com o uso 

de vocábulos outros que não os de sua língua materna, e no caso do poeta de língua 

hispana ocorre o mesmo, tendência que também  se observa na sonoridade das 

palavras ao reproduzi-las. Como em qualquer portunhol o falante sempre se valerá da 

sua língua, mas agregará o máximo possível dos elementos da outra língua, seja ela 

português ou espanhol, isso dependerá que quem seja o falante, ou autor, como aqui 

o portunhol literal, 

 O portunhol é uma interlíngua, uma língua aproximativa como pode se 

denominar que permite a comunicação entre falantes nativos do português e do 

espanhol. Ele é utilizado de maneira indiscriminada nas áreas de fronteira entre países 

que possuem estas duas línguas e é constituído de inúmeros vocábulos pertencentes 

as línguas envolvidas, bem como alguns neologismos e variantes dos já existentes 
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com modificações lexicais, semânticas e fonéticas. Ele também é usado de forma 

literária e está presente em diversas contos e poesias. Se o mesmo chegará a ser 

uma língua como se entende ser uma língua, como ofício e suas regras não se sabe. 

Como dissemos há muito a caminhar para que isso ocorra, para que se concretize. 

 Como o portunhol literário não ocorre o mesmo. Como é algo livre que varia de 

autor a autor, que é selvagem, como se denomina uma de suas vertentes, ele não 

necessita de regras ou uma base pré-estabelecida para a sua existência, a simples 

vivencia, a criação de neologismos, os mais variados empréstimos e aportes fazem 

dele um sucesso entre muitos poetas da nova geração que se valem de seu sentido 

transgressor para criar e difundir novas publicações e formar um novo e vasto arsenal 

de letras que trazem essa fusão do espanhol e do português. Isso rememora os 

primórdios das línguas modernas como o espanhol e o português que para a sua 

formatação gramatical e normatização se valeram dos grandes autores de outrora que 

escreviam nestas suas letras e baseado nos seus escritos se cunhou o que se 

denomina “norma culta” da língua.  

Se será assim no portunhol, não sabemos ainda, pois como foi dito acima, há 

um  espaço infinitamente grande entre as realidades que proporcionaram o 

surgimento das chamadas línguas modernas de hoje com o que se observa no caso 

do portunhol e seu uso, não só em fronteiras, mas também com os seus falantes 

espalhados nos diversos rincões não somente da América latina como também na 

península Ibérica na região de Portugal e Espanha, na região da Galícia, região 

inclusive que possui uma língua própria denominada Gallego que é um dos 

percursores do nosso conhecido português.  

 Esta seção trouxe o portunhol, não somente o da área fronteiriça que 

pesquisamos, mas algumas de outra possibilidades que existem como o literário, 

mostramos a interlíngua para que se pudesse conhecer esta forma de estudar o 

transcurso de um processo de aprendizagem entre um falante de uma língua A para 

a outra B que é o seu objetivo; abordamos o fenômeno do pidgin para que se pudesse 

comparar como o portunhol que observamos em nosso estudo, concluímos que ele, o 

portunhol, entrelaça ao português que se utiliza no Brasil o espanhol falado em 

diversos países, aqui neste estudo especificamente o da Bolívia, e de uma forma muito 

natural cria a fala das pessoas que lá estão. Como em toda criação de variedades 

dialetais, o aporte de cada membro é imprescindível para o sucesso de um vocábulo, 

para que ele seja absorvido pela comunidade de falantes, para que passe a ser parte 
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dessa nova fala e consequentemente sejam utilizados pelas pessoas indistintamente, 

como poderemos observar na próxima e última parte deste trabalho, quando 

apresentaremos os vocábulos e expressões coletados durante as nossas entrevistas 

realizadas na cidade de Guajará-Mirim para compor este trabalho.  
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4 O PORTUNHOL NA FRONTEIRA DE GUAJARÁ-MIRIM 

 

Nesta seção, trataremos das palavras e as expressões coletadas em nossa 

pesquisa de campo, analisando-as de acordo com seu processo de formação, levando 

em consideração os aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos e a 

sociolinguística, desta forma, as palavras estão em agrupamentos que possam 

distingui-las no que diz respeito ao fenômeno que tenha ocorrido para a sua formação. 

Para tanto, servirmo-nos das conceituações teóricas de Câmara Junior (1970), Alves 

(1990), e Escarpanter (1979). Uma vez que as palavras coletadas durante a pesquisa 

são frutos do encontro entre português e espanhol, nossa análise levará em conta os 

aspectos morfossintáticos das duas línguas. 

 Para efetuarmos a análise sociolinguística destes vocábulos e expressões 

enquanto empréstimos linguísticos, nos baseamos em Burgeile (1989, 2009) que 

descreve como explicar os empréstimos e os fenômenos fonéticos observados 

durante as nossas entrevistas e separá-los de forma ordenada. Os trabalhos de 

Burgeile realizaram-se em investigações de falantes de inglês inseridos no contexto 

do português do Brasil, mas no nosso particular caso de observação onde há dois 

grupos de falantes, brasileiros e bolivianos, os mesmos serviram enormemente para 

a nossa análise ao trazerem uma forma de estudar os aspectos linguísticos e 

sociolinguísticos desta descrevendo os empréstimos e a sua enorme importância na 

contextualização desse portunhol, fruto de nossa pesquisa. 

De acordo com Elson e Pickett (1921, p.11) em seu estudo publicado com a 

denominação de Introdução à Morfologia e à Sintaxe: 

 

Língua é um meio de comunicação que se utiliza do som vocal. No entanto, 
para evitar desnecessária complicações com problemas fonológicos, 
enquanto estudamos material lexical e gramatical, achamos conveniente 
transferir nossos dados linguísticos para outro meio que não o som vocal. 
 

 Assim, apesar de compreendermos a estrita relação entre léxico e som vocal e 

as inúmeras implicações fonéticas que poderiam ser trabalhadas na análise de nosso 

corpus, optamos, tendo em vista uma necessária delimitação de estudo, por utilizar 

somente o viés da formação de palavras e as discussões que envolvem a 

morfossintaxe, bem como o seu significado no contexto discursivo. 

Para cumprir com esse objetivo, este capítulo foi dividido em algumas partes. 

Em “As entrevistas”, mostramos como as entrevistas foram realizadas e os problemas 
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inerentes ao realizá-las por meio de uma pesquisa de campo. Seguimos com a 

“Classificação das palavras coletadas na região de Guajará-Mirim”, em que teremos 

uma subseção intitulada “fenômenos lexicais” que será dividida em cinco partes. A 

primeira agrupará os fenômenos morfossintáticos, a segunda as transferências 

lexicais do português ao espanhol; a terceira as transferências lexicais do espanhol 

ao português. A quarta e a quinta parte mostram os fenômenos semânticos, sendo 

que a quarta os separa por palavras oriundas do português que sofrem influência do 

espanhol e a última ordena as palavras oriundas do espanhol que sofrem influência 

do português. Em cada uma das palavras e expressões numeradas de 01 a 27 há 

uma explicação sobre a sua descrição sociolinguística e sempre que se mostrar 

necessário sua descrição morfossintática.   

 

4.1 AS ENTREVISTAS  

 

As entrevistas foram realizadas na cidade de Guajará-Mirim, local que delimita 

a nossa pesquisa sobre o portunhol praticado ali com os vizinhos bolivianos existentes 

na fronteira, conforme já informado na primeira seção deste trabalho. Os sujeitos 

desta foram pessoas conhecidas pelo entrevistador sendo que todos trabalham no 

comércio existente naquela localidade. Esta opção como já dito anteriormente deve-

se ao fato de que os mesmos, pela atividade que exercem possuem mais contato com 

o público boliviano que ali se dirige para as suas compras, pois interagem 

constantemente com estes.  

As entrevistas foram agendadas para serem realizadas em agosto de 2018. 

Elas foram realizadas com seis informantes, todos numerados de 01 a 06, 

respectivamente. A primeira informante é uma mulher de 32 anos que possui uma loja 

de roupas na cidade de Guajará-Mirim e nos recebeu em sua residência. A segunda, 

também do sexo feminino, tem 40 anos e trabalha com a primeira e no dia e hora que 

marcamos a entrevista estava lá para fazê-la junto com a informante número um 

atendendo um pedido desta. Os informantes três e quatro são casados, o informante 

três é homem na faixa dos setenta anos e sua esposa uma senhora na faixa de 60 

anos, ambos possuem comércio na cidade há aproximadamente 40 anos. Eles 

conceberam realizar esta gravação em sua residência. Os informantes cinco e seis 

são mulheres. A informante cinco na faixa dos 25 anos e a seis com 30 anos, ambas 
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trabalham em uma loja de roupas na cidade, local no qual inclusive realizamos a 

entrevista após o horário comercial com as portas fechadas para o público. 

Para a gravação foi utilizado um aparelho celular Sansung GT S7275B versão 

4.2.2, fabricado no ano de 2013 que possui gravador de voz independente e permite 

o armazenamento de doze Gigabits de arquivos em um cartão SD independente. 

Optamos em utilizar este aparelho por ser o mesmo uma opção simples, pequena e 

de fácil manuseio o que não implicaria em uma peça muito grande, como são os 

gravadores de voz que fazem esta ação em fitas K7 o que dificultaria muito a 

transferência deste conteúdo a um CD para arquivo posterior a dissertação aqui 

realizada. 

As entrevistas foram todas agendadas, não somente as que resultaram em 

gravações e consequente coleta de dados para o trabalho, houveram outras duas 

previamente marcadas que mesmo assim não foram possíveis de se realizar por 

problemas diversos e de força maior. Este tipo de coleta por demandar um tempo 

maior para que se possam explicitar os objetivos e preparar a entrevista não pode ser 

realizado de forma inesperada e sem que se crie o ambiente apropriado para a 

mesma. No final de cada encontro e gravação todos os colaboradores forneceram 

seus nomes e assinaram o TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

conforme indica a resolução 466 de 12 de dezembro de 2012 do CNS onde uma cópia 

será anexada ao trabalho e a outra foi devidamente entregue a cada participante. 

Todos os informantes naquela cidade são conhecidos por pessoas que fazem 

parte da rede de amigos que o entrevistador possui aqui na capital, caso contrário 

seria muito difícil conseguir que houvesse a disponibilidade destes para doar algo do 

seu tempo muitas vezes em suas próprias residências para que à frente de um 

gravador falassem os vocábulos que lhe são conhecidos e usados em suas 

experiências com pessoas de origem boliviana, portanto, residentes da fronteira da 

cidade de Guayaramerín, cidade que faz a fronteira com a qual se realizou a pesquisa. 

As informantes dois e seis não eram do círculo de conhecidos do entrevistador, mas 

fazem parte da rede por serem amigos dos entrevistados um e cinco.  

Conforme Battisti em seu artigo Redes Sociais, Identidade e variação 

linguística, publicado no livro Metodologia de coleta e manipulação de dados 

sociolinguísticos, a coleta realizada entre grupos menores traz algumas vantagens: 
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Entretanto, apesar da validade dos resultados obtidos por Eckert (2000), as 
técnicas de pesquisa, principalmente a etnografia com observação 
participante, podem demandar muito tempo do investigador e assim, serem 
custosas do ponto de vista pessoal e financeiro, o que talvez inviabilize 
projetos de pesquisa de orçamento e cronograma limitados. A sugestão que 
fica é a de, na medida do possível, manter a essência do estudo de variação 
linguística em que práticas sociais e identidade têm papel. Isso pode significar 
reduzir o tempo de observação, mas não deixar de fazê-la (2014, P.81). 

 

Como dissemos na introdução, no ano passado pensamos em realizar estas 

entrevistas na cidade boliviana da fronteira, o que acabou sendo totalmente 

descartado, uma vez que para essa execução seria necessário que pudéssemos 

contar com um número, mesmo que reduzido, de pessoas conhecidas que ali 

residissem e que fossem bolivianas e portanto  tivessem o espanhol como primeira 

língua e também mantivessem contato com os brasileiros residentes naquela fronteira, 

a exemplo do que foi posteriormente realizado e ora apresentado neste trabalho.  

 Um dos diversos fatores que impossibilitaram esta ação em terras bolivianas 

foi o fato de que eles, os residentes em Guayaramerín, não mostraram nenhum 

interesse em colaborar com este tipo de entrevista. Como é imperioso que se entenda 

e respeite a cultura e diversidade de cada um, optamos em restringir o trabalho à 

região brasileira da fronteira mencionada.  

Durante as gravações a intermediação e presença do entrevistador são 

notórias, mas vale ressaltar que conforme assevera Tarallo:  

 

O pesquisador da área de sociolinguística precisa, portanto, participar 
diretamente da interação. É claro que, sendo especialmente interessado na 
comunidade como um todo, ele também se utilizará do método da observação 
no momento de adentrar à comunidade de falantes. Sua participação direta 
na interação com os membros da comunidade é, no entanto, uma 
necessidade imposta pela própria orientação teórica (1990, p. 20). 

 

Como se pode observar a necessidade de quem realiza a ação de entrevistar 

é de dirigir e levar a entrevista, ou melhor, assim dizendo, a coleta de vocábulos a um 

resultado satisfatório e assim sendo no particular caso deste trabalho a participação 

do entrevistador foi amplamente necessária sob risco de que o objeto de estudo não 

atingisse um volume necessário para tal. Outra observação que se faz necessária diz 

respeito à quantidade de entrevistados e de todos eles pertencerem a um mesmo 

grupo profissional, como diz Silva:  
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Não se pode considerar um método melhor do que o outro e a decisão 
dependerá da necessidade. Assim também, ao escolher seu objeto de 
observação, o sociolinguista poderá deter-se em algumas famílias, ou em 
grupos de indivíduos em relação mais ou menos estreita ou ainda uma 
comunidade maior (2015, p. 117). 

 

Portanto, considerando o que a professora da UFRJ diz em seu artigo Coleta 

de Dados, optamos por um grupo reduzido de pessoas que trabalham na área do 

comércio por entender que ali é o local de maior contato com o outro e aquele que 

traz a sua língua diferente à nossa. O objetivo é trazer, ou buscar no universo de 

palavras que estes indivíduos acreditam ser algo que não pertença nem à sua língua 

e tampouco a do outro, o espanhol. Estabeleceu-se que esta coleta independeria de 

observações sociais, e ou, faixa etária e tampouco de gênero. Observa-se que a 

grande maioria das pessoas que trabalham neste ramo econômico são do gênero 

feminino, portanto, não se estranhou que ao buscar voluntários para esta finalidade 

de pesquisa o número de mulheres fosse muito maior do que a de homens. 

Em nosso estudo, os vocábulos e expressões a serem estudados na sua 

sequência, serão sempre com um número que identifique no universo geral de 

material coletado. Quando este se apresentar, será informado de forma numérica o 

informante ou os informantes que por ventura as tenham proferido. Passemos a 

separação destes vocábulos. 

 

4.2   CLASSIFICAÇÃO DAS PALAVRAS COLETADAS NA REGIÃO DE GUAJARÁ-

MIRIM 

 

Este detalhamento busca nas falas dos entrevistados as palavras e 

combinações que não pertencem nem ao português e tampouco ao espanhol. As que 

existem em uma ou em ambas as línguas, e neste específico caso tem um sentido 

semântico ou morfossintático diferente do usualmente empregado ou um sentido 

diferente do conhecido, é fruto de um entendimento, ou necessidade do falante que 

imprime através destas a sua forma de se expressar, o que aqui se denomina 

portunhol. 
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Abaixo mostraremos os vocábulos e expressões que são o extrato a ser 

classificado e fazem parte da coleta realizada. Eles foram separados por categorias 

para permitir um melhor entendimento dos fenômenos lexicais, morfossintáticos e 

semânticos, sendo que algumas expressões podem ser enquadradas em mais de um 

destes fenômenos. Vale dizer que há na coleta gravada outros vocábulos que não 

foram transcritos neste trabalho. Isso se deu ao fato de que o objeto do mesmo é a 

observação de expressões e vocábulos que pertenceriam a essa categoria 

denominada portunhol. Os que não se enquadravam nessa classificação foram 

ignorados, como por exemplo, quando o entrevistado mencionava uma palavra do 

espanhol ou do português como sendo ela o que ele poderia supor ser portunhol. 

Como a palavra não possuía nada para ser analisada, não foi enquadrada nestas 

categorias mencionadas para separá-las. 

Os fenômenos lexicais morfossintáticos são os que se mostram em maior 

número, talvez pelo fato de a coleta possuir muito mais expressões idiomáticas do que 

palavras isoladas e desta forma estarmos analisando as mesmas pelos seus aspectos 

lexicais. Nas palavras do professor Santana em seu artigo Morfologia e Léxico atacam 

as palavras, publicado na revista Estudos Linguísticos e Literários, edição 48, ele traz 

uma definição muito clara destas duas vertentes de análise e conceitua o léxico como: 

 

O conceito mais comum sobre Léxico diz respeito a uma lista de itens que 
existem na língua, itens que um falante precisa conhecer, e tem que estocar, 
por serem signos arbitrários, idiossincráticos e muitas vezes imprevisíveis – 
não presumíveis de alguma forma. Muitos dos itens da lista são palavras, 
embora o léxico também contenha unidades maiores como expressões 
idiomáticas, lexemas e unidades lexicais, como também unidades menores 
como afixos – vamos assumir provisoriamente que palavras, expressões 
idiomáticas, lexemas, unidades lexicais e afixos sejam tipos de entrada lexical 
(SANTANA, 2013, p. 04). 

 

Dentro da coleta ofertada por este trabalho onde na sua grande maioria são de 

expressões, elas trazem um sentido diverso do conhecido e foram analisadas como 

fenômenos lexicais-morfossintáticos, por serem sintáticos e morfológico. Há também 

uma grande quantidade de palavras enquadráveis no campo de empréstimos e 

interferência lexicais ou de análise semântica. O que se observa, de modo 

generalizado, é que estas expressões e vocábulos sofrem alterações na sua ordem 
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natural, seja por mudanças dentro da mesma língua ou decorrente da 

empregabilidade, como também pela concordância que se faz possível pelo falante. 

Após a coleta e análise das palavras que compõem o portunhol da região de 

Guajará-Mirim, é necessário que se efetue a análise destas em segmentos que 

permitam a melhor compreensão das mesmas. Para isso optamos em separá-las em 

seis grupos, como já dissemos anteriormente. Os seis grupos representam os três 

fenômenos lexicais morfológico, sintático e semântico que observamos ser a causa 

da existência destas construções de vocábulos e expressões na fala dos cidadãos 

entrevistados, ou seja, uma amostra viva da variação linguística existente denominada 

portunhol interlíngua que se utiliza nos diálogos com os hispano-falantes existentes 

do outro lado da fronteira. 

Todos os itens coletados estão enquadrados como fenômenos lexicais, uma 

vez que nele se enquadram as três vertentes que observaremos.  Ao contrário de 

outras pesquisas que confrontam os desvios de falantes estrangeiros vivendo em 

outros lugares que possuem outra língua diversa à sua, aqui estamos observando a 

fala de moradores em contato com outros que possuem outra língua e, portanto, neste 

se cria, ou se emprestam vocábulos de sua língua materna, ou da outra língua que o 

seu interlocutor fala, ou seja, em  nosso caso temos o português do falante brasileiro 

da fronteira com o espanhol do boliviano que vive também na fronteira do país vizinho, 

e desta junção se extraem a maioria dos casos estudados. 

 

4.2.1 FENÔMENOS LEXICAIS 

 

Quando falamos dos fenômenos lexicais temos que recordar que eles 

podem ser observados em diversos níveis. Segundo Burgeile (2009, p. 270),  

 

A transferência total da sequência fônica no que tange a empréstimos, a 
extensão semântica de palavras simples, palavras compostas e expressões 
e a reprodução por extensão semântica pode realizar-se entre línguas 
quando seus falantes estiverem em situação de contato. 

  

Como já informado anteriormente, as pesquisas de Burgeile versam sobre 

grupos de falantes do inglês em contato permanente com o português do Brasil, 
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portanto fizemos nosso estudo utilizando a metodologia proposta pela autora, mas 

alteramos o que no original se lê como sendo IFP (Inglês falado em Porto Velho) 

por portunhol, como também acrescentamos a este trabalho os casos de derivação 

morfológica influenciada pelo espanhol e não somente pelo português como no 

trabalho original, uma vez que naquele as comunidades inseridas em contexto 

sociolinguístico deviam adaptar-se ao português, e no nosso estudo a adaptação 

é visível tanto dos brasileiros como dos bolivianos. Portanto, após adaptarmos 

para este estudo, criamos três divisões: 

1) Empréstimos portugueses ou espanhóis adaptados à morfologia 

derivacional da outra língua: aqui estão palavras com raiz em uma das 

duas línguas faladas e uma derivação morfológica da outra língua em 

questão. Estas mudanças podem ser observadas em algumas 

categorias gramaticais como pronomes, artigos, substantivos, 

advérbios, nos sufixos, ou simplesmente na criação de neologismos. 

São palavras inexistentes na língua materna do falante na fronteira, mas 

que sofrem influência da outra língua.  

2) São expressões utilizadas em uma das duas línguas com elementos 

pertencentes à outra língua e que sofrem modificações por serem 

influenciadas morfologicamente ou foneticamente pela outra língua que 

não a do falante.  

3) Transferência integral de vocábulos – Palavras do português ou do 

espanhol que foram utilizadas integralmente pelos falantes da outra língua 

na fronteira, sendo que nem sempre as mesmas atenderam ao seu 

significado usual, o que configura em muitos casos, fenômenos semânticos 

entre as línguas utilizadas.  

 

4.2.1.1   FENÔMENOS - NÍVEL MORFOSSINTÁTICO. 

Os fenômenos puramente morfológicos que se apresentam aqui neste 

trabalho são resumidos à uma expressão (01), mas cabe ressaltar que, como diz 

Sândalo (2012, p.193) “A Morfologia é o ponto de maior controvérsia no estudo 

de linguagem”, e segue informando que os especialistas tomam diversas 

posições que vão desde ela ser o principal elemento no estudo gramatical a   
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aqueles que desconsideram totalmente o nível morfológico na construção de 

uma teoria gramatical.  

Nosso trabalho se debruça a observar e catalogar neste item, somente os 

fenômenos que envolvem uma palavra isolada. Isso se deve a inúmeras 

construções ou como queiram, expressões gramaticais que por possuírem mais 

uma palavra e a nossa verificação dar-se em sentido de observá-las nas suas 

formações elas foram catalogadas como fenômenos morfossintáticos, por 

estarem envolvendo à disposição destas em frases ou expressões idiomáticas. 

Portanto, vejamos quais são estas palavras classificadas pela ótica da 

morfologia. 

 

 Palavras do português que sofreram mudanças oriundas de empréstimos 

lexicais do espanhol no campo sufixal, como é o caso do exemplo 01 e suas 

variáveis.  

 

(1) MOCITA – O vocábulo nos é trazido pelas informantes 01 e 02 como sendo um 

diminutivo da lexia “moça”, palavra primitiva que nesse particular caso, 

valendo-se para a sua criação dos sufixos existentes na língua espanhola ito e 

ita, que são amplamente utilizados para formação de substantivos diminutivos, 

conforme dicionário da RAE (2006, p. 1597) cria um vocábulo derivacional 

sufixal. Da mesma forma que se obteve este vocábulo se observou durante as 

prévias para a gravação e durante a visita ao comércio local, como também 

nas conversas informais que antecedem as entrevistas, outros dois vocábulos 

cuja produção se dá pelos mesmos fenômenos. O primeiro que citamos:  

metrito que é formado pelo prefixo metr + ito - sufixo masculino do espanhol e 

faquita formado pelo prefixo diminutivo faqui proveniente do semantema da 

língua portuguesa “faca” + sufixo ita – sufixo feminino do espanhol. Portanto 

todos eles são transferências totais das sequências fônicas as quais podem ser 

enquadradas na adaptação morfológica derivacional, uma vez que trazem raiz 

existente na língua portuguesa, mas com derivação, no caso sufixal do 

espanhol. São palavras que inexistem na língua espanhola e tampouco na 

língua portuguesa em razão do sufixo utilizado. Todos os exemplos acima são 
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palavras consideradas derivacionais, pois as palavras primitivas das quais elas 

derivam são moça, faca e metro, que são do português.  

O que denominamos como sendo fenômenos morfossintáticos são 

aqueles que surgem da criação de sentenças nas quais há o uso de palavras de 

ambas as línguas em formações que não se conhecem no uso de nenhuma das 

línguas envolvidas neste trabalho. Como nos informa Omena & Duarte (2015, 

p.81):  

 

É difícil atribuir, de maneira precisa, um determinado fenômeno linguístico a 
um dos níveis da gramática, dada a inter-relação que eles mantem entre si. 
Fatores simplesmente afeitos à área da morfologia aparecem influenciando o 
surgimento de uma ou outra manifestação da variável, assim como acontece 
com os fatores relacionados à sintaxe. 

 

É visível que a exemplo deste trabalho, que reúne expressões e vocábulos 

oriundos de um universo linguístico, que mescla duas línguas com o propósito 

de estabelecer um contato satisfatório, teremos fenômenos observáveis que 

certamente poderão ser elencados em uma ou outra classificação primaria. Mas 

como são particularmente fenômenos sintáticos, ou seja, através de sua sintaxe, 

e assim se observa o sentido de frases e expressões que na sua maioria são 

formadas por um primeiro termo em uma língua, seja o português ou espanhol e 

o segundo termo na outra diferente da primeira, isso aliado a casos nos quais se 

observa mudanças de ordem morfológica que afetam a criação das mesmas na 

sua concepção normal da língua de onde ela deriva.  

Pareceu-nos muito apropriada esta definição de Silva Rosa (20??, p. 7) 

que faz um contraponto bastante interessante sobre a sintaxe comparada à 

morfologia, que diz, 

 

Assim, estariam identificadas as fronteiras e objetos de uma e outra disciplina. 
Entretanto, não é raro, como já indicamos, que os estudos da linguagem 
aproximem essas duas áreas utilizando para tanto o termo morfo-sintaxe. 
Isso faz sentido, especialmente, porque a morfologia trata da formação e 
estrutura dos itens lexicias e, no interior deles, há diversas possibilidades de 
combinações facultadas pelo sistema linguístico. Assim, raízes e radicais se 
combinam com prefixos, sufixos, flexões e desinências, observando-se que 
determinadas combinações são possíveis, enquanto outras não são 
admitidas pelos próprios sistemas das línguas. Fenômeno semelhante corre 
na combinação entre os itens linguísticos que se agrupam na formação das 
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frases, o que constitui mais um elemento dessa aproximação entre a sintaxe 
e a morfologia.   

 

Desta forma podemos entender que quase todos os vocábulos presentes e 

coletados nesta pesquisa podem ser analisados pelos sistemas linguísticos existentes 

tanto em português ou espanhol o que determina que certas expressões não sejam 

nem pertencentes a uma ou outra língua e, portanto, um extrato do portunhol.  

Expressões realizadas com o empréstimo lexical do espanhol e do português 

seja com a variação no artigo, no exemplo 02, ou com alterações na grafia de 

vocábulos ou nos seus tempos verbais como no exemplo 03. 

 

(2) LA BARRA DE LO PRECIO – A informante 02 nos informa que esta expressão 

se utiliza para dizer literalmente “a baixa do preço” ou de forma mais ordenada 

em português “o desconto dos preços”. Esta expressão dita por brasileiros na 

pesquisa realizada traz um uso equivocado do artigo definido masculino 

singular no que seria o espanhol. O falante brasileiro acredita que a forma 

correta deste artigo determinado singular que em português é “o” seria em 

espanhol “lo”, o faz por analogia, uma vez que as formas femininas são “la e 

las” em espanhol para “a e as” do português. A isso acresce o fato de que o 

mesmo artigo masculino no plural é “los” o que seria “os” em português, e assim 

sendo cria-se a ideia errônea de que “o” será “lo”. Veja que o falante usa o “lo” 

antecedendo o substantivo “precio” (preço). Na sua primeira parte ele emprega 

o artigo definido feminino singular “la” de forma correta, mas reproduz a palavra 

“baja” de forma equivocada ao dizer “barra” que não pertence ao léxico do 

espanhol e no português tem um sentido totalmente diferente do propósito do 

falante. Portanto a criação “la”, artigo determinado feminino singular, “barra” 

que aqui em realidade se pretende dizer como “baja”, terceira pessoa do 

singular do verbo bajar ou baixar em português, acrescido da preposição “de” 

e seguido do que o falante imagina ser o artigo determinado masculino no 

singular. Para ele “lo” no lugar de el que é a forma correta em espanhol e 

finaliza com o substantivo preço em espanhol que é precio. Observamos que 

nesta composição nota-se empréstimos portugueses adaptados à morfologia 

do espanhol como “barra” e palavra com derivação morfológica do espanhol 
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(baja – baixa) influenciadas pelo modelo do falante brasileiro. Isso porque lo 

existe na língua espanhola e pode ser pronome complemento direto ou artigo 

neutro dependendo de sua posição na sentença, como por exemplo: “Lo mejor 

es trabajar”. Aqui temos lo como artigo neutro pois procede um advérbio, mas 

nesta outra “lo dije más de mil veces” ele está fazendo papel de pronome 

complemento, pois antecede um verbo, aqui o verbo decir (dizer) no pretérito 

indefinido (pretérito perfeito) na sua primeira pessoa do singular do indicativo. 

 

(3) CUANTO VALIA – O informante 05 cita esta expressão que é um 

fenômeno de mudanças morfológicas, e isso se observa de forma muito clara 

neste exemplo. A primeira palavra aqui apresentada é um pronome, e como se 

verá no exemplo de número oito ela é muito semelhante entre ambas as 

línguas. Cuanto ou quanto será uma questão de grafia, pois ambas, 

foneticamente, possuem a mesma pronúncia. A sua formação é igual nas duas 

línguas podendo variar em gênero e grau, e aqui se observa a forma singular 

masculina. É um pronome interrogativo, e ele se apresenta junto ao verbo valer, 

que nas duas línguas se escreve e se pronuncia de igual modo e está no seu 

modo infinitivo. Ocorre que esta construção apresenta um desvio se comparado 

à forma estandardizada porque em português se dirá “quanto vale” e em 

espanhol “cuanto vale”, ou seja, de forma idêntica e utilizando o verbo na 

terceira pessoa do singular. Nota-se que se trata de um verbo defectivo, 

portanto, não se utiliza em todos os seus tempos verbais. A produção desta 

expressão é um caso de desconhecimento do falante que a produz, uma vez 

que que em ambas as línguas a produção deverá ser exatamente igual, salvo 

a grafia. Valia, como está na expressão acima, é usando corretamente na forma 

pretérita do pretérito indefinido (espanhol) e pretérito perfeito (português) na 

sua terceira pessoa do singular, portanto para uma sentença que se refere ao 

tempo presente, perguntar “quanto custa algo” ela está fora das normas de 

regência esperada. 

(4)  YA CUMPRENDU – O informante 04 nos informa que esta expressão se utiliza 

para dizer “já compreendo”, no português. Trata-se de uma criação, ou nos dois 

vocábulos que a compõem, palavras com derivação morfológica influenciada 

pelo modelo existente na língua portuguesa e, portanto, utilizada pelo falante 

brasileiro. Aqui ele transfere o advérbio “já” pela forma “ya” do espanhol, que 
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também é um advérbio e modifica o verbo causando um desvio da forma lexical. 

Então cumprendu se constrói com o prefixo “compren” modificado para 

cumpren e se altera o sufixo do masculino que é “o” para uma forma nova que 

é “u” criando uma aproximação com o que ele acredita ser a forma correta de 

aplicar. Porém a primeira pessoa do verbo compreender em espanhol 

(comprender) é comprendo, e substitui a vogal “o” no final da palavra por uma 

vogal “u” com o intuito de trazer ênfase a esta palavra transformando-a em uma 

oxítona na sua tonalidade. No espanhol, se diria, usando o modelo padronizado 

Ya comprendo ou preferentemente ya entiendo, que significa “já entendo” e é 

muito mais usual de ser utilizado. 

(5)  CUANTO VALERIA – O informante 05 mostra esta variedade da sentença 

anterior, mas aqui há uma derivação do caso apresentado anteriormente, 

entretanto com uma mudança morfológica importante: valeria é em português, 

é a conjugação da primeira e terceira pessoa do futuro do pretérito do indicativo 

desse verbo. Denota, como todos os verbos conjugados neste tempo verbal, 

tempo, “nunca imaginei que isso valeria tanto hoje em dia”, ou hipótese, “não 

valeria a pena comprar essa camisa”. No espanhol este tempo verbal se intitula 

condicional e sua forma correspondente é diferente, será valdría e nunca 

valeria como acima. Está presente na fala do brasileiro em contato com o 

hispano falante, ao contrário do anterior caso muito semelhante. Este é um 

caso de empréstimo do português adaptado à morfologia da língua alvo, o 

espanhol, em que a sua forma é emprestada na totalidade para compor a frase. 

Uma diferença observável é que ela se utiliza quando o falante se distancia da 

possibilidade de comprar. Ele formula uma hipótese, não uma certeza. No 

espanhol perguntar cuanto cuesta ou cuanto vale é diferente de dizer cuanto 

valdría, pois a primeira traz uma quase certeza de que após a obtenção do 

valor se efetuará a compra e a segunda cria uma forma que beira, como muitos 

podem imaginar, o campo do subjuntivo ao levar a ação à uma posição de 

possibilidade.  

 

4.2.1.2. TRANSFERÊNCIA LEXICAL DO PORTUGUÊS AO ESPANHOL 
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(6) CUEPO – Aqui há uma sequência de palavras que seguirão esta que sofrem o 

mesmo fenômeno de composição e ditongação, mas também temos casos 

semânticos envolvidos como é especificamente este apresentado. Copo em 

espanhol é vaso, o informante 01 traz este vocábulo como sendo a forma do 

brasileiro pedir este recipiente para beber algum líquido. Copo e seu 

significante em espanhol são substantivos comuns, palavras primitivas. No 

presente caso temos uma derivação morfológica da palavra copo que aqui se 

apresenta como sendo cuepo pela mudança da vogal “o” pelo ditongo ue 

presente no espanhol como foi demonstrado em exemplos anteriores onde se 

troca o mesmo em palavras como fogo, móveis, hóspede, etc. por fuego, 

muebles, huesped. 

 

(7) CUECO – A exemplo do item 10 temos semelhante caso, mas aqui o brasileiro, 

segundo nos informa o informante 01, tenta dizer “coco”. O mesmo é, em 

ambas as línguas, um substantivo, palavra primitiva. O falante empresta a 

morfologia da palavra que ele conhece na sua língua para compor a que ele 

acredita ser a forma a realizar na língua espanhola. Mais uma vez trazendo os 

exemplos dos casos de ditongação que estão muito presentes na fala dos 

brasileiros que tentam produzir em espanhol sem conhecer à sua gramática e 

suas regras. Este fenômeno é uma transferência lexical da língua materna para 

a língua alvo do falante com os desvios apontados. 

 

(8) CUECA CUELA – Conforme os informantes 01, 02 e 04, esta bebida 

mundialmente conhecida toma esta forma através da fala de muitos brasileiros 

que estão em contato com o espanhol e desconhecem que este substantivo, 

tem a mesma grafia e sonoridade em muitos países de línguas diversas 

exatamente por ser um substantivo próprio. O empréstimo do português 

adaptado à morfologia do espanhol, aqui encontra, como em muitos exemplos 

já citados, o fenômeno lexical da ditongação, e assim cria-se no imaginário do 

falante a falsa ideia de que ao ditongar o “o” por “ue” ele estará realizando a 

forma adequada de dizer o que se propõe.  

(9) PICSA – A tradução será pizza, segundo o informante 01 que é um vocábulo 

do italiano, um estrangeirismo ou decalque trazido à nossa língua há muito 

tempo. No seu original será uma palavra primitiva, substantivo próprio. O que 
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chama a atenção é a forma como muitos bolivianos referem-se a este prato 

como sendo picsa e não pizza, como também é dito na língua espanhola. Esta 

criação se deve ao fato do hispano falante não vocalizar a letra “z”, como em 

português. No espanhol ela possui o som de “s”, como nesses exemplos: 

sapato em espanhol é zapato, mas a fonética é igual. O mesmo se vê nos 

vocábulos cenoura e canhoto que em espanhol são respetivamente zanahoria 

e surdo. Um detalhe: todas se lêem com o som de “s” e não do “z” em 

português, portanto, o boliviano mesmo conhecendo o prato como sendo pizza 

e dizendo “pisa” na sua forma de falar na fronteira estudada, ele transfere a 

palavra original, o som de uma “c” muda, para aproximar ao que ele imagina 

ser a forma de dizer este nome em português. 

 

(10) ENTAO – O informante 02 nos traz este vocábulo que não existe, 

obviamente, na língua portuguesa com essa grafia e som, mas que o sentido 

certamente se entenderá como sendo o “então” em português que pode ser 

advérbio de modo: “então posso comprar”. Pode ser também uma interjeição: 

“então você ganhou o prêmio”. Pode ser substantivo masculino: “E teve uma 

lembrança de então e tudo ficou mais claro”. Como vemos em português, esta 

palavra tem sentidos morfológicos diversos. Dependendo da sua utilização, 

pode mudar a sua classe gramatical. No espanhol a sua tradução é entonces 

e também é um advérbio de modo, uma interjeição, mas não como substantivo 

masculino e sim como uma locução adverbial. O falante faz esta derivação 

morfológica de uma palavra do português por não conseguir realizar a 

sonoridade do signo “til” que nasaliza o som das vogais “a” e “o”, som 

nasalizado que não existe na fonética do espanhol, e sendo assim o falante 

produz um entao, cao e nao (sem nasalizar). 

 

(11) BINE BINDO – O informante 05 nos traz esta expressão como uma 

forma dos bolivianos receberem os brasileiros nesta fronteira nos seus 

estabelecimentos comerciais. Seria uma forma de dizer “bem-vindo”, que pela 

sua sonoridade peculiar causa uma estranheza ao hispano falante que não 

produz diferenciação entre os sons da V ou B. No processo de alfabetização 

nos países hispanos, a letra B se denomina “be” e a letra V se denomina “ub” 

ou “b corta” ou até “b chica” para que o aprendiz possa saber qual a letra a ser 
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usada. Assim sendo, ele tenta se aproximar da forma usada no Brasil. Aqui há 

um caso de empréstimo do português adaptado à morfologia do espanhol. Esta 

expressão na língua espanhola é bienvenido, que é uma junção de bem + vindo 

e que em espanhol é um adjetivo, substantivo ou interjeição como também o é 

em português. Portanto quanto ao uso ele é totalmente apropriado, o que o 

difere é a forma como ele é dito e consequentemente reproduzido. 

 

(12) DEIZ – O numeral de décima ordem, assume uma grafia e uma 

sonoridade diferente na fala do informante 04. Em português é “dez” e em 

espanhol diez, mas aqui temos uma situação na qual um numeral tem um 

empréstimo do português adaptado a uma grafia e sonoridade morfológica do 

espanhol. A raiz é do português “de-iz”, mas o sufixo não é do espanhol e sim 

uma adaptação de forma a que se possa assemelhar ao som da língua 

portuguesa e distanciar da língua do falante. Trata-se de uma palavra primitiva 

e segundo o informante citado é o único numeral que ele sabe que se fala de 

forma diferente.  

 

(13) TUDO VALE – Mais uma vez o informante 05 mostra na sua fala uma 

variação para a questão de preços dentro do comércio no âmbito da fronteira, 

uma forma diferenciada de fazer uma pergunta ou uma resposta. No caso da 

pergunta em português se utilizaria a forma tradicional “quanto custa” como 

pergunta e como resposta “tudo custa...”. No espanhol seria feita a pergunta 

¿Cuánto cuesta? ou ¿cuánto vale? e como resposta todo cuesta, ou todo vale. 

Mas o que se observa nesta construção é o uso do primeiro termo tudo, 

pronome indefinido em português e vale terceira pessoa do presente do 

indicativo do verbo valer nas duas línguas em uso, mesma grafia e sonoridade. 

O que se observa é que na língua portuguesa não se emprega o verbo valer 

como em espanhol em casos de bens materiais, aqui se empregará o verbo 

custar (quanto custa). Essa é uma criação que quando realizada pelo boliviano, 

a sua intenção é aproximar a sentença a fala do brasileiro que emprega o 

pronome tudo em diversas situações, e vale por saber que este vocábulo é 

usado também em português com o mesmo sentido e o faz usando a forma do 

português. Quando o brasileiro o emprega ele usa o pronome tudo que é muito 

comum em nossa língua sem sequer alterá-lo para o espanhol e usa o verbo 
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vale porque sabe que o seu interlocutor o entenderá, pois é muito comum em 

espanhol o uso de vale em diversas situações, como vale la pena, vale um peso 

boliviano, ¿que vale eso?, enfim, muitas opções possíveis.. 

 

(14) BOAS NOCHES – Temos neste particular caso coletado pela fala da 

informante 01, os seguintes elementos visíveis a esta construção: uma 

construção com empréstimos adaptados à morfologia derivacional na 

sentença. BOAS é uma palavra portuguesa, substantivo plural, palavra 

derivada do radical BOM em que o radical “bo” se acresce do sufixo “as” que 

indica o plural de “boas” na língua portuguesa, mas que aqui neste particular 

caso se encontra seguido do vocábulo noches da língua espanhola que 

significa em português “noites”, substantivo feminino que é uma palavra 

primitiva. Essa composição criada pelo boliviano em fala com o brasileiro se 

deve ao fato de que o mesmo acredita que ao dizer “boas” ao invés de buenas, 

como seria a forma utilizada no espanhol padrão, estará se aproximando da 

fala do brasileiro e, portanto, uma forma de facilitar a compressão do mesmo.  

É também um caso de reprodução por extensão semântica, pois aqui se 

reproduzem palavras da língua materna equivalentes em significado a uma 

expressão, ou composição, como é o nosso particular caso.  Ressaltamos que 

em espanhol as consoantes B e V possuem o mesmo som, portanto quando 

um hispano falante diz qualquer palavra que em espanhol possua a letra “V”, o 

som será sempre o de um “B”. Por isso que no alfabeto da língua espanhola a 

letra B se descreve como “be” e a letra V como “uve” (lê-se ube) ou ve corta ou 

ve baja. 

(15) VOY A VOLTAR – O informante 03 trouxe esta composição à nossa 

coleta. Aqui voltamos a apresentar, como no exemplo anterior, uma 

composição por extensão semântica, uma vez que voy é um vocábulo da língua 

espanhola e significa em português “vou”, primeira pessoa do singular do 

presente do indicativo do verbo na sua forma intransitiva, aqui na sua versão 

espanhola e acrescido da preposição “A” e do verbo voltar em português na 

sua forma indefinida.  O falante boliviano cria esta expressão misturando o 

elemento de sua língua (verbo ir) com a forma correta do verbo voltar na língua 

portuguesa, uma vez que em espanhol o esperado seria que se dissesse voy 

a volver. A questão de empréstimos totais ou parciais dentro das falas dos 
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habitantes da fronteira é intensa e rica em exemplos, como os que temos a 

seguir. 

 

(16) PUEDO OLHAR – São inúmeros os casos de construções lexicais nas 

quais elementos de uma língua se adicionam a outros da outra língua em uso 

na fronteira estudada e criam este tipo de sequências. A informante 04, traz 

esta sentença mostrando o que o hispano falante diz em muitos casos quando 

deseja “ver” a mercadoria existente na sua loja. Podemos considerar como um 

exemplo de empréstimo derivacional morfológico porque ele traz elementos de 

uma língua para criação de uma palavra que ele acredita ser a devida para este 

uso. Aqui o falante diz puedo que é “posso” em português, primeira pessoa do 

verbo poder na sua forma singular do presente do indicativo (igual definição no 

espanhol), e a ele se acrescenta “olhar” que é a forma do português padrão do 

verbo do mesmo nome na sua forma indefinida. O falante cria, a exemplo dos 

itens 3 e 4, uma forma facilitadora no seu entendimento de se expressar com o 

falante da outra língua da fronteira. Os casos abaixo 6 e 7 seguem a mesma 

idiossincrasia do falante. 

 

(17) MUCHO OBRIGADO – Segundo o informante 05 o nosso 

agradecimento, muito obrigado, se converte em uma mistura conforme já 

dissemos para facilitar o contato, segundo a ótica do falante. Mucho é igual a 

“muito”, que em espanhol possui também uma forma apocopada (diminuída) 

que é muy, o que causa muita confusão nos falantes brasileiros. As duas 

formas têm o mesmo valor e significado do que a tradução em português, mas 

a segunda se utiliza para evitar cacofonias nas falas dos hispano-falantes, e 

assim sendo, de forma geral, a segunda forma diminuída se utiliza junto de 

advérbios e adjetivos (muy lindo e muy lejos) e a primeira junto a substantivos 

e verbos (muchas casas e correr mucho). Mas no caso apresentado, temos um 

advérbio e um substantivo em ambas as línguas. É um caso de empréstimo 

com derivação morfológica, uma vez que a fala não é somente de bolivianos, 

brasileiros à realizam também em suas visitas no lado estrangeiro da fronteira. 

Neste caso, adaptam o seu “muito” ao mucho, sem terem certeza em absoluto 

de que estão realmente fazendo a tradução correta, mas com desvios na ordem 

morfológica, em espanhol será muchas gracias. Observe que o advérbio está 
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na sua forma feminina, ao contrário do português que o advérbio não é 

flexionado. O boliviano acresce ao seu mucho o “obrigado” que ele sabe ser a 

tradução de gracias em português, mas mudando a flexão para o masculino 

por acreditar, e realmente o ser, que o substantivo “obrigado” e masculino e 

não feminino como é em espanhol (muchas gracias e nunca mucho gracias). 

 

4.2.1.3. TRANSFERÊNCIA LEXICAL DO ESPANHOL AO PORTUGUÊS 

 

(18) MUCHA GRAÇA – Aqui há quase o inverso do exemplo anterior. O 

informante 05 trouxe na sua entrevista esta expressão em que o advérbio muito 

se converte em sua tradução para espanhol na versão feminina, pois naquela 

língua há flexão de gênero e grau. Observa-se também um empréstimo do 

espanhol do substantivo gracias para a criação do neologismo graça, que aqui, 

semanticamente, difere do sentido esperado na língua portuguesa “Graça”. 

Aqui o falante brasileiro suprime o ditongo “ia” do original “gracias” e reproduz 

o substantivo feminino “graça” que é um vocábulo constante da língua 

portuguesa que tem por significado “oferta, favor, dádiva, mercê, benefício”, 

entre outros, conforme o dicionário Aurélio (1999 p. 1.000). No espanhol possui 

o mesmo sentido na sua forma singular “gracia” entre outros tantos conforme o 

dicionário RAE (2006, p. 734) e na sua forma plural “gracias”, se utiliza como 

expressão de agradecimento (Muchas gracias). Ao fazê-lo, supostamente, está 

agradecendo utilizando um vocábulo na língua do outro que mais se assemelha 

ao que ele conhece na sua, sendo que muitas vezes o faz sem saber qual a 

abrangência do verdadeiro sentido deste na sua língua, uma vez que 

comumente se associa a “uma graça recebida” ou na forma plural “graças a 

Deus”, expressões que não seriam uma tradução pontual desta em espanhol. 

Mucha e não muchas, será a forma adequada à produção em espanhol, 

advérbio sem a flexão de grau, uma forma aproximativa do vocábulo gracias 

para o português. Esta é a forma encontrada pelo falante brasileiro de 

expressão à sua gratidão em muitos casos.  

(19) TENDA – A loja em português, ou a tienda em espanhol ganha outra 

roupagem neste neologismo coletado pelo informante número 04. A palavra 

traz a raiz modificada “tem” ao invés de “tien” por uma analogia que se pratica 
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comumente na fala do brasileiro que não conhece o espanhol com maior 

profundidade. Nesse caso, o boliviano acreditando que se trata de um vocábulo 

cuja significante será o mesmo do espanhol, por desconhecer que se deva 

dizer “loja”, palavra que por sinal difere enormemente de seu vocabulário, ele, 

o hispano falante, faz uma analogia ao que ocorre com palavras cujo fenômeno 

da ditongação esteja presente entre as duas línguas. É o caso da 

transformação da vogal “e” por “ie”, tão presente em vocábulos como: terra – 

tierra, medo – miedo, quero – quiero, tenro – tierno. Portanto o boliviano será 

induzido a transformar a sua tienda em uma tenda. O brasileiro, em alguns 

casos, poderá usar ste vocábulo por ser mais fácil do que produzir este ditongo. 

Se observamos bem, constataremos que é muito raro na nossa língua. Temos 

uma palavra primitiva na língua espanhola que sofre uma derivação 

morfológica influenciada pelo modelo do português. 

 

(20) CUANTO (QUANTO) COSTA – O informante 03 traz esta expressão. 

Encontramos aqui um pronome e um verbo que são muito semelhantes entre 

ambas as línguas. Cuanto ou quanto será uma questão de grafia, pois 

foneticamente são de igual pronúncia. O pronome interrogativo junto com o 

verbo “custar”, na sua terceira pessoa do singular do presente do indicativo, 

que seria “custa” encontra um desvio proveniente de derivação morfológica 

influenciada pelo modelo existente na língua espanhola que é cuesta, do verbo 

de igual nomenclatura no infinitivo entre ambas as línguas. Quanto ou cuanto 

vem da forma radical “cuant” ou “quant”, adicionado de sufixo masculino “o”. 

Temos dois casos interessantes aqui. Quando o brasileiro oferece esta 

expressão, ele o faz por desconhecer que o verbo custar se conjuga na terceira 

pessoa em espanhol, como sendo cuesta e não costa. Ele cria essa expressão 

por analogia, ao imaginar que quando a palavra possui um ditongo, como é o 

caso do puedo, fuego, luego, que em português se traduzem por “posso, fogo 

e logo”, ele observa este fenômeno da ditongação, que é uma das 

irregularidades verbais do espanhol. Contudo sabe que a terceira pessoa é 

“custa” no português e não possui “o” na sua primeira sílaba. Ele acredita que 

não há ditongação e sim a simples troca da vogal de “u” por “o”, por não 

imaginar que se possa utilizar somente o ditongo “ue” na formação do espanhol 

para este tipo de caso e o realiza desta forma. No caso do boliviano da fronteira, 
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a analogia é semelhante, mas aqui ele observa que da mesma forma que fogo 

é fuego, que logo é luego, que mordo e muerdo, que ovo é huevo, que osso é 

hueso então, certamente cuesta será “costa’, e não custa que seria o esperado. 

 

(21) QUERE UMA ESCUEBA? – O informante 05 nos informa que esta seria 

uma forma do falante brasileiro dizer: “amigo quer uma escova?” ou como diria 

no espanhol padronizado, ¿amigo quiere um cepillo?  Observe que há uma 

diferença muito grande entre o que se diz e o que se traduz no espanhol. Amigo 

será amigo nas duas línguas, a grafia e a sonoridade idênticas deste 

substantivo ou adjetivo masculino, o verbo querer aqui se supõe na terceira 

pessoa do presente do indicativo, ocorre que em português será “quer” e no 

espanhol quiere. Portanto, há uma construção com um empréstimo adaptado 

do português para a morfologia do espanhol onde se cria quere com radical do 

português “quer” acrescido de um sufixo “e” que não denota gênero nem 

ordem, mas que está presente na forma do espanhol quie-re, e assim induz o 

falante a imaginar que por repetir a terminação do hispano falante, estará 

produzindo esta forma corretamente. A sentença se completa com uma que é 

um artigo indefinido do português e que no espanhol será una e termina com 

escueba. Ocorre um desvio bastante interessante no portunhol. Escueba será 

em português “escova”, substantivo feminino, ou seja, é o que ele tenciona 

dizer, mas ao fazê-lo ele reproduz algo semelhante à escoba que é um 

vocábulo existente na língua espanhola que também é um substantivo feminino 

cujo significado é “vassoura”. Assim a confusão só não é maior porque como 

se trata de uma fronteira na qual os falantes conhecem diversos vocábulos uns 

dos outros, esse falso cognato é amplamente difundido entre os bolivianos que, 

na sua maioria, sabem que o falante deseja pedir um cepillo e não uma 

“vassoura”.  

 

 

4.2.1.4. FENÔMENOS SEMÂNTICOS COM ORIGEM NO PORTUGUÊS 

 

(22) CATRAIA – O informante 03 cita este termo como algo que se difundiu 

na fronteira estudada. Segundo o dicionário da Real Academia Espanhola, esta 
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palavra não existe na língua espanhola, tampouco no dicionário Panhispánico 

existente na página da RAE ela consta. O termo Catraia é oriundo do 

português. É um substantivo feminino que, segundo o dicionário Aurélio em sua 

principal acepção, é “um pequeno barco tripulado por um homem”. É esta 

palavra, segundo o informante três e outras pessoas que questionamos, 

acreditavam ser um vocábulo do espanhol. Aqui temos uma palavra primitiva. 

É uma transferência integral para os bolivianos de um termo da nossa língua. 

Para eles poderia se classificar como um decalque. Para nós não é o caso, pois 

o termo pertence à nossa língua.  

(23) COLCHA – Esta palavra coletada através do informante 06, 

aparentemente não deveria estar aqui nesta lista, mas ao ver a sua aplicação 

no comércio de Guajará-Mirim, observamos que este substantivo assume outra 

significância. Usa-se para pedir um “cobertor”, item de raro uso na região, em 

razão da temperatura média em que é registrada neste estado, pertencente à 

região norte do país. Nota-se que a palavra em questão, seria uma frasada, 

para o hispano falante que aqui o chama por este nome, talvez pelo fato de que 

seja mais comum encontrar esse item, a colcha, como se conhece na maioria 

das regiões do país. O boliviano, então, talvez seja induzido a utilizar essa 

nomenclatura para adquirir o cobertor. Nota-se que muitos que vem a esta 

fronteira, são oriundos das regiões andinas nas quais a temperatura, por vezes, 

chega a números abaixo de zero e, portanto, se compra este tipo de item com 

muita frequência. Portanto, colcha acaba adquirindo o sentido de cobertor além 

do seu sentido usual, que em espanhol também atende pelo mesmo nome e 

significado. 

 

(24) CACHORRO – Este substantivo masculino, tanto em português, como 

em espanhol (perro), aqui assume um sentido diverso do normal para o falante 

do português, que o entende como sendo um animal doméstico muito presente 

na vida de muitos e que para o falante do espanhol a expressão cachorro 

significa filhote. Essa mudança que cria uma confusão para aqueles que tomam 

contato com a outra língua, aqui na fronteira tem um sentido diferente: o 

boliviano sabendo que o significante desta é o que ele chama de perro, passa 

a chamar esse animal também de cachorro. Certamente se observa que em 

uma provável criação de uma possível língua denominada portunhol o termo 
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que se poderia empregar, ao menos aqui na região estudada para designar 

este mamífero, será a nomenclatura do português.  

 

4.2.1.5. FENÔMENOS SEMÂNTICOS COM ORIGEM NO ESPANHOL 

 

(25) PATRICIO QUERE VER LA COSA – O informante 02 cita este termo 

patrício e o informante 04 nos traz esta expressão que tem um sentido bastante 

peculiar na fala dos habitantes da fronteira estudada. Aqui há um caso no qual o 

boliviano se vale de uma expressão que se utiliza comumente na fronteira, tanto 

no Brasil como na Bolívia que é “patrício”, e se pode considerar como um caso 

léxico semântico, uma vez que o sentido desta expressão difere do usual na 

língua portuguesa, pois segundo dicionário Aurélio, Patrício significa: Adjetivo; 

Relativo a classe dos nobres romanos; nobres, aristocráticos; distintos, 

elegantes; conterrâneos, compatriotas, etc. No especial caso, no qual se registra 

o uso na fronteira, observa-se que o sentido será sempre conterrâneo ou 

compatriota, amigo, pois se utiliza de forma amistosa entre falantes de 

nacionalidades diferentes para criar uma aproximação entre os mesmos. A 

continuação da expressão “quere ver la cosa”, cria um empréstimo da língua 

materna do falante boliviano que utiliza o verbo querer, o qual em espanhol é 

igual na grafia e na sonoridade. Também faz uma criação morfológica ao trazer 

quere, que não pertence nem ao português e tampouco ao espanhol, porque as 

formas normativas seriam “quer” e quiere, em português e espanhol 

respectivamente. A expressão se completa com o verbo ver no seu infinitivo que, 

em ambas línguas, é igual e segue com o artigo determinado singular feminino 

do espanhol la e se encerra com o substantivo cosa que em português se traduz 

por “coisa”. Além do fenômeno morfossintático que provoca uso inadequado de 

artigos e tempos verbais, temos a questão semântica presente no adjetivo que 

inicia a frase e que assume especificamente nesta região um sentido bastante 

singular e distante do esperado. 

 

(26) CABECERO – Palavra coletada com o informante 01. Trata-se de uma 

extensão semântica influenciada pelo modelo português existente, mas 

também se trata de um caso de morfologia derivacional com raiz do português. 

O processo é de derivação sufixal em que o radical de cabeça (cabeç-) se 
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acresce do sufixo erro, que pertence ao espanhol. Este sufixo, segundo o 

Dicionário da Real Academia Espanhola, edição 2006, p.1594, traz os 

elementos que compõem os principais sufixos existentes na língua espanhola. 

Assim descreve acerca do mesmo: 

Sufixo ERO ou ERA: Em substantivos indica oficio, ocupação, profissão ou 
cargo, exemplos: Ingeniero, jornaleiro, librero; lugar onde abunda ou se 
deposita algo, significa também utensilio como móveis; em adjetivos indica 
caráter ou condição moral (Grifo nosso) 

 

Como se pode observar no grifo que colocou na citação acima, a 

intenção é designar um lugar onde se pode “depositar” a cabeça. A intenção 

do falante é dizer o substantivo travesseiro, palavra que o boliviano desconhece 

por que no espanhol a tradução deste vocábulo é almohada, o que também 

cria uma confusão linguística com o brasileiro que tenta expressar o mesmo 

significante. Nota-se que cabecero, ou aqui cabeceiro, trata-se de uma palavra 

existente no léxico do português, mas apontamos como sendo um caso de 

extensão semântica porque aqui esta palavra assume outro significado diverso 

ao original. Em espanhol o que se denomina cabeceiro, (parte mais alta do 

respaldar da cama) chama-se largueros, portanto, para os bolivianos, seria 

muito difícil imaginar que este vocábulo tivesse o mesmo sentido que possui 

para o brasileiro.  

 

(27) BANDA – Este substantivo feminino em português e espanhol, aqui na 

fronteira estudada, assume um sentido diverso do seu usual em português. 

Banda tem uma de suas acepções, no dicionário da RAE (2006, p. 176), como 

sendo: lado de alguma coisa. No dicionário da língua portuguesa Houaiss, na 

sua versão eletrônica, pode significar em uma de suas acepções: lado, parte 

lateral, metade, mas o sentido mais usual é banda de música. Os brasileiros e 

bolivianos, indistintamente, usam banda para designar “o outro lado da 

fronteira”. Perguntando como se chamaria uma banda musical, um de nossos 

entrevistados disse que lá se diria conjunto musical, o que tampouco estaria 

errado no seu sentido. O que chama a atenção é que o termo em si, mesmo 

possuindo este significante em ambas as línguas, causará estranheza na 

maioria dos que não habitam a fronteira ao ouvi-lo no sentido que lá possui. 
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CONCLUSÃO 

 

Coletar palavras, ordená-las, conhecer as duas línguas envolvidas para 

certificar-se de que este ou aquele vocábulo não faz parte nem de uma ou de outra. 

Estes passos são alguns dos que se fizeram necessários para que este trabalho 

existisse. Da simples curiosidade de tentar entender se o que se falava comumente 

naquela fronteira que já era por nós conhecida, se haveria um portunhol ou se 

realmente cada qual falava a sua língua e todos se entendiam perfeitamente, 

passamos de espectadores a investigadores para observar este fenômeno produzido 

na comunicação entre pessoas que falam línguas diferentes. 

Na busca de trabalhos de campo sobre o que se falava e como se falava, 

esbarramos em um problema: não foi possível encontramos nos moldes que 

tencionávamos fazer, ou seja, levantamentos de vocábulos e expressões sobre o 

portunhol e estudos sobre estas coletas, de como elas seriam, como poderiam ser 

classificadas, sob qual vertente, morfológica, sociolinguística, não encontramos. 

 Há muitos trabalhos que versam e estudam o portunhol literário, uma nova 

vertente que vem ganhando os olhos de muitos interessados pelas letras em diversos 

países que tem contato com o português, como aqui ocorre com o nosso contato com 

eles, e seu espanhol. Destes e de sua riqueza, a certeza de que, se ele existe como 

uma vertente literária, certamente também será uma realidade social a ser verificada. 

E isso ocorreu. Após uma prévia desta pesquisa no ano passado e a pesquisa 

propriamente dita este ano, a certeza de que há muito a ser feito com essa interlíngua 

que cerca as duas línguas envolvidas.  

O portunhol não tem regras como já foi dito aqui, ele transcende o que se 

espera de uma fala comum e esperada, ele se apossa do português pelos nossos 

vizinhos bolivianos e nós o usamos indistintamente em nossas invenções linguísticas 

que o formam. Por meio da coleta que foi realizada, conseguimos observar que a 

interferência é altíssima, os empréstimos indispensáveis e com tantos ingredientes 

nesse mosaico linguístico, o neologismo se apresenta inevitavelmente. Ele, o 

portunhol, é tão marcado em alguns momentos que se vale para propagar novas lexias 

à criação de variáveis dialetais locais. Aliás seria impossível não imaginar a grande 

interferência  na fala dos habitantes locais, em um lugar que sofre a influência de uma 

língua tão marcante como o espanhol. 
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Ao realizar este trabalho ficou evidente que nós, os falantes de uma destas 

línguas envolvidas, acreditamos que ao aproximar a nossa fala dos padrões sonoros 

da nossa língua materna, ao adaptar aquela palavra do nosso linguajar, 

acrescentando um “toque” ou “sotaque” do outro, estaremos certamente “falando” 

outra língua. Trazendo as nossas construções gramaticais para a nova fala, 

estaremos aproximando-nos o bastante para sermos entendidos pelo outro, e o mais 

interessante é que em muitos, mas muitos casos mesmo, isso basta para que se 

estabeleça uma comunicação satisfatória entre duas pessoas que não conhecem a 

língua do outro. Facilidade, bom senso, gentileza, talvez tudo isso junto. 

Estudar o portunhol, uma fala que um dia, quem sabe, poderá vir a ser uma 

língua padronizada, é muito interessante. Da mesma forma que quando aprendemos 

a nossa língua materna, não nos apercebemos da sua gramática e de suas normas 

padronizadas. Aprender ou falar portunhol é uma imersão a um mundo que não possui 

regras e padrões, pois aqui o que se espera em todos os casos é a compreensão, a 

comunicação entre falantes, e isso, pelo que ouvimos e observamos, ocorre sempre.  

Este trabalho poderá ser um precursor a inúmeros projetos ligados ao portunhol 

nas fronteiras existentes do Brasil com os países hispano-falantes, como: catalogar, 

discorrer, observar, comparar e contrastar as duas línguas e o seus resultantes. 

Optamos em realizar uma análise sob os olhos as sociolinguística mais do  que 

de outros aspectos por entendermos que como estamos abordando duas línguas 

diferentes e o resultado de seu contato este seria o melhor caminho a seguir e 

consequentemente o que nos forneceria maiores possibilidades de desmembrar todo 

o material coletado. 

Como dissemos na primeira seção, fronteiras são lugares de encontros, e 

desses encontros o que conseguimos levar para casa é a certeza de que falta muito, 

mas muito a ser visto, estudado e porque não dizer, apreciado nessa vertente 

linguística que sempre existirá enquanto houver pessoas em contato umas com as 

outras que não dominem a outra língua, seja ela português ou espanhol. Uma simples 

questão de lado, ou como se diz por lá, de “banda”. 
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