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Resumen:  

Español: El portuñol: interlengua, lengua  o dialecto 

 

El portuñol es un fenómeno que ocurre en las fronteras entre países lusófonos y 

países de habla hispana.  Se conoce como portuñol o “portuhnol” la mezcla entre el 

español y el portugués creada por los habitantes fronterizos.  En este trabajo 

identificaremos el portuñol como interlengua, lengua o dialecto según la definición 

de estos conceptos. Con ese propósito utilizaremos la variación del portuñol 

hablada en las ciudades gemelas Santana do Livramento en el estado de Río 

Grande del Sur en Brasil y la Cuidad de Rivera en Uruguay. Igualmente, 

expondremos sus aspectos sociolingüísticos y lingüísticos como la fonología, 

morfología y sintaxis de manera que podamos llegar a una conclusión crítica para 

poder definir este fenómeno.  

 

Palabras claves: portuñol, Lingüística, dialecto, Brasil 

 

 

Resumo: 

Português: O portunhol: interlíngua, língua ou dialeto 

 

O portunhol ou “portuñol” é um fenômeno que ocorre nas fronteiras entre os países 

lusófonos e países de fala hispana.  Conhece-se como o portunhol ou “portuñol” a 

mistura entre o espanhol e o português criada pelos habitantes fronteiriços.   Neste 

trabalho identificaremos o portunhol como uma interlíngua, uma língua ou um 

dialeto conforme às definições destes conceitos. Com este propósito usaremos a 

variação do portunhol falada nas cidades gêmeas de Santana do Livramento no 

estado do Rio Grande do Sul no Brasil e na cidade de Rivera no Uruguai. 

Igualmente, exporemos seus aspectos sociolinguísticos e linguísticos como a 

fonologia, a morfologia e a sintaxe para chegar a uma conclusão crítica e assim 

poder definir o fenômeno. 
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Palavras Chaves: portunhol, linguística, dialeto, Brasil 

 

 

Abstract: 

English: Portunhol: Interlanguage, Language or Dialect 

 

“Portuñol” or “portunhol” is a phenomenon that occurs between the frontiers of 

Lusophone and Hispanic countries. “Portuñol” or “portunhol” is known as the 

mixture of the Spanish and Portuguese languages created by border communities. 

In this paper, we are going to identify “portunhol” as an interlanguage, a language, 

or a dialect according to the definition of these concepts.  With this purpose, the 

variation of “portunhol” spoken in the twin cities of Santana do Livramento 

located in the state of Rio Grande do Sul in Brazil and in the city of Rivera in 

Uruguay will be used.  In addition, we are going to expose the sociolinguistic and 

linguistic aspects such as the phonology, the morphology and the syntax in order to 

reach an in-depth conclusion to define this phenomenon.    

 

Keywords: portuñol, portunhol, Linguistics, dialect, Brazil 
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Introdução: ¿É o portunhol um interlíngua, língua ou dialeto? 

 

O continente sul-americano é uma mistura de culturas tanto europeias como 

indígenas. Dentro da cultura temos as línguas, as quais evolucionam com o tempo 

e formam parte da identidade das pessoas.  Entre todas as línguas e os dialetos que 

se falam, também temos híbridos como o “portunhol” (Lipski, 2006: 3; 2007: 16).  

O portunhol denomina-se como a língua coloquial utilizada pelas comunidades 

fronteiriças entre os países de fala lusófona e hispana. As fronteiras podem ser 

tanto as ibéricas como as sul-americanas; neste caso trabalharemos com as 

fronteiras sul-americanas. O portunhol é uma mistura entre o português e o 

espanhol e se fala entre a fronteira do Brasil com a Argentina, a Venezuela, a 

Colômbia, a Bolívia, o Paraguai e o Uruguai. No entanto, o portunhol se fala num 

amplo território do continente sul-americano. Entre o Brasil e o Uruguai existem as 

cidades fronteiriças, conhecidas como gêmeas, porque têm uma fronteira comercial 

e política aberta. Portanto, os habitantes têm acesso entre os dois países. Isso, 

assim como o período histórico, influencia o desenvolvimento da variação 

linguística, do portunhol. 

 

Os objetivos deste ensaio são a apresentação do fenômeno do portunhol e a 

classificação deste sob os conceitos de língua (Lourenço Souza, et. al., 2014) 

(sistema de comunicação), interlíngua (sistema de transição no processo de 

aprendizagem duma língua) ou dialeto (variedades da língua). A variação do 

portunhol que utilizaremos para exemplificar o fenômeno é o das cidades gêmeas 

de Santana do Livramento no estado do Rio Grande do Sul no Brasil e de Rivera 

no Uruguai. Através das definições destes conceitos e dos aspectos linguísticos 

identificaremos a qual destas noções pertence o portunhol. Também exporemos os 

aspectos sociolinguísticos do fenômeno e como é percebido pela sociedade destas 

cidades.  Para chegar à nossa conclusão primeiro ofereceremos o contexto histórico 

pelo qual o fenômeno ocorre.  Depois, explicaremos o que são as cidades gêmeas, 

os conceitos de interlíngua, língua e dialeto, os aspectos sociolinguísticos e suas 

características linguísticas.  

  

O Brasil, conquistado pela Coroa portuguesa em 1500, teve um processo 

expansionista no século XVIII “que distribuiu terras e fundou guarnições militares 

na região” uruguaia (Sturza, 2005: 48). Com a expansão se ocuparam zonas no 

norte do Uruguai, as quais mais tarde foram recuperadas pelos uruguaios. As 

fronteiras foram delimitadas ao final do século XIX com o Tratado de 1851, entre 

o império do Brasil e o governo de Montevidéu, Uruguai (Navarrete, 2006: 6).  No 

limite entre o Brasil e o Uruguai existem seis cidades gêmeas, as quais têm uma 

interação de relações e redes de âmbito local com centros econômicos, 
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administrativos, políticos (capital departamental, capital do país) e a nível 

internacional (países vizinhos, intercâmbio comercial internacional) (Navarrete, 

2006: 7).   

 

 Outro aspecto importante que devemos ter em consideração é a organização 

do MERCOSUL. Criado pelo Tratado de Assunção em 26 de março de 1991 

(Educa), o Mercado Comum do Sul inclui o Brasil, a Argentina, a Bolívia, o 

Paraguai, a Venezuela e o Uruguai (Mercosul).  Segundo a página cibernética da 

organização, os países pertencentes ao tratado “compartilham uma comunhão de 

valores que encontra expressão em suas sociedades democráticas, pluralistas, 

defensoras das liberdades fundamentais, dos direitos humanos, da proteção do 

meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, bem como seu compromisso com 

a consolidação da democracia, a segurança jurídica, o combate à pobreza e o 

desenvolvimento econômico e social com equidade” (Mercosul). A organização 

joga um papel importante na educação nas cidades gêmeas, o qual discutiremos 

mais adiante.  As línguas oficias do MERCOSUL são o português e o espanhol. 

Como mesmo ocorre o contato entre as culturas das cidades do MERCOSUL por 

razões históricas ou políticas, ocorre o contato entre as línguas, e é de onde sai o 

portunhol. 

 

As pesquisas sobre o portunhol denominam-no como uma língua vernácula, 

um dialeto do português do sul do Brasil ou do espanhol no norte do Uruguai 

(Lipski, 2006: 7; 2007: 12). Mas com as características que vamos proporcionar, o 

portunhol é mais uma interlíngua (Chareille, 2004:126). Uma interlíngua é,  

 

“…[O] sistema de transição criado pelo aprendiz, ao longo de seu 

processo de assimilação de uma língua estrangeira (...) caracterizada 

pela interferência da língua materna, até o aprendiz ter alcançado seu 

teto na língua estrangeira, ou seja, seu potencial máximo de 

aprendizado.” (Faulstich, 1997: 8) 

 

Portanto tem pouca tradição literária e não tem gramática definida. Em câmbio, 

uma língua é, “…[ ] um instrumento de comunicação, um sistema de signos vocais 

específicos aos membros de uma mesma comunidade.” (Santos, 2000: 2) que tem 

uma tradição literária e uma gramatica definida. Por outro lado, um dialeto é uma 

“…[ ] variedade da língua (...) identifica-se por peculiaridades de pronúncia, de 

vocabulário e de gramática.” (Chareille, 2004: 126). Lembremos que a diferença 

entre uma língua e um dialeto é a oficialização desta pelo governo ao nomeá-lo 

como língua oficial dum pais.   
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 O portunhol, no seu aspecto sociolinguístico, é considerado um fenômeno 

que apresenta diglossia, uma “… [ ] situação linguística em que duas línguas são 

utilizadas no mesmo terreno geográfico de modos diferentes e desempenhando 

papéis diferentes”. (Martínez, 2014: 204)  No caso de Rivera, no Uruguai, o lado 

onde acontece o fenômeno (Lipski, 2006: 7; 2007: 14; Chareille, 2004: 126), o 

espanhol é a língua oficial do país e se utiliza no âmbito formal e público, 

enquanto o portunhol é utilizado no âmbito familiar e informal (2014: 204; 

Caravalho, 1997: 642; 2004: 129-130). Por outra parte, considera-se que há 

bilinguismo com diglossia, quando o falante tem competência linguística nas duas 

línguas (Mozzillo, 2013: 193).  O portunhol é resultado duma mistura de códigos 

(“code mixing”) onde é difícil estabelecer uma língua base. (2006: 11; 2013: 190) 

A mistura de códigos não é tão marcada como o intercâmbio de códigos (“code-

switching”), onde cada língua é “…reconhecível no seu uso alternado” (2013:191). 

A mistura de código é provocada pela interferência do espanhol no português, ou 

vice versa.  Esta ambiguidade é a que não permite estabelecer com certeza a língua 

base do portunhol, já que a preferência da seleção da língua ‘base’ é determinada 

por cada falante.  

 

A ambiguidade das formas no portunhol leva-o a ser uma fala rejeitada pela 

comunidade, pois é vista como rasgo duma educação deficiente e dum nível social 

baixo, de modo que os falantes, apresentam uma insegurança linguística, quer dizer 

uma negatividade para o fenômeno e se autocorrigem constantemente (Caravalho 

1997: 644; Faulstich 1997: 8).  A fim de lutar contra a “interferência negativa” e os 

“erros de mistura de línguas” como dizem alguns professores uruguaios (1997: 10), 

o MERCOSUL implantou na fronteira o programa de Imersão Dual. O programa 

impõe o ensino formal do espanhol e do português padrão (2014: 213).  Esta 

iniciativa é bem vista por uns e um pouco desprezada por outros que dizem que o 

ensino do português atenta contra o portunhol, o qual consideram uma língua 

madre (2014: 208).   

 

 A interferência linguística do espanhol e o português no portunhol é 

perceptível em algumas características linguísticas, como na fonologia, na 

morfologia e na sintaxe. Alguns rasgos fonológicos do portunhol são combinações 

das duas línguas, embora os rasgos do português estejam mais presentes. Um 

exemplo proposto pelo linguista John M. Lipski é a retenção do /s/ final 

pronunciando a consoante sibilante [s], a qual o português do Brasil tende a 

eliminar, como em “… as pessoa velha, os livros importante” (2016: 8).  Outra 

variável fonológica é a vocalização da consoante palatal líquida /ʎ/ e as consoantes 

dentais /d/ e /t/ seguida pelo som vocálico /i/, tendência que vêm provavelmente do 

espanhol (1997: 648).  O mesmo ocorre com a simplificação das consoantes 
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africadas [dʒ] e [tʃ] presentes no português, como en [dʒía] ‘dia’ e [tʃía] ‘tia’ 

(Caravalho, 1997: 648), a ditongação de vogais simples do espanhol, como perro> 

pierro, e a monotongação dos ditongos espanhóis, como tempo<tiempo, oco<hueco 

(Faulstich, 1997: 11). Entre os rasgos morfológicos temos o acrescentamento de 

prefixos nos verbos, como arremontar por remontar, amostrar por mostrar 

(Chareille, 2004: 127). Além disso, a mesma perda da /s/ na fonologia está também 

presente na morfologia terminando numa falta de concordância entre o artigo no 

plural e o substantivo em questão de número. Os artigos definidos e os pronomes 

pessoais espanhóis são substituídos pelos portugueses, a preposição en (em 

espanhol) se combina com os artigos definidos (ex. na iscuela, ne la escuela) 

(1997: 13). Na sintaxe, a interferência é “observada na estrutura frasal” segundo a 

professora Enilde Faulstich (1997: 13), por exemplo, a falta de concordância entre 

pessoa e número e a substituição dos verbos e auxiliares tener por haber. As 

palavras que são em portunhol muitas vezes são deformações do léxico em 

espanhol ou em português, por exemplo, millo de milho e callorro de cachorro 

(Faulstich 14). O portunhol, aos poucos, há começado a produzir literatura, 

presente na internet e em livros publicados como Fronteras de Joaquim Coluna 

(1975) e Toda la tierra (2000) do escritor fronterizo Saúl Ibargoyen, e Mar 

Paraguayo (1992) do escritor brasileiro Wilson Bueno, cujo portunhol é uma 

proposta do autor e a língua resulta própria (Fernández García, 2006: 561-564). 

 

Conclusões 

 

Como vimos, o portunhol tem estado presente desde a época da colonização entre 

o Brasil e sua fronteira.  Portanto, o portunhol é também “língua materna” para as 

pessoas que sempre hão estado em contato com a língua espanhola tanto quanto 

com a portuguesa.  É parte de sua identidade. Retomando a nossa hipótese, 

segundo as definições e os exemplos dados, concluímos que o portunhol fica numa 

fase de interlíngua já que não é oficial, seus aspectos linguísticos não estão ainda 

bem definidos, embora tenha uma literatura emergente, e a oscilação entre o 

espanhol e o português depende da competência linguística que tenha o falante. 

Respeito a educação bilíngue que se está impondo na fronteira, consideramos que é 

um bom começo em favor de uma melhor competência linguística nas duas línguas 

dos habitantes expostos ao fenômeno. Tem o fim de melhorar a capacidade 

bilíngue e comunicativa nestas comunidades, sem eliminar o portunhol, que é parte 

de sua cultura. Em síntese, o portunhol, tal e como o temos apresentado, é uma 

interlíngua à qual os fronteiriços estarão sempre expostos sem importar a 

competência linguística no português ou no espanhol.  
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