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1. Introduc;:ao 

Em varias areas da America do SuI existem comunidades de fala que 
combinam 0 espanhol e 0 porrugues. Esses lugares se localizam ao longo cia 

fronteira brasileira, em contato com paises de e>:pressao espanhola. DentrO 
do Brasil fala·se 0 portugues exclusivamente, sem tra.;:os de contato com 
o espanhol. A sirua.;:ao e diferente nos paises vizinhos, hispanofalantes, 
onde, por raz6es historicas e contemporfmeas, ocorrem variedades hfbri

das dentro das suas fronteiras. Em alguns paises, as zonas fronteiri~as nao 
sao hispanofalantes; empregam-se linguas indigenas e tambem variedades 
do espanhol trazidas dos cemros urbanos: tal e 0 caso, por exemplo, da 
Colombia, Venezuela e uma parte grande do Peru e do Paraguai. Entre 
as regi6es fronteiri~as de expressao espanhola, a zona rna is conhecida e 
a faixa setentrional do Uruguai, onde se apresent<lm algumas variedades 
linguisticas conhecidas popularmente como porrunollporrunhol e entre 
linguistas como dialctos fromeiri~os ou dialetos porrugueses do Uruguai. 
Menos conhccidas e ainda sem uma bibliografia de esrudos linguisticos e 
a fronteira do sudoesle, com a Bolivia . 

Este trabalho oferece uma dcscri~ao das manifesta<;:6es de contata 
entre 0 porrugues eo espanhol em dois pomos da fronreira Bolivia-Brasil: 
CObija e Guayaramerin, Bolivia (e rambem na aldeia deVilla Bella, perto 
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de Guayaramerin). Os resultados desta pesquisa sel:;i.O comparados com 

outra comunidade de linguagem mista: Rivera, Uruguai, cenario duma 

ampla gama de esrudos sociolinguisticos. 

2. Cobija: fronteira Bolfvia-Brasil 

Cobija ea capital do departamento boliviano de Pando, que ate 0 ana 

de 1938 era urn territ6rio pouco integrado avida nacionaJ: Tenitorio Na

cional de Colonias de Noroeste. A sua impon;mcia cresceu rapidamente 

durante 0 boom da borracha, e depois do cultivo da castanha Ccastanha do 

Para"); este ul timo produto e ainda uma imporrante atividade economica 

naqucla regiao amazonica. Hoje 0 principal sustentaculo de Cobya e 0 

comercio com 0 Brasil, devido apresenq.a duma zona livre de impostos em 

Cobija; cambem 0 gada e a agricultura tropical sao importantes na zona. 

Cobija esta localizada sabre 0 Rio Acre; a cidade brasileira de Brasileia 

fica no Outro lado do rio. De acordo com 0 censo de 2001, a povoa~ao de 

Cobija era de 22.324 habitantes (20.820 dentro dos limites urbanos). Cobija 

e BrasiLeia sao unidas por uma ponte para veiculos e pedestres . 0 transito 

e livre e nao ha a necessidade de se apresentarem documemos para atra

vessar a frome ira internacional. Cobija tern um amplo setor comercial de 

produtos imponados e nacionais, con centra do no centro da cidade perro 

da ponte . A balanc;a economica favorece 0 Brasil ; 0 visi tante brasileiro que 

porta reais acha que os preq.os do lado boliviano sao muito mais favora

veis do que no proprio pais . As ruas, os mercados c as lojas de Cobija se 

cnchem de brasileiros todos os dias, c nesta zona e mais fi'equcnte ouvir 0 

portugues que 0 espanhol du rante as horas comerciais. 0 portugues fala

do pelos comerciantes bolivianos oscila entre variedades muito limitadas 

e urn dominio quase completo, copiando exatamente 0 sotaque aerense. 

Uma proporC;ao significativa dos comerciantes bolivianos e formada por 
imigrantes do interior do pais (0 altiplano) que tern pouca experiencia na 

zona bilinguc. Este grupo inclui muitas mulheres indigenas aimaras, para 

as quais 0 espanhol e a segunda li.nglla. Palam urn porl1lgues li.mitado, 50

mente para a comunica~ao comercial basica, empregando muitas pala\Tas 

cognatas entre as duas linguas: pre~os e descri~6es dos produtos oferecidos. 
No que diz respeito as itua~ao sociolinguistica, Cobip teve uma histo

ria semelhante afrontc ira brasileira-uruguaia. Ate ap roximadamente uma 
decada arras, as unicas emissoras de radio e televisao que atingiam Cobija 
eram brasilciras. Os "cobijCl10S" adquiriam uma competencia passiva na 
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lingu a porrugnesa ouvindo diariamente os programas brasilciros; esta 
competencia tornava-sc ativa quando cruzavam para 0 lado brasileiro par:, 

frequentar as escolas e as clinicas, que duran te um tempo rinham a fam a de 
serem superiores as instalac;6es homologas na Bolivia. i\inda hoje as cri an~as 

de Cobij a preferem os programas infantis brasileiros na televisao e, ponanto, 
aprendem as bases fundamentals da lingua portuguesa ainda dentro de cas a . 

As gera~oes anteriores apovoac;:ao atllal empregavam 0 portugues na vida 
diaria e, mesmo quando falavam espanh ol, introduziam uma grande quan
tidade de elementos porrugueses. /\.0 contrario do "portunhol" fronteiric;:o 

do Uruguai - que na sUa cssencia gramatical cuma variedade vemacula 
do portugues gaucho com muitos enxertos do espanhol-·, 0 "portunhcl' 
de Cobija ancorava-se sempre no espanhol. iv1uito embora alguns rc sidcl1
tes de Cobija digam que falam portunhol em vez de porrugues , a palavra 
"porl1lnhol" se aplica com mais frequencia a outros grupos de falantes . 0 

escritor cobijefio Saavcdra Perez' define 0 "porl1liiol" da seguinte maneira: 
"Geralmente 0 portunhol e usado pelos irmaos collas2 em suas conversas 
com os vizinhos brasilc.iros. Os primeiros juram que estao falando em por
l1lgues perfeira. Os segundos nao entendem Dada e ficam encarando-os. 
Porcm, ao final, se entendem." Muitos residentes de Cobija entrevistados 

para esta pesquisa insistiam que a palavra "portuiiol" aplica-se somente as 
aprox.ima~6es ao espanhol dos brasileiros residentes em Cobija. 

As contribu.i~6es do portllgues ao espanhol cobij tfio eram - e aiuda 
sao - consideraveis, sobretudo os empre.stimos lexicais, os decalques, os 
contornos de enlOnaC;aO, e ate algumas configura~6e s m orfossintaticas 
Entre os empn~slimos , incorporados natu ralmente as conVe:.rsas em espa· 
nhol, figuram os se,bruintes: 3 papa Jiadol papo Jurado, cabra zafad.o, cae'-jora, 
apailLlJ; b~mda, caralho, trepar (0 ato sexual ), menino, mcnina, moza, CH, rttdo 

azuL, chato, amigo do peitn, sowquc, /.urma, saudadc, todo bien, tiita (avo ou 
avo), b1lcho, garape, molcque, pc na bunda, Jilho da mai, pV_c<1saco, sei ta, CD 

(pron1.1nciado [sidJ1), tiu [tSi1.1], tia ltSiu l Emre: os decalgues m ais [requeOles 
aparecern va l vai tomar bano, Liral' el culo al monte, ni cstar ahi (no in reresa). 

~esta doido?, ta atimo. Uma pessoa que evita s i lua~6es desagradaveis eurn 
2cadt! voce? Uma sauda~.ao frequente entre jovens cobijeiios e ~que t~! ta Jas
senda aqui?; outros eX"emplos sao: vamo Janta; tu emuito bonita. Esta ultima 
e)..-pressao reflete 0 emprego do pronome pessoal tll no dialelo portugues 
do Acre,~ £ren te ao cmprego de vos (e as formas verbais correspondentes) 
no espanhol de Cobija. Todos os nativos de Cobija dizem bora em vez de 

vamos:bora La/lugal: Aos pais dizem pai e mai, ainda em familias que someme 
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falam espanhol. 19ual aos uruguaios da fronteira brasileira, os residcntes 

de Cobija empregam tel como sinal de aproV2.(,:ao e Jtodo bien? como sau

da~ao. Quando falam espanhol, os residentes de Cobija podem empregar 

a negayao dupla, copiando a sintaxe vernacula brasileira: aqui no hay riO; no 

SE no. As perguntas nao invertidas tambem sao possiveis: (dande vo(s) vivi(s)? 
As vezes ocorrem perguntas in situ: dVO(S) vivi(s) dandei' Muitas crian~as de 

Cobija tem apelidos brasileiros como Preto, Nego, Negao, Xico, Xiqui.nho etc. 

Alguns habitantes de Cobija fa lam perfeitamcnte 0 porrugues, sobre

rudo os que cas am corn brasilciros ou que moram por muiro tempo no 
Brasil. Emais freguente que 0 native de Cobija fale uma aproxima(,:ao ao 

porrugues fortementc marcada pela gramatica e a fonetica do espanhol 
pandino. Pod emos assinalar as seguintes caracteristicas do '''porrugues'' 

falado normalmente entre os nativos de Cobija: 

(1 ) Emprego do sistema vocalico do espanhol, com cinco vogais orais. 

(2) Aspirayao ou clisao da consoante 1sl fmal de silaba e palavra. 

(3) Falta de distim,:ao entre [s) e [z]. 

(4) Ausencia de vogais e ditongos nasais. 

(5) Ausencia da distinyao Ib / -/ v / . 

(6) Realiza~ao de 1]1 1 com [P] como em espanhol em vez da sernivogal 

nasal do portugues. 

(7) Reahza~ao de -TJ" como vibrante multiplo [r] ou fricativa [3) em vez 

da fricativa velar [x] do porrugues brasil eiro. 

(8) Realizac;ao do ditongo - ou- como [oJ e -ei- como [el 

(9) Realiza~ao de /1 / final de silaba / palavra como [1] lateral em vez da 

semivogal [w ]. 

Alguns exemplos espontitneos de linguagem mista oferecidos como amos

tragem do portugucs de Cobija sao: 

voce n3:o tel entendendu 10 que quiere dccir 

sci lei qUE tel passando 
sci lei yo 

Cli acho qv.e voy, mas primero tenilo que ... 
( mas vai 0 no vaii' 

Vai danpr conmigo 0 no vai dan~ar? 

e1.1 vou da1t~m: .. eli \'ou ta lei, esperando, vou tei, a tamar cerve0nha. 
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Nos arredores de Cobija encontram-se umas pequenas comunidades 
rurais povoadas por filhos de imigranles brasileiros. Nestas aldeias fala-se 

aincla 0 pormguCs como lingua da casa, e os bolivianos narivos destas co
mtmidades, quando falam espanhol, mantern um sotaque que os idcntifica 
como lusofalantes. Estes bolivianos bilingues falam perfeitamente 0 porm
gues, com as caractecisticas do dialeto acrensc: emprcgo de tu com fot'mas 
verbais correspondemes a voce, palatalizac:.ao de ; 51 final de silaba s6 antes. 

das consoantes coronais / l / e I dl (reflexo da grande imigrac,:ao do Cead. 
em tempos passados), inclusive a pronuncia de Rrasilcia como [brah-lcj -a 1 

Durante a ultima decada e meia, com a funda~ao da Universidad Ama
z6nica del Pando em Cobija, muitos estudantes brasileiros rem chegado 
a cidade, sobremdo visando as carreir<ls agroflorcstais e de informatica. 
Alguns esrudantes brasileiros cas am com bolivianas e permanecem em 
Cobija, formando familias bilingues. Todos os estudantes brasileiros tern 
a obriga~ao de fazer cursos de espanhol para poder sobn:viver nas aulas 

bolivianas . Estes brasileiros raras vczes adquirem uma ampla competencia 
ativa na lingua espanhola , muito embora as habilidades passi\'as e na lingua 
escrita sejam consicieraveis. As aproximac,:5es ao espanhol pandino captam 
algo da Fonerica regional boliviana (sobremdo a aspira~ao de i s! em fmal 
da sllaba), mas retem muitos elementos do porrugui:'s, tal como vemos nos 

seg1.1inteS exemplos, obtidos entre brasiJeiros residentes em CobiJa: 

ltunca va hablar bien , meltlo el bol.iviano 

vivi ocho ano en Parana Jltoi' 

tamen tive, una relaeiol1 con Paragu.ay, cnLOncc vol..i aqtd a Cobiia to), " ivindD 
cuatro mese 

yo empect! a ehtudiar ca[x]era de ingeneria infanneitica en doh mil uno 

doh mil doh tambt e111pect!, t1vi qui viajm; dolt mil trelt tamen cntrci info r
matica 

en.tol1ce cste ana empece agroforehtal 

leyendo bibliografia, u.n filosofo [3]apol1ch, ,no? 

yo tive emprcgo ltO jure 

cl predio del elt tudiallte 

pam '\liver, me duele 

mttclm jiiu 

COlt sci ))lese en la univt:nidad, cmpczo [entped ] mejorar . . so hablal1d.o 

hablamoh s6 cizpanol, ahora cia 110 habla bien d parwguelt 
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aqui tudu nnmdu entiende portugtldl 

loh qtii vivi en lx] it! Brancu 

en lit illicio ta111.bien mi mstaba 

Lein una chiea en i11formatica 

da deda "nostm" 

.16 cOllvivindu aqui pt<cdc hablar 

estas palavras conl1me que tiene esta [xJegido de aqui sofacil 

a was llaY unah palabra malt dificil 

ate loll propio brasileiro no sabe11 bim 

a veees aparecc palavras malt dificil 

aqui mah wrto son lah palabra 

ehtud,~ ehpmiol 

loh brasileiro no cntende bien 

yo tamben tive ehpmiol alla 

SOil paih fronteira 

no brasil muchu alm obrigati61io d ehpaiiol 

que yo saiba parea que vai ser pOl' su menta, quirn (lUcre: ter mah conocimiento 

cl1tudd .Ill ehpanol 

o vai pa otro lado 

tCllgo amihLa aqui ... co el dia a dia, no, 10 boliviano si.empre, uno viene, 

hay que venir aed mihmo, ate Cobija 

yo Lengo uno ?ancnte tamen qHi son de aqui 

3. Guayaramerfn: fronteira Bolivia-Brasil 

Outra cidade fronteiri~a boliviana eGuayaramerin, no departamento 
do Bcni. onde as circunstancias sociolinguisticas sao muiro diferentes da 
siru2.~ao de Cobija. Guayararnerin est asituada no extremo setentrional da 
Bolivia, sobre 0 Rio Marnorc':. Do outro lado do rio, encontra-se a cidade 
brasileira de Guajara-lvlirim. 0 rio elargo e nao tern ponte; as cidades estao 
u11.idas por urn servi~o de lanchas rnotorizadas que transportam passageiros 
c rncrcadorias durante todo 0 dia. Poucas das embarca~oes sao capazes de 
portar "eiculos motorizados, mas no lade boliyiano os veicuJos nao sao 
irnprescindiveis: a zona comercial corne~a no mesmo porto e se estende 
por cerca de 10 quarleiroes sobre a avenida principal. 0 mris ta brasileiro 
pode ir a pc para chegar a qualquer Joja; a cidade tambem tern muiros 
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moro-taXls e mota-carras que viajam por toda a cidade por uma tarifa 

rnodesta. A tarifa das lanchas Cum pouco menos que US$ 1.00; a tarifa cm 

reais saindo do Brasil e mill alta do que a viagem saindo da Bolivia em 

boliyianos. A ause'ncia duma ponte, a necessidade de pagar para crunr eo 

temor as pequenas embarca~oes sao fatores que reduzern 0 contato entre 

as duas cidades, rnuito embora 0 transito diario seja consideravel. 

Guayaramerin foi fundada ern 1892, devido a irnporrancia do seror 

agricola nesta regiao, sobrerudo a explora~ao da borracha e posteriormente 

da castanha. Hoje em dia a cidade vivc principalrnente do comcrcio com 

o vizinho Brasil, devido as cemenas d.c visitantes brasilciros que enchern a 
cidade rodos os dias. 0 seror agropecuario segue sendo importante , devi 

do 8_cxtra<;ao da madeira , acria~ao do gado e as frutas tropicais. A cidade 

tinha 33.095 habi[antes segundo 0 ceuso de 2001 ( 0 tatal era de 40.444 ern 

toda a zona rnetropolitana). 0 transpone ter restrc para 0 resLO cia Bolivia 

edifkil; urna Estrada de terra liga Guayararnerin a Riberalta, a 90 kro, mas 

para atingir 0 resro do pais epreciso atravessar estreitos caminhos de terra 

que podern ser intransitaveis durante urna grande parte do ano. Guayara

merin tern um pequeno aeroporto, mas os avioes sao muito pequenos e 

as tarifas sao altissimas, ponamo, poucos residentes viajarn para fora da 

regiao com frequenaa. 
Quase LOdos os residenres de Guayaramerin ficam conhecendo a cidade 

brasileira vizinha em algum momento, mas relativamente poucos bolivianos 
viajam ao Brasil corn frequencia, diferentemente da enorme quantidade 

de brasileiros que chegam amargern boliviana. Os residenres de Guayara

merin que nao parricipam no corner-cio com turistas brasileiros nao fal am 
porrugues, embora quase todos tenham cornpetencias passiyas, devido :l 

presen~a constanre de brasileiros nas ruas de Guayaramerin e ao falo de 

que rnuitos bolivianos assistem atelevisao brasileira, sobretudo novelas e 

alguns programas infantis. Os bolivianos que participam no cornercio com 
brasileiros, mas que nunca moraram no Brasil, sofi-ern as rnesrnas dificulda

des que os bolivianos ern Cobija. Alguns exernplos do "pOrlugucs" falado 
por bolivianos ern Guayaramerin sao (dos mais praficientes aos casos de 

maior interferc.ncia): 

o brasilei1'O gosta de que seja atendido em portugues, que a pessoa conhevQ 
su lflioma que sepa expliear; hay rieHas, certas palauras que, pOl' exem?lo 
ell acho que ahora esta 11ludando isso 
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o cspan/wl cconsiderado a pri11lcira I.ingua do mundo, noP, y entonce inclu

sive tem aula em POl-tobelo, eu memo tenlto amizades que son instructoreh, 
profcssarcs eli portugues, ent071CCS isso estd mudando ja 

eu tau aql!i em Guayara n>inte anas, entancr ja ganei prestigio 

nao temos csa costume que tem em Cobija, no, ellos ya mistumm 

no porro tem gente que troca dinheiro mas exploram eJ.:plotam enganam (!Ies, 
entonees ellos aprendieron que no hay quc trocar a mocda 

claro, pOl' supuesto, qualquier moeda que C71tm ebern-vida 

la vcrdade que a moeda de nuis confianra eo euro, 0 do/ar ta caindo r.luilO 

vallloh a trabalal; vamo) pra lei; 

trabaLando na loja; tambem brasilciro, boliviano; 

pagam em dinero, em carton; 

mas algwlOh brasileiro entendem 10 que hablamoh nosotro loh boliviano, 
110S0[1"O leI! podemoh hablar bo/i.>iallo tranquilo; 

quasi todo brasileiio; 

essa 10Ja enova; la otm loja i: tTadicional; 

agora no, mais em tempos antigo tinha muito; 

vou p1'Ocurar uma cosa; 

quando hayfesta dc, da Virgen, 

as makes, las bebida.s, vino; 

cousas de La sao s610 infornuitica; 

porgue nao tem, como Ie pucdo falm; vitJina; 

vejo las 11.ovclas, 0 joma.l 

Apesar da afirmac;:ao de alguns residentes de Guayaramerin de que os 
ruristas brasileiros podem falar cspanhol, nao encontramos visitantes bras i

lciros capazes de falar em espanhol , alem dc alguns numcros e objetos com 

nomes nao cognados (por exemplo,jugete em vcz de bri.nquedo) . Tampouco 
vimos casos de brasileiros qu e iniciassem uma conversa em espanhol com 
um il1 lerlocutor boliviano. 

4. 	 Urn pequeno ponto fronteiri<;o: Villa Bella, Bol ivia 

Villa Bella cu ma pcquena aldeia na fronteira Bolivia-Brasil, entre Cobija 
e Guayaramerin, na convergencia do Rio lvlamore e do Rio Beni, que se 
combinam para formar 0 Rio l'vladeira. Do outro lado do rio se encomra 
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o pequeno povoado brasileiro de Vila lvlurtinho e alguns quil6mttros mJis 
adentro a pequena cidade de Nova Mamorc. Villa Bella foi fundada em J846, 

como posta de alfanclega, e foi a primeira capital da provincia boliviana; 
durante 0 boo111 da borracha, Villa Bella era uma cidade de muila imponan
cia, pela qual passava mUlta mercadoria chegada do estrangciro (l3alzau; 
Armemia, J893, Cabrera, J862). Uma estrada de ferro de Vila IvIurtinho 
transportava os produtos extraidos da selva boliviana ao porto dc Manaus 
e dai ao resto do mundo. Villa Bella era Lim pequcno nucleo cosmopolita, 
com a prcsenc;:a de empresarios estrangeiros e nacionais e uma grande 
variedade dc produtas e atividades. Hoje em dia, Villa Bella nao passa de 
urn lugarejo; segundo 0 censo de 2001, a povoat;.ao era de 408 habitantcs. 
Com a desativac;:ao da Estrada de Ferro Madeira-l'd amore (EFMM), Vila 
Murtinho sofreu um golpe na sua economia e comec;:ou uma migrac;:ao 
dos comerciantes da pequena vila para as margens da futura rodovia, sur
gindo assim um povoado que, inicialmentc, foi chamado Vila Nova e hoje 
CNova Mamon~. Arualmente, Vila Murrinho ja quase desapareccu (tcm 
aproximadamente 150 habirantes), e 0 contata entre Villa Bella e 0 vizinho 
povo brasileiro e minimo; !laD existe um servic;:o regular de rransporte flu
vial, embora nao seja dificil contratar uma canoa para atravessar 0 rio. Os 
bolivianos se dcdicam aagricultura e apesca, enquanto no lado brasileiro 
ainda trabalham alguns garimpeiros. Os bolivianos em Villa Bella DaO tem 
motivos para visitar 0 Brasil, nem os brasileiros da outra margem do rio 
manu~m contatas prolongados com os vizinhos bolivianos. Os residentes de 
Villa Bella nao falam porrugues, e quando tern que fa lar com urn brasileiro 
(siruac;:ao pouco frequente) cada um [ala a sua lingua nativa, sem mistura. 

5. 	 Os di aletos "f ronteiri<;os" do Uruguai: 
urna verd adeira lingua mist a 

Ao longo da froJ1leira Uruguai-Brasil, falam-se dialetos vemaculos 
conhecidos popularmente como "porrunhol" e entre linguistas como dia· 
letos "fronteiric;:os".5 Devido a raz6es historicas bem conhecidas, stmprc 
prevalecia a lingua ponuguesa na faixa setentrional uruguaia, embora hoje 
em dia seja mais frequenre 0 emprego do espanhol matizado de elementos 
porruguc.ses. 0 caso prototipico eRivera e a cidade irma brasilcira Santana 
do Livramenro; lrata-se duma 56 zona urbana sern nenhum sinal dc fron · 
teira . No centro do complexo urbano ha urn parque com urn monurnento 
onde fiamejam as bandciras do Brasi l e do Uruguai; a pessoa que caminha 
pela zona central pode notar que do lado uruguaio os sinais dizem "calle" e 
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do lado brasileiro sao "mas". Os brasileiros s6 falam portugucs, e a maioria 

dos uruguaios emprega variedades mistas, que [alam com espontaneidade 
e fluencia. Ao contrario do que ocone nas cidades fronteiri<;:as bolivianas, 

onde 0 portugues eaprendido como segunda lingua (embora os respectivos 
dialetos locais do espanhol contenham elcmenros derivados do portugues) 

e s6 se cmprega para dialogar com brasileiros e nunca entre bolivianos, na 
frontcira uruguaia os residentes aprendem os dialetos fronrciri<;:os como 

lingua nariva e fa lam estas varicdades livre mente com os compatriotas 
uruguaios nos registros coloquiais. Os padroes fonotaticos fundamentcis 

sao do dialeLO regional de Rio Grande do SuI, em particular 0 emprego do 
pronome [H e as formas verbais correspondentes, a allsencia de palataliz3<;:ao 

de i t I e ! d / em frente de [i]," 0 emprego da vibrante multi pia [r] em vez 
da fricativa velar [x] em representac;:ao de - 17- c muitos plurais "nus", istO 

e, com a marca do plural [s] s6 ao final do primeiro elemento, geralmente 
urn determinante: as pcssoa, as casa, 05 gtn1. 0 dialcLO fronteiric;:o uruguaio 

emprega 0 sufixo -t:mo para a primeira pessoa do plural (indicativo) dos 
verbos da primeira conjugac;:ao: (nos) fil.lemo, jan[emo, moremo etc. Este uso 

econsistcnte c nao representa a aquisic;:ao parcial do portugues. mas uma 
inonc;:ao enraizada na comunidade uruguaia . Tambem os uruguaios com

binam as duas linguas com fluidez . embora as bases gramaticais dentro 
do "portunhol" pertenc;:arn quase exclusivamente alingua portuguesa. Os 
trabalhos antes citados contemmuitos exemplos; os seguintes fragmentos 

sao das nossas pesquisas realizadas em Rivera em 2006: 

mtonci 110 somos dOllo di nada ... yo no tein esc dinhcro mtonci yo no rein 
ese dinheim 

o govemo no qua a nosotTO 

foi a tres 0 cuatTO casa a buscar [Z]rnte 

eu cinha lin rapaz que taba trabaiando conmigo, buena y de levaba de tu.do 

voy passa r pa [x JubHa(:ao 

quando Sf [xJlI.bHe, nao 

[Z]ono vou me aposentar), no aposcnto, rccuso, no? 

aqui em Rivera quando saiu plan de emcr{xJencia creo que dizem , no, 

emas wado 0 portunhol, na dasse baxa. mas a classc baxa, un poco na classe 
media, na classe alta ja nao pHW mesmo ... pum idio11la, mas ja en bainos e 
cssa cosa C ponunholl1o nJaas 

eu cunci 0 p11mer grado, pero 
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11111)' pOCO, ninguem fala ringles] 

o nosso idioma edisCl1minado, emuy disCl11l1il1ado 


donde fica tal cosa? 


vamu sim bora 


Em realidade, emhora mu.ilas combina~oes morfClssintaticas da lin

guagem frontei ri~a ufU!:,'1.laia se assemelhem parcialmentt aos exemplos 

obtidos na Bolivia, existe Llma dif(: renc;:a fundamental. Os bolivianos nao 

falam 0 portugues e,;pontaneamentc entre si. e quando prctendem falar 

portugues, empregarn al,s'1.lmas aproximac;:oes variaveis e idiossincraticas. 0 

mesmo falante pode cometer erros e incoeren.cias e tambem autocorrc-;oes 

quando se da conra do seu equivoco. Portamo. seri.a impossive! descrevcr a 

"gramatica" dessas aproxima~6es ao porrugues. exceto em nive! idiolctal. Os 

exemplos apresentados nas se~6cs anteriores sao representativos da gamJ 

de variabilidade que existe nas comunidades fronteiric,:as bolivianas, mas 

nao constituem urn modelo geral para todos os falantcs. Na fronteira uru 

guaia. a modalidade linguistica conhecida popularmente como portunhol 

tern uma autcntica comunidade de fala . dentro da qual existem diferentes 

regisrros e niveis reconhecidos (Ehzaincin; Behares; Barrios, 1987). Como 

amostragem adicional. acrescentamos uma versao do "Pai Nosso" no dialcto 

fronteiriC;:o, amplamenre difundida pela Imernct:7 

U Padre Notm 

Padre nOlm, 

Qu'ehui nuh cduh, 

Santificado scya [ tL 1101711'C. 

Veila tu reinl!. Hdzase [u voluntad, 

as! na terra como Huh Cd'lh. 

Danoh hoye nO[1'U pall de cada aia, 

y padolino!l notrah ofensall, 

as! tambcn CHanda noh perdoamoh 

a eyoh qu C nail ofcl1dcn. 

Y 110 11011 dexeh cair na tenlazon, 

perc libra110It rlu mau. 

Porque tuyo eh H reiHl/., )' a pode, )' a gloria. 

da Padre y du I-Jiju)' dll Eltpi11lH SanlU. 

AmCll. 
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Tambem existe uma crescente prodUl;:ao Lited.ria no dialeto fronteiric;:o, 

o qual reafirma 0 seu cstatLllO como lingua legitim a duma comunidade 

de fala, e nao uma variedade pidginizame falada pOT aprendizcs (Behares; 

Diaz, 1998; Behares ct ai., 2004; L6pez, 1993). 

6. 	 A forma da fronteira determina a forma 

do contato linguistico 


As sec;:6es anteriores aprcsentaram dados sobre quatro comunidades 

onde 0 espanhol e 0 portugucs estao em contat:o, e nas quais os contatas 

tem cambia do ao longo da sua hist6ria. Apcsar de screm comunidades 

na fromeira brasileira, as consequencias diferem radicalmente, desde a 

co,penetrac;:ao de linguas e a criac;:ao de variedadcs mistas em Rivera at.e a 

ausencia quase total de elementos portugueses em Villa Bella. Varios fatores 

hist6ri[os intervieram na formac;:ao dessas configurac;:6es, todas em areas 

longe dos principais centros urbanos dos respcctivos paises. Estes fatores 

sao, emre outros: (1) as opornmidades educatiYas do La.do brasileiro; (2) a 

proeminencia das crnissoras de radio c tclcvisao do Brasil c a escassez de 

programas nacionais em lingua espanhola; (3) as correntes migratorias 

impulsionadas pelos desequilibrios econ6111ieos entre os paises vizinhos e a 

criar;-ao de umas francas. Urn dos fatores rnais estrcitarnente correlacionados 

com a realidade lingtlistica e a configuraC;ao fisica G! politica da fronteira 

entre os paises vizinhos. Em Rivera a fFOnteira e efetivam ente invisivel; 

trata-se duma mass a urbana dividida arbitrariamente entre dois paises e 

na qual as pessoas circulam livremente scm necessidade de apresentar 

documentos nem mudar de postura de acordo com 0 pais onde se achem 

num momenta especifieo. Ejnstamente em Rivera onde e.xiste a lingua

gem mais hibrida conde todos os residentes nativos do pais oficialmeme 

hispanofalante empregam algumas variedades do porm gues entre si. Em 

Cobija, Bolivia, existe uma ponte scm restric;6es nem portagem; as pesso· 

as que atravessam a ponte nao tem que apresentar documentos e viajam 

Jivremente entre os dois paises. Hoje em dia a balanc;a comercial faz com 

que os brasileiros visitem Cobija diariamente, enquanto poucos bolivianos 

passam ao lado brasileiro. 0 espanhol de Cobija contern muitos elementos 

derivados do pormgues, mas os residentes falam 0 espanhol ezclusivamen

te, salvo casos excepcionais. Em Guayaramcrin, 0 rio largo e son pontes 

constitui uma barreira real para a comunicac;:ao entre as lla~6es vizinhas. 

A passagem nas lanchas nao e alcanc;:avel para todos os cidadaos bolivianos, 
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e cpreciso aprcscntar documenws de identidade cada vez que uma pessoa 

cruza a fromeira; alem disso, as aUloridades brasileiras exigem a certidao 

de vacinaC;ao contra a febre amareJa. A presenc;a duma zona franca em 

Guayaramerin aU-ai muitos turistas bra_sileiros, mas a lingua portu guesa 

nao penetra alem dos locais com.ercias da avenida principal. Finalmente. , 

na aldeia de Villa Bella, ha pouco contato com a nac:ao vizinha; a presenc:" 

do rio, a ausen cia de transporte faci) e de rnotivos para cruzar para 0 ou tfO 

lado impedem a penctrac;:ao da lingua portuguesa no territ6rio boliviano; 

fala-se somente 0 espanhol scm elementos portugueses. Por meio d.essa 

comparac;ao, podemos deduzir que os contatos "fronteiric;os" variam de 

acordo com a natureza da fron teira e as condic;5es fisicas que permitem ou 

impedem 0 contato de povos vizinhos. A Tabcla 1 resume as corrclac;:oes 

entre 0 tipo de fronteira e a simaC;ao sociolinguistica. 

Tabela 1 

Resumo das correia , oes entre tipo de fronteira e contato de linguas 

Rivera! Cobija/ Guayaramerin! Villa Sellal 
Livramento BrasiJeia G uajara-l\'lirim Vila Murtillho 

T ipo de fron t'eira ter restre rio + ponte rio + lanchas rio , nenbum 
-aberra servi ~o regoiar 

Povoa-;:ao total 109.267 + 22.324 + L5.67 0 40.444 +38 .1 35 408 + 164 

82.258 

Lingua basica porrugues espanhol espanhol; espanhnl 
da comunidad" + m uilos +m uitas poucas palavras 

elementos do palavras/ frases portugutsas 
espanh.ol do portugllfs 

Comperend a al ta ; adequado, mas so para a pou eos fulam 
em portugues variedade nao atinge as conlunl r...a~ o 

\;(~: n actlla nivcis nativos bisica no setor 
comercial 

Bxi.stencia de sim n;lO , exccto nao nao 

variedades entre algumas 
mistas estaveis e pessoas idosas 
consistente$ 

Emprego de sim nao (0 dialeto 
variedades local do 
mistas!portunho1 espanhol 
eutre pessoas nao ten1 n1uiros 

brasileiras elementos 
porrugueses) 

1120nao 

.- .

John M. Lipski 361 



7. 	 Tipos de copenetrac;:ao lingufst ica conlO 
con sequencia da fronte ira 

Em cada uma das comunidades de fala, 0 tipo de transferencia, com 

respeito as estruturas morfossintaticas, reflete as condir;:6es em que os his

panofalantes re~identes das comunidades fronteiri<;:as aprendem e empre

gam 0 portugues na sua vida diaria. S6 na fronteira Uruguai-Brasil tem-se 

formado uma variedade mista como lingua estavel de toda a comunidade 

do lado uruguaio; em Cobija e Guayaramerin, os residentes s6 empregam 0 

portugues quando falam com brasileil.-os, embora possam usar empn~stimos 

do portugues quando falam espanhol. Quando falam porrugues, introdu

zem elementos do espanhol de forma inconsciente, frequentemente em 

violac;ao das restrir,:6es sint:'lticas que regem as mudanC;as de c6digo entre 
pessoas bilingues.s Podemos aplicar essas restrir,:6es as aproxima<;:6es ao 

portugues produzidas por bolivianos residentes nas cidades fronteiri<;:as, 

para demonstrar que nao se trata da copenetra<;:ao de linguas que tipifica 

o bilinguismo estavel, mas uma configurar,:ao especial. A linguagem mista 

oferecida como "portugues" e produzida pela combinaC;ao da aquisiC;ao 

parcial do portugues e pelo faw de 0 espanhol e 0 portugues serem linguas 

altamente cognatas, com muitas confib'Ura<;:.6es identicas que podem ser 

ambiguas no discurso bilingue e que favorecem uma densidade de mudan<;:a 

de c6digo interoracional maior que nos casos de linguas tipologicamente 
mais distintas. Podemos achar as seguintes viola~6es aparentes das restri<;:6es 

sobre mudan <;:a de lingua; cpreciso reiterar que nao se trata de combina<;:6es 

estaveis c consistentes, mas de fenomenos idioletais. 

ENTRE SUJET O PRONOMI NA L E PREDICADO: 

Cobija: 

sei 1ti yo 
Cobija, brasileiros que pretendem falar espanhol: 

cla decia "nostra" 


yo tamben tive ehpanol allei 

que yo saiba parcce que vai scr por su cuenta 


Guayaramerin: 

cUos ya misturam 

ENTRE PALAVRA NEGATJVA E VERBO: 

Cobija : 
dma5 vai 0 no vair 
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ENTRE 'PALAVR A INTERROGh.TIVA EO RESTO DA ORA(;O: 

Cobija, brasileiros qu e pretendem falar espanhol: 
quitn. quere ter mah coltocimicnto 

ENT RE AUXILIAR E I N FI N ITIVO: 

Guayaramerin: 

entonces eUos aprmdieron que no hay que trocar a moeda 
porque nao tem, como Ie puedo falaT, vitrina 

Essas aparentes aberrac;:6es morfos~intaticas se devem aausencia de 

condi<;:6es favoraveis para a aprendizagem completa do portugues pOl' pane 

dos bolivianos em areas frontciri<;:as (e tambem dos brasileiros residentcs 

em Cobija), junto anccessidade ou pelo menos 0 desejo de falar algo de 
portugues com interlocutores brasiJeiros. 

Em Rivera, Uruguai, a lingua gem hibrida conhecida como "portunhol" 
e a lingua vernacula principal das classes populares, e la tam bern se pro

duzem os mesmos cas os de aparente violac;:ao sintatica, mas ao contr:'lrio 

do que ocorre na fronteira boliviana, trata-se de estruturas cOluistentes que 

l1ao respondem aaquisic;:ao parcial do portugues ou do espanhol. Alguns 
exemplos de Rivera sao: 

ENTRE SUJ ET O PRONO MINAL E PREDICADO: 


yo no tein ese din hero entonci yo no tein esc dinileiro 


[ZJo no VOlL me aposentar 


NTRE PALAVR A N'BGATI VA E VER BO: 

yo no tein ese din hero 

ENTRE PALAVRA INTERROGATI VA E 0 RESTO DA ORA<;:AO: 

JD6nde fica tal cosa? 

E N TRE AUX I LlAR E INFINITIVO: 


Yse dificul ta ma;'. aprender 0 espanhol ou 0 portHgues. 

Na escola Cdonde des decidem agarrar espanol 


A presen<;:a dessas rransic;:6es morfossintaticas entre linb'Uas muito 
similares demonstra que nao sc trata da alternancia de c6digos no sentido 

eStrito, mas da lexicalizarao congruente no sentido de Muysken (2000); em 
particular, cssa linguagem mista apresenta as seguintes condi<;:6es: 9 (1) 

equivalencia lineal e estrutural; (2) a intercalac;:ao de varios constituintes 

dentro da mesma ora<;:ao; (3) a intercala<;:ao de fi.-agmcntos de constituintcs, 
o que Poplack (1980) chama "ragged mixing"; (4) alguns casos de integrac;:ao 
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morfologica; (5) modismos mistos, Na lexicaliza<;:ao congruente, as restri

<;:oes sintaticas sobre a intercala<;:ao de linguas nao sao operativas pOI-que as 

estrururas sintaticas das duas linguas sao muito similares e tambem devido 

aexistencia de muitas homofonos que servem de fulcro entre as linguas, 
Existem duas diferen<;:as principais entre a lexicaliza<;:ao congruente 

emre falantes bilingues e as aproxima<;:6es ao ponugues na fronteira boli

viana, Primeiramente, a iexicaliza<;:ao congruente ocorre entre pessoas que 

dominam ambas as linguas e que alternam entre linguas muita similarcs 

por razoes de estilo ou registro, como marcador de identidade ou por al
gum componente emocional (nervosismo, ultracorre<;:ao etc.), Segundo, 

nos casos tipicos de lexicaliza<;:ao congruente dentro de uma ora<;:ao, nao 

ha uma lingua dominanre ou lingua matriz (no sentido de Meyers-Scotten, 

1992, 1993), Os exemplos produzidos na Bolivia ocorrem involuntariamente 

quando falantes do espanhol com conhecimcntos Yariavcis, mas imperfeitas 

do porrugues tentam falar exdusivamcnte em portugues, Ponamo, as incursoes 

do espanhol sao inconscientes e respondem ainsuficicncia U:Yica momeD

t<'inea ou permanente, Em outras palavras, 0 falante bilinguc que produz 

exemplos de Icyicaliza<;:ao congruente po de ter configurado a mesma ora

<;:ao com outra combina<;:ao de palavras das duas linguas, porque a sele<;:ao 

de linguas nao se eferua palavra par palavra, mas estocasticamente com 

respcita aora<;:ao inteira, 0 falante do espanhol boliviano que nao domina 

o ponugues por completo tampouco cscolhe deliberadamente a lingua de 

cada palavra da ora<;:ao, mas a sele<;:ao de llngua depende do seu reperrorio 

!Cxico em portugues: se conhece a palavra portuguesa, vai usa-Ia; se nao, 

poe a palavra espanhola ou improvisa uma palavra inventada, mas plausiveL 

Por consequencia , existc uma lingua marriz - 0 portugues - , embora a dis

tribui<;:ao de elementos espanhois e portugueses pare<;:a ca6tica, Em Rivera, 

Uruguai, a situa<;:ao e diferente; produzem-se as mesmas configura<;:6es que 

tipificam a lcxicaliza<;:ao congruente, mas nao sao alternancias do momenta 

senao elementos duma linguagem estavel (embora tambem tenha varia<;:ao 
imerna), Isso contrasta com a situa<;:ao na vizinha cidade brasileira, cujos 

residentes somente falam portugucs, sem tra<;:os do espanhoL 

Uma compara<;:ao dos fenomenos de contata espanhol-portugucs nas 
tres comunidades revela que as intercala<;:oes de linguas sao muito similares, 

mas 0 grau de integra<;:ao Duma gramatica estave! varia de acordo com 0 

nivel de integra<;:ao sociolinguistica das respectivas comunidades hispano
-falantes e lusofala11les, Em Guayaramerin, as aproxima<;:6es ao portugues 
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sao esporadicas e se limitarn ao setar comercial que atende aos turistas 

brasileiros, Porranto, as flutua<;:6es idioletais sao maiores, Em Cobija, quase 

tados os nativos falam algo de ponugues, e sao mais consistentes nos seus 

esfor<;:os de fala-Io, embora se trate ainda duma segunda lingua parcialmente 

adquirida, Em Rivera, as interlinguas de epocas anteriores tem-sc conver

tido numa lingua mista estavel, produto do desequilibrio sociolinguistico 

his to rico entre 0 Norte do Uruguai e 0 Sui do Brasil, Dessas compara<;:6es 

podcmos postular que a lingua hibrida de Rivera teve a sua origem nao 

nas mudan<;:as de codigo de falames totalmente bilingucs, mas na lingua

gem dos aprendizes, os quais, por fait a de acesso ao sistema educativo em 

lingua portugucsa c pe!a allsencia igualmente imporrante de acesso afala 
metropolirana uruguaia, so alcan~avam urn dominio parcial do portugues, 10 

Por meio dcstc estudo comparativo, e possivel ampliar a dcfini<;:ao 

de lexicaJiza<;:ao congrueme para abranger as etapas de interlingua entre 

linguas muito sirnilares em contata nas zonas fronteiri<;:as, Essa perspectiva 

rcfinada, por sua vez, conduz a uma hipotese sobre a forma~ao das linguas 

mistas estaveis, A Tabcla 2 oferece um resume das correla~6es entre as 

zonas fronteiri~as e os fenomenos de copenetra<;:ao de linguas, 

Tabela 2 


Correla~6es entre configura~ao fronteiri~a e intercala~ao de linguas 


R ivera Cobija Guayaramerin Villa Bella 

Ernpr';stiol0S do 
porlugues? 

Decalques do 
porntgues? 

Carnbio de c6digo 
interoracional? 

muitos 

vanos 

nao; 

variedadc 
mista e 
fundamental 

muitos 

alguns 

nao 

-

POllCOS 

nao 

nao 

"'~ _ P,\LA

':' "'~ 
nao 

NDO 
'HOL 

Empri:stimos do 
espaoholl muitos 

incu.rsocs 
involunt~rias 

incurs5es 
involw1ti'rias " \ 

Decalques do 
espanhol? pOlleos 

alguns; 
involuntarios 

involuntarios PALANlDO 
PORTUGui,s 

Cambio de c6digo 
intcroracional? 

nao; 
variedade 
mista e 
fundamental 

involunrarios; 
lcxicaliza,6es 
congruentes 

involuntarios; 
lexiealiza,6cs 
congrucntes 

" 

I 
) 
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Notas 

I Saavedra Perez, 2002, p. 145-146. 

Nativos do altiplano boliviano, na sua maioria mesti~os ou indigenas falantes do aimara: 

JML. 

) Saavedra Pe"cz, 2002, p. 143 -153, menciona alguns empri:stimos. 

No dialclo auense , emprega -se 0 pronome IU, mas as fO Ullas verbais correspondem a voce: 

tv. [oi, tu trabaUla etc. 


Os trabalhos principais sao Carvalho (2003a, 2003b, 2004a), Elizaincin (1973, 1976, 1979, 

1992), Elizaindn e Bchares (198 1), Elizaindn, Behares e Barrios (1987), Hensey (1972,1 975, 
1982a, 1982b), Rona (1960, 1969). 

, H oje a palataliza<;:ao dos outros diakros brasilciros C: cada vez m ais fregue:nle no porruguesl 
portunhol de Rivera I Santana do Livramento (Carvalho, 2004a). 


Dispon.ive1 em: < www.christusrex.org / wwwl / palcr /jPN-fronte.rizo.html>. Esca ora<;:ao 

representa 0 dialeto contemporaneo, com a aspira<;ao da l sI final de silaba / pal3Vra; tradi

cional menle a lsI fina l tem rcsistido it aspira<;ao tanto no espan.hol da fromeira uruguaia 

como nos dialetos porruguescs do Uruguai . 


Lipski (2006) C Muysken (2000) rcsu mem a bibliografia reievante. 

, Mu),skcn, 2000, p. 128-134. 

10 	 Eliasson, 1995 , p. 4 6 descreve as diferen,as sistematicas entre a mud. de codigo entre 
falantes bilingues proficientes e a inrerferencia duma segunda lingua. Observa, por exemplo, 
que a interferencia (caractedstica dos aprendizes) e involunu;ria , e intrusiva, caractc:riza 
a predudo c a recepc;:'o, e na cadeia falada combina as lingua, em forma horizontal au 
vertical. A mudarl,a de c6digo (cntre faIame, bilingues competentes) gcralmente e volum aria, 
aumentativa , caracteriza 56 a predu,ao c combina as linguas de fo rma vertical. A nossa 
anaLise do "pornmhol" faiado na fi-o nteira Bolivia-Brasil c a sua m an.ifestas:ao congelada n. 
fronteira Uruguai-Brasil confirmam estes postulados. 
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368 Um caso de contato de fronteira 

Contata entre portugues e espanhol 
na fronteira Brasil-Uruguai 

Hilda Honoria do Couto 

,. Introduc;:ao 

Em 2005 e 2007. eu percorri praticamenrc rod os os principais POn.LOS 
de comato entre portugues e cspanhol ao longo da frontei.ra Brasil-Ur uguai . 

Em algumas localidades. eu me detive por mais tempo; em outras. porem. 

uns poucos dias. as vezes apenas de passagem . 56 para ter uma ideia geral da 
comunidade. As primeiras localidades que visitei foram a brasilei.ra Quarai 

e a uruguaia Anigas. separadas pelo Rio Quarai. ;'..jao cheguei a interagir 
com os moradores. Logo em seguida. cheguei a Santana do Livramento. 

que esta separada de Rivera (do lade uruguaio) apenas por uma avenida. 
Eu fiquei ncla apenas dois dias. nao tendo oportunidade de coletar m aterial 

Iinguistico. A rerceira localidade que visitei. ainda em 2005. foi Chill i Chuy. 
retornando de MOnlevideu, tendo me hospedado em Chui, no lado brasilei

roo Nessa primcira visita. fiquei quatJ'o dias. tendo imeragido intensamente 

Com membros da comunidade local. Em fevereiro de 2007, reLOrnei para 

um projeto piloto, permanecendo duas semanas em ChuilChuy 
Ainda em fevereiro de 2007, estive tamhem em Rio Branco. no lade 

uruguaio. separada de Jaguarao, no Brasil. pclo Rio Jaguarao, por dois 
dias. Oai, parti para a pequena i\.cegua, passando pdo interior do Urugu ai 
e. ponamo, chegando a Acegua uruguaia. 0 lado brasileiro tern 0 m esmo 
nome. Eu permancci nesta localidade por quatro dias. Fiz muitas anota<;:oes 
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