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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa, situada no âmbito da Sociolinguística, visa refletir sobre a importância dos 
contatos linguísticos e culturais nos processos de (re)construção identitários. Tomando por 
exemplo a situação dos porto-riquenhos residentes em Nova York, os quais convivem 
diariamente com a ambiguidade de “pertencerem” a dois lugares e a nenhum deles por 
completo, tenta-se compreender como a propagação de um determinado “fenômeno” (O 
Spanglish) pode ser fundamental na manifestação das identidades híbridas desses indivíduos. 
Assim, o objetivo principal desta tese é analisar como o Spanglish, concebido popularmente 
como a mistura das línguas inglesa e espanhola, pode contribuir nos processos de (re)construção 
das identidades dos chamados Nuyoricans. Através do estudo das principais atitudes, 
representações e ideologias linguísticas relacionadas a este “fenômeno”, mediante a observação 
participante em dois bairros “tipicamente” porto-riquenhos de Nova York (Lower East Side e 
Spanish Harlem), a aplicação de questionários e a realização de entrevistas, entre outros 
instrumentos de pesquisa,  pode-se evidenciar que o Spanglish configura-se como uma 
estratégia de resistência e de projeção de uma nova identidade, na qual os costumes e as 
tradições norte-americanas e porto-riquenhas são valorizados e legitimados. Não representa 
apenas um modo de falar “diferente”, mas, manifesta um terceiro espaço, no qual as línguas e 
culturas são inextricavelmente entrelaçadas. 
 
Palavras-chave: Spanglish. Nuyoricans. Identidades em (re)construção. Línguas em Contato. 
Representações e Ideologias Linguísticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

 

This research, located in the scope of Sociolinguistics, aims to reflect on the importance of 
linguistic and cultural contacts in the processes of identity (re)construction. Taking for example 
the situation of Puerto Ricans residing in New York, who live daily with the ambiguity of 
“belonging” to two places and not at all, we try to understand how the propagation of a certain 
“phenomenon” (The Spanglish) may be fundamental in the manifestation of the hybrid 
identities of these individuals. Thus, the main objective of this thesis is to analyze how 
Spanglish, popularly conceived as the mixture of the English and Spanish languages, can 
contribute to the processes of (re)construction of the identities of the so-called Nuyoricans. 
Through the study of the main attitudes, representations and linguistic ideologies related to this 
“phenomenon”, across participant observation in two “typical” Puerto Rican neighborhoods of 
New York (Lower East Side and Spanish Harlem), the application of questionnaires and the 
conducting of interviews, among other research instruments, it can be shown that Spanglish 
acts as a strategy of resistance and projection of a new identity, in which American and Puerto 
Rican customs and traditions are valued and legitimized. It not only represents a “different” 
way of speaking, but it manifests a third space in which languages and cultures are inextricably 
intertwined. 
 
Keywords: Spanglish. Nuyoricans. Identities in (re)construction. Languages in Contact. 
Representations and Linguistic Ideologies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

Esta investigación, situada en el ámbito de la Sociolingüística, pretende reflexionar sobre la 
importancia de los contactos lingüísticos y culturales en los procesos de (re)construcción 
identitarios. Tomando por ejemplo la situación de los puertorriqueños residentes en Nueva 
York, los cuales conviven diariamente con la ambigüedad de “pertenecer” a dos lugares y a 
ninguno de ellos por completo, se intenta comprender cómo la propagación de un determinado 
“fenómeno” (El Spanglish) puede ser fundamental en la manifestación de las identidades 
híbridas de esos individuos. Así, el objetivo principal de esta tesis es analizar cómo el 
Spanglish, concebido popularmente como la mezcla de las lenguas inglesa y española, puede 
contribuir en los procesos de (re)construcción de las identidades de los llamados Nuyoricans. 
A través del estudio de las principales actitudes, representaciones e ideologías lingüísticas 
relacionadas a este “fenómeno”, mediante la observación participante en dos barrios 
“típicamente” puertorriqueños de Nueva York (Lower East Side y Spanish Harlem), la 
aplicación de cuestionarios y la realización de entrevistas, entre otros instrumentos de 
investigación, se puede evidenciar que el Spanglish se configura como una estrategia de 
resistencia y de proyección de una nueva identidad, en la cual las costumbres y las tradiciones 
norteamericanas y puertorriqueñas son valoradas y legitimadas. No solo representa un modo de 
hablar “diferente”, sino que manifiesta un tercer espacio, en el que las lenguas y las culturas 
son inextricablemente entrelazadas. 
 
Palabras-clave: Spanglish. Nuyoricans. Identidades en (re)construcción. Lenguas en Contacto. 
Representaciones e Ideologías lingüísticas. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Partindo do pressuposto de que as identidades não são fixas, estáveis ou inegociáveis, 

podemos acreditar que o ser humano viva em uma constante busca por (re)descobrir-se e/ou 

(re)definir-se, e o contato com pessoas, línguas e culturas diferentes pode ser um ponto crucial 

no desenvolvimento desse processo. 

Tomando por exemplo a situação dos porto-riquenhos residentes em Nova York, os 

quais convivem diariamente com o dilema de “pertencerem” a dois lugares e ao mesmo tempo 

a nenhum deles por completo, podemos compreender como a propagação de um determinado 

“fenômeno”1 (Spanglish) pode ser fundamental na manifestação das identidades híbridas desses 

indivíduos. Além disso, podemos observar como os porto-riquenhos encontraram maneiras de 

se adaptar ao modo de vida norte-americano, sem perder aquilo que consideram como “essência 

boricua”2. 

 

1.1 Delimitação do tema  

 
Apesar de o Spanglish ser um “fenômeno” que causa muita polêmica nos Estados 

Unidos da América, sua difusão vem aumentando consideravelmente nas terras norte-

americanas, tanto por hispano-falantes quanto por anglofalantes. Com isso, muitas pesquisas 

são dedicadas a ele ao redor do mundo. Entretanto, nem sempre se tem estudado sobre a sua 

importância e sobre o que tem levado as pessoas a utilizá-lo. 

Betti (2011) acredita que o Spanglish esteja fortemente associado a questões culturais e 

identitárias, visto que corresponde a uma maneira de expressar a dualidade a que os hispanos 

nos EUA estão submetidos. Compreendendo que “de fato, as identidades dos indivíduos têm 

implicações mútuas e múltiplas em suas relações com a língua”, visto que “a língua não 

constrói, por si só, ‘a identidade’, mas parece permitir uma mobilidade dentro do processo 

identificatório que desloca e reestrutura componentes da identidade do indivíduo e da 

sociedade” (RIBEIRO, 2006, p.95), decidimos analisar como o uso do Spanglish entre os porto-

riquenhos de Nova York pode contribuir para construção e a reconstrução de suas identidades. 

                                                
1 Ao longo desta tese, veremos que o Spanglish, compreendido popularmente como a mistura das línguas inglesa 
e espanhola, pode abarcar distintos fenômenos simultaneamente. Em nossa análise, então, preferiremos nos referir 
a ele como “modalidade de fala”, “modalidade linguística”, “prática de contato”, entre outros termos que serão 
apresentados nos capítulos subsequentes. 
2 O termo “boricua”, em muitos casos, é utilizado como correlato a “porto-riquenho”. No seguinte capítulo, 
abordaremos mais detalhadamente essa denominação. 
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Além disso, partindo da ideia de que “existe todo um conjunto de atitudes, e de 

sentimentos dos falantes, para com as variedades de línguas e para com aqueles que as utilizam” 

(CALVET, 2012, p.57), e que a ideologia da autenticidade situaria o valor de uma língua em 

uma dada comunidade e daria valor à variedade marcada com o selo de “local” (WOOLARD, 

2007), buscamos investigar a valoração linguística e cultural atribuída ao Spanglish, por parte 

dos denominados “Nuyoricans3”. 

 

1.2 Situação-problema e justificativa 

 

De uma forma geral, meu interesse pelo Spanglish não é recente. Lembro-me 

perfeitamente da primeira vez que ouvi falar deste “fenômeno”, em uma aula do primeiro 

período da graduação em Letras (Português-Espanhol), no Instituto de Letras da UFF, no início 

de 2007. Apesar de o texto difundido em classe não apresentar uma visão favorável ao 

Spanglish, ainda assim, não consegui ficar “indiferente” a ele. Desde aquele dia, desejei 

conhecê-lo mais, entender como e por que as pessoas o utilizavam. Para mim, nascida e criada 

em um ambiente “monolíngue”, era complicado compreender como as pessoas conseguiam 

“falar duas línguas ao mesmo tempo”. Além disso, não entendia (e não aceitava) os motivos 

que levavam as pessoas a considerá-lo uma “aberração”, visto que, de certa forma, todas as 

línguas e variedades passam por períodos de adaptação e de mudanças. O fato de eu estar 

apreendendo simultaneamente as línguas inglesa e espanhola, e me sentir vinculada a ambas, 

acentuou ainda mais minha aproximação e empatia frente àquela prática de contato. Assim, os 

anos se passaram e, em 2011, quando resolvi “tentar o Mestrado”, soube que não poderia 

escolher outro objeto de pesquisa que não fosse ele: O Spanglish. E desde então, seguimos 

nossa jornada.     

Durante as investigações realizadas, entre os anos 2011 e 2014, para a elaboração de 

minha dissertação de Mestrado, pude entrar em contato com as principais representações, 

ideologias e políticas linguísticas relacionadas a esse “fenômeno” tão debatido. Como não foi 

possível realizar uma “pesquisa de campo” naquele momento, meu orientador e eu optamos por 

nos dedicar a elaborar um histórico do surgimento do Spanglish e de sua conceptualização pelos 

estudos linguísticos. Mediante a análise de textos diversos, disponibilizados essencialmente na 

Internet, abordamos as dificuldades de se conceituar e delimitar o Spanglish, enquanto 

marcador de identidade cultural de muitas comunidades hispanas nos EUA. Nosso foco estava 

                                                
3 Em geral, o termo “Nuyorican” é relacionado ao porto-riquenho nascido e criado em Nova York, ou que vive 
naquela cidade há muitos anos. Esse conceito será expandido a partir do capítulo 2.   
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em descobrir como os hispanos, de um modo geral, compreendiam e nomeavam o Spanglish – 

“língua”, “gíria”, “pidgin”, “espanhol errado”, “desvio”, “variedade”, “evolução”, entre outros 

–, e qual a importância que eles atribuíam a esta modalidade linguística. 

Nesse estudo, observamos que há diversos motivos que podem estimular ou coibir um 

falante a utilizar o Spanglish e que, ainda que ele seja associado a um “desconhecimento” ou 

“falta de domínio” das línguas utilizadas, seu uso e sua aceitação vêm aumentando 

consideravelmente nos últimos anos. Vimos que as principais representações e ideologias 

associadas a ele contribuem significativamente para que seja valorizado ou rejeitado pela 

comunidade de fala. E concluímos que “a escolha pelo Spanglish tem demostrado, portanto, 

uma opção política, ideológica e identitária”. (LIMA, 2014, p.152) 

Como nossa análise abordou a visão dos imigrantes hispanos sobre o Spanglish, de uma 

forma geral, e baseou-se em dados já disponibilizados na Internet para a constituição de seu 

corpus, decidimos ampliar nossas investigações a contextos mais específicos, a casos mais 

complexos, em que o Spanglish não surgisse apenas em situações de imigração, mas que, de 

certo modo, seu uso já estivesse legitimado, por certo grupo de falantes. Ademais, sentimos a 

necessidade de “comprovar” e/ou “vivenciar” todas as hipóteses levantadas e defendidas 

durante a pesquisa bibliográfica realizada. Logo, não nos conformamos apenas em “defender   

teorias”, mas buscamos experimentar, na prática, situações que nos levassem a refutar ou 

validar nossos argumentos.  

Assim, decidimos expandir nossos olhares para um grupo de hispanos que, ainda que 

não decida viver nos Estados Unidos, já se encontra intimamente interligado ao uso das línguas 

inglesa e espanhola e, consequentemente, do Spanglish: os porto-riquenhos. 

A partir da invasão norte-americana à ilha de Porto Rico, em 1898, e da consequente 

transformação deste país em um “Estado Livre Associado” dos EUA, em 1952, a vida dos 

porto-riquenhos mudou drasticamente. Com o título de “cidadãos americanos”, muitos porto-

riquenhos migraram para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. Na 

“Terra do Tio Sam”, esses porto-riquenhos constituíram diversas comunidades, principalmente 

em Nova York. 

Entretanto, com o passar do tempo, começou-se a questionar a identidade desses 

migrantes, visto que não eram mais considerados legítimos hispanos, por seus compatriotas 

insulanos, nem autênticos norte-americanos pelos demais estadunidenses. Assim, os porto-

riquenhos nos EUA começaram a levantar as seguintes problemáticas: “Quem somos nós: 

porto-riquenhos ou norte-americanos?”, “Qual ‘identidade’ assumir?”, “A quem devemos 

lealdade?”. 
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Dentro desses questionamentos, iniciou-se também a dúvida a respeito da língua a ser 

utilizada e a ser ensinada aos seus filhos: “inglesa ou espanhola?”. Com o passar dos anos, 

muitos desses indivíduos perceberam que não poderiam dissolver as duas línguas e culturas, 

visto que se encontravam em um espaço intermediário. E que não precisariam escolher entre 

uma identidade e outra, pois possuíam uma identidade híbrida, mestiça. 

Através do movimento artístico-literário denominado como “Nuyorican” muitos 

intelectuais de Porto Rico puderam problematizar a questão de viver entre dois povos e entre 

duas culturas. Neste contexto, o Spanglish surgiu como uma maneira de os porto-riquenhos nos 

EUA manifestarem sua “dupla” identidade, pois, ele se converteu não apenas em uma forma de 

falar, mas em uma forma de vida. (VALENCIA, 2005)  

Acreditando que o Spanglish tenha, de fato, um papel crucial na (re)construção das 

identidades dos porto-riquenhos nos EUA, começamos a nos indagar: 

 

1. De que maneiras o Spanglish pode ser considerado uma marca de identidade mestiça 

nas comunidades formadas por porto-riquenhos nos EUA? 

2. O que pode levar um indivíduo a se declarar “spanglish-falante”? 

3. Quais as principais atitudes linguísticas relacionadas ao Spanglish? 

4. Que representações linguísticas envolvem o Spanglish em Nova York? 

5. Como este “fenômeno” pode estar veiculado à ideologia da autenticidade? 

6. Qual a importância dele para os chamados “Nuyoricans”? 

 

Assim, tentamos compreender a importância do Spanglish para as comunidades 

nuyoricans, através da análise das principais atitudes, representações e ideologias linguísticas 

relacionadas a ele. Além disso, visamos desconstruir certas ideias que associam o uso do 

Spanglish unicamente a falantes que “não sabem inglês” e/ou “não sabem espanhol”, visto que 

o compreendemos como uma forma legítima, que não expressa desconhecimento das línguas 

envolvidas. Pelo contrário, partimos da premissa que, “para falar Spanglish”, é necessário, no 

mínimo, um conhecimento “básico” dos idiomas em questão. 

Reconhecendo que os conceitos tradicionais que oferece a Linguística de Contato (como 

interferência, empréstimos, “code-switching”, entre outros) não conseguem descrever todos os 

fenômenos linguísticos que acontecem nas relações plurilíngues (GUGENBERGER 2013; 

2014), buscamos analisar o Spanglish através de uma perspectiva hibridista, na qual as línguas 

inglesa e espanhola podem (e devem) ser utilizadas em conjunto ou separadamente, nas 

distintas situações sociocomunicativas. Partimos do pressuposto de que, para alguns hispano-
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falantes residentes nos EUA, tentar demarcar nitidamente as fronteiras entre o inglês, o 

espanhol e o Spanglish, por exemplo, torna-se, praticamente, inviável, pois a utilização de todas 

essas modalidades de fala corresponderia às maneiras com que estes indivíduos concebem e 

refletem as suas identidades híbridas.   

A importância deste estudo está no fato de que: 
 
 
Trabalhar a questão da identidade – entendendo-a como a negociação de múltiplos 
sentidos que constroem múltiplas identidades sociais e pessoais – é enfrentar um 
projeto de investigação linguística que objetive a desconstrução (ou desnaturalização) 
das ideologias. As características com que nos descrevemos nós mesmos falando 
sobre e para os outros são tidas por nós e por esses outros como categorias naturais. 
Além de esses discursos, pessoais e institucionais, constituírem nossas subjetividades, 
instauram relações de poder. (ALENCAR, 2006, p.46) 
 
 

Através da análise da valoração do Spanglish por parte dos nuyoricans podemos 

compreender melhor como os porto-riquenhos (re)constroem suas identidades, que ideologias 

estão veiculadas, e de que maneira este “fenômeno” pode instaurar relações de poder dentro 

das comunidades em que se faz presente. 

Ademais, 
 
 
o estudo das representações linguísticas nos permite compreender a relação que os 
falantes estabelecem tanto com a própria língua quanto com outras línguas. A análise 
das representações linguísticas se apresenta, assim, como uma forte aliada para a 
compreensão de questões linguísticas envolvendo a regressão/desaparecimento de 
uma língua, as políticas para revitalização de línguas, segurança/insegurança 
linguística, bem como as abordagens para o ensino de línguas. É importante salientar 
que uma representação favorável a respeito de uma determinada língua pode, por 
exemplo, fazer com que, em situações de contato linguístico, predomine o uso desta 
em detrimento de outra, ou que o seu ensino-aprendizado seja mais eficaz, podendo 
até mesmo interferir em uma dada política linguística. (PEREIRA; COSTA, 2012, 
p.172) 
 
 

Mediante a investigação das principais representações linguísticas associadas ao 

Spanglish em Nova York, podemos compreender melhor as relações entre este “fenômeno” e 

os seus falantes, e de que maneira essas representações estão contribuindo (ou não) para a 

propagação desta modalidade de fala nas diversas esferas sociais daquela cidade. Além do que, 

podemos contribuir no combate de todas as formas de preconceito linguístico. 

 

1.3 Objetivos da pesquisa 

 

O principal objetivo desta pesquisa será analisar a importância do Spanglish na 

(re)construção das identidades dos “nuyoricans”. 
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Como objetivos específicos buscaremos: 

 

1. Pesquisar o valor identitário do Spanglish para os porto-riquenhos em Nova York; 

2. Observar em quais contextos de uso e/ou grupo de indivíduos sua presença é mais 

acentuada; 

3. Identificar as principais atitudes linguísticas dos “spanglish-falantes”; 

4. Examinar as principais representações linguísticas relacionadas a ele; 

5. Investigar como o Spanglish pode ser associado à ideologia da autenticidade. 

6. Propor uma “nova” abordagem para a análise das práticas linguísticas associadas 

ao Spanglish. 

 
 

1.4 Estrutura da Tese 

 

De uma forma geral, esta Tese encontra-se organizada em duas partes, que se 

intercruzam e se inter-relacionam no final. Na primeira (Da Teoria à Prática), buscamos 

destacar todo o percurso teórico-metodológico que direcionou nossos passos. Assim, após a 

apresentação do tema e dos objetivos principais desta pesquisa, no próximo capítulo (2), 

abordaremos um pouco da história dos porto-riquenhos nos EUA, desde a invasão norte-

americana à ilha, até o desenvolvimento destes hispanos em Nova York e o surgimento do 

Spanglish entre os Nuyoricans. A seguir, analisaremos as principais características relacionadas 

ao Spanglish, através dos seguintes questionamentos: “O que é, como e por que se faz?” Além 

disso, estabeleceremos algumas relações entre esse “fenômeno” e a ideologia da autenticidade. 

Neste capítulo (3), serão abordados os conceitos que, de certa forma, constituíram o 

embasamento teórico desta Tese. No capítulo 4, discutiremos de maneira mais aprofundada a 

metodologia escolhida – “Estudo de Caso” – e as variadas fontes de informação utilizadas na 

coleta de dados: diário de campo, questionários, entrevistas (semi-estruturadas), entre outras. 

Na segunda parte (Da Prática à Teoria), com base nos dados obtidos através da 

“pesquisa de campo” propriamente dita, buscamos propor uma “nova” forma de olhar e analisar 

o Spanglish falado em Nova York, ressaltando a sua importância e legitimidade nas 

comunidades hispano-falantes daquela região.  Para isso, no capítulo 5, faremos uma pequena 

descrição das práticas linguísticas encontradas ao longo da observação participante, mediante 

um “relato etnográfico”. A seguir, no capítulo 6, abordaremos como o contato e a convivência 

com as culturas porto-riquenhas e norte-americanas foram cruciais na (re)construção do ideal 
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de puertorriqueñidad e na própria concepção destes indivíduos como multiétnicos e plurais. 

No capítulo 7, discutiremos a importância do Spanglish na (re)construção das identidades dos 

Nuyoricans, com base na análise das principais representações, ideologias e atitudes 

linguísticas envolvendo este “fenômeno” e os porto-riquenhos de Nova York. Além disso, 

veremos como a perspectiva da hibridação pode nos oferecer novas maneiras de conceber e de 

apreender as práticas de contato, nas quais o Spanglish pode (e deve) ser compreendido como 

uma modalidade de fala tão legítima e aceitável quanto as línguas inglesa e espanhola 

propriamente ditas. 

Por fim, no capítulo 8, relataremos as principais conclusões obtidas através deste estudo 

e se os questionamentos iniciais conseguiram ou não ser aprofundados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

PARTE I:  

         DA TEORIA À PRÁTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das maneiras pela qual as 

identidades acabam sofrendo o processo de 

renegociação, de realinhamento, é o contato entre 

as pessoas, entre os povos, entre as culturas. É por 

esse motivo que se torna mais urgente entender o 

processo de “ensino-aprendizagem” de uma 

língua “estrangeira” como parte integrante de um 

amplo processo de redefinição de identidades. 

Pois as línguas não são meros instrumentos de 

comunicação, como costumam alardear os livros 

introdutórios. As línguas são a própria expressão 

das identidades de quem delas se apropria. Logo 

quem transita entre diversos idiomas está 

redefinindo sua própria identidade. Dito de outra 

forma, quem aprende uma nova língua está se 

redefinindo como uma nova pessoa. 

 

(RAJAGOPALAN, 2003, p.69) 
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2 O CASO DOS PORTO-RIQUENHOS  

 

A situação dos porto-riquenhos residentes tanto em Porto-Rico quanto nos Estados 

Unidos da América é bem complexa. Isso se deve a uma série de fatores, dentre os quais, o que 

mais tem relevância para esta pesquisa, está relacionado à ocupação norte-americana na ilha a 

partir de 1898 e, consequentemente, à promulgação da Lei Jones, em 1917, que concede aos 

porto-riquenhos a cidadania norte-americana.  

Assim, apesar de os porto-riquenhos serem considerados o segundo maior grupo de 

imigrantes hispanos nos EUA, de fato, eles não o são, pois há muitos anos perderam o status de 

“imigrantes” para receberem o de “cidadãos americanos”. 

Antes, porém, de tratarmos dessas questões, torna-se necessário abordar um pouco da 

história de Porto Rico e analisar o que tem motivado a milhares de porto-riquenhos a 

abandonarem a “Ilha do Encanto” e a “firmarem raízes” nos EUA. 

 

2.1   Porto Rico: um país dividido? 

 
Segundo os dados da Biblioteca Virtual da América Latina4, o território porto-riquenho 

faz fronteira a leste com as Ilhas Virgens e a oeste com a República Dominicana. 
 

FIGURA 1 – Mapa com a localização de Porto Rico 

Fonte: http://www.clevelandpeople.com/images/caribbean/caribbean-map.jpg   
                                                
4  http://www.bvmemorial.fapesp.br/php/level.php?lang=pt&component=41&item=43   
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Além disso, é banhado ao norte pelo Oceano Atlântico e ao sul pelo mar do Caribe. É 

composto pela Ilha de Puerto Rico, a menor das Antilhas Maiores, e por outras ilhas, como 

Vieques, Mona e Culebra. Está situado no Caribe Ocidental. 

 
FIGURA 2: Mapa de Porto Rico 

 

 
 

Fonte: http://www.topuertorico.org/exploring.shtml.  
 

 

Na Enciclopedia de Puerto Rico5, Acosta (2014) apresenta um pouco da história deste 

país. A autora relata que os primeiros habitantes da ilha, chamados arcaicos, vieram do Vale do 

Orinoco ao norte da América do Sul, há mais de dois mil anos. O território foi nomeado de 

Boríquen pelos habitantes nativos, daí o termo “Boricuas”, associado até hoje aos indivíduos 

porto-riquenhos. 

Quando os espanhóis chegaram à ilha, durante a segunda viagem de Cristóvão Colombo, 

em 1493, encontraram o grupo cultural dos taínos, da etnia aruaca, estendida pelas Antilhas 

Maiores. Acosta (2014) acrescenta que esta herança indígena deixou uma marca significativa 

na cultura porto-riquenha. 

A ilha foi nomeada de San Juan Bautista por Cristóvão Colombo. A cidade principal 

foi chamada de Puerto Rico, por causa de sua baía espaçosa e de seu porto natural. Com o 

passar do tempo, o porto ficou conhecido como San Juan e a ilha como Puerto Rico (Porto 

Rico).  

                                                
5 http://www.enciclopediapr.org/esp/article.cfm?ref=06100604  
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De acordo com Denis-Rosario (2013), a ilha de Porto Rico foi uma colônia espanhola 

desde os princípios de 1500 até 1898. A autora relata que a situação da ilha deu uma reviravolta 

quando Porto Rico tornou-se uma possessão territorial dos Estados Unidos como consequência 

da Guerra Hispano-Americana. 

López Morales (2010) acrescenta que: 
 
 
Em 1898, em meio do contencioso bélico entre Espanha e Estados Unidos, se produz 
a invasão norte-americana a Porto Rico. Ainda que, pouco depois, a assinatura do 
Tratado de Paris dê caráter de legalidade ao assunto, a ilha permanecerá durante dois 
anos como território ocupado militarmente. Com a cessão absoluta de todos os 
poderes e de todos os direitos que fez Espanha em Paris, Porto Rico perdia seu recém-
estreado estatuto autonômico, conseguido da metrópole após longos anos de fatigosa 
negociação, e se convertia em uma colônia do colosso do norte. É certo que em 
nenhum momento se utilizou este termo nos documentos oficiais emanados de 
Washington. A história dos Estados Unidos, uma nação que conquista sua 
independência, que deixa de ser colônia através de uma guerra cruel, por uma parte, 
e sua tradição democrática, por outra, eram fatores que chocavam com violência com 
a colonização; não era concebível que a outrora colônia e agora defensora das 
liberdades passara a converter-se na metrópole colonial. (LÓPEZ MORALES, 2010, 
p.309, tradução nossa)6 
 
 

A nação porto-riquenha, desde os primórdios, encontra-se envolvida em disputas 

políticas e territoriais. Apesar de, ao longo dos anos, receber nomenclaturas distintas, seu status 

de “território colonizado” não mudara. López Morales (2010) explica que, após a invasão norte-

americana, a ilha foi nomeada como “U. S. territory”, o que “em realidade se tratava de um 

eufemismo, pois tecnicamente um território incorporado, como era então Porto Rico, era uma 

exata equivalência semântica de ‘colônia’”. (LÓPEZ MORALES, 2010, p.309, tradução 

nossa)7 

A invasão norte-americana trouxe diversas consequências aos porto-riquenhos, pois, em 

poucas décadas, tiveram seu estilo de vida, sua economia, sua política e sua educação 

totalmente alterados. A língua do colonizador foi imposta como “o idioma de instrução pública 

e do governo”, e a agricultura passou de diversificada para o cultivo de um único produto: o 

                                                
6  “En 1898, en medio del contencioso bélico entre España y los Estados Unidos, se produce la invasión 
norteamericana de Puerto Rico. Aunque poco después la firma del Tratado de París de carácter de legalidad al 
asunto, la isla permanecerá durante dos años como territorio ocupado militarmente. Con la cesión absoluta de 
todos los poderes y todos los derechos que hizo España en París, Puerto Rico perdía su recién estrenado estatuto 
autonómico, conseguido de la metrópoli tras largos años de fatigosa negociación, y se convertía en una colonia 
del coloso del norte. Es cierto que en ningún momento se utilizó este término en los documentos oficiales 
emanados de Washington. La historia de los Estados Unidos, una nación que conquista su independencia, que deja 
de ser colonia tras una cruenta guerra, por una parte, y su tradición democrática, por otra, eran factores que 
chocaban con violencia con el coloniaje; no era concebible que la otrora colonia y ahora defensora de las libertades 
pasara a convertirse en la metrópoli colonial”. (LÓPEZ MORALES, 2010, p. 309) 
7 “En realidad se trataba de un eufemismo, pues técnicamente un territorio incorporado, como era entonces Puerto 
Rico, era una exacta equivalencia semántica de ‘colonia’”. (LÓPEZ MORALES, 2010, p. 309) 
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açúcar. Essas mudanças provocaram distintas reações nos moradores da ilha: uns as viam como 

prejudiciais e, portanto, demonstravam resistência ao aparato colonial, enquanto outros viam 

na presença norte-americana a possibilidade de progredirem e prosperarem. (DENIS-

ROSARIO, 2013) 
Acosta (2014) reconhece que a ilha progrediu em muitos aspectos durante a primeira 

década de soberania estadunidense: aumentaram as facilidades educativas, como a fundação da 

primeira universidade pública, em 1903, as condições da saúde e das comunicações. 

Entretanto, os ideais de progresso e modernização logo deram lugar ao medo e às 

dúvidas, pois, já na segunda década do século XX, com o fracasso da indústria da cana, a 

situação socioeconômica piorou consideravelmente, aumentando os níveis de pobreza e 

desemprego. Desencadeou-se uma “marcha ao continente”, em busca de empregos em granjas 

e indústrias norte-americanas, pois muitos porto-riquenhos viram na migração aos EUA a única 

chance de sobreviverem e de sustentarem suas famílias. (MORALES, 2008)  

Além disso, a invasão norte-americana começou a atingir, também, as esferas políticas 

e educacionais, de modo que os principais líderes governamentais de Porto Rico passaram a ser 

escolhidos sob a aprovação do governo dos Estados Unidos: 
 
 
A Ata Foraker, assinada em 12 de abril de 1900, dá a Porto Rico seu primeiro governo 
civil sob o novo status. A ilha seria dirigida por um governador nomeado pelo 
presidente dos Estados Unidos e confirmado pelo Senado, e contaria com duas 
câmaras: a de Delegados, cujos membros seriam eleitos em Porto Rico, e o chamado 
Conselho Educativo, composto por membros nomeados desde Washington. (LÓPEZ 
MORALES, 2010, p.310, grifo do autor, tradução nossa)8 

 
 

Com isso, os porto-riquenhos tiverem que assimilar, a cada dia mais, as normas e 

condutas norte-americanas. López Morales (2010) reconhece que: 
 
 
Um grande passo de avance autonômico se produz em 1917, ao assinar-se a Lei Jones, 
conhecida também como Carta Orgânica. Agora o Senado se integraria com 
indivíduos eleitos mediante sufrágio popular, igual que a Câmara Baixa, e os membros 
do gabinete seriam nomeados pelo governador da ilha, prévio consentimento do 
Senado de Porto Rico; os porto-riquenhos receberiam a cidadania norte-americana. O 
governador seguiria nomeado pelo presidente dos Estados Unidos. (LÓPEZ 
MORALES, 2010, p. 310, tradução nossa)9 

                                                
8 “El Acta Foraker, firmada el 12 de abril de 1900, da a Puerto Rico su primer gobierno civil bajo el nuevo status. 
La isla sería dirigida por un gobernador nombrado por el presidente de los Estados Unidos y confirmados por el 
Senado, y contaría con dos cámaras: la de Delegados, cuyos miembros serían elegidos en Puerto Rico, y el llamado 
Consejo Educativo, compuesto por miembros nombrados desde Washington”. (LÓPEZ MORALES, 2010, p. 310, 
grifo do autor) 
9 “Un gran paso de avance autonómico se produce en 1917, al firmarse la Ley Jones, conocida también como Carta 
Orgánica. Ahora el Senado se integraría con individuos elegidos mediante sufragio popular, igual que la Cámara 
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Apesar de a Lei Jones outorgar alguns benefícios à comunidade porto-riquenha, a 

nomeação do governador de Porto Rico continuava condicionada à aprovação dos EUA, 

reafirmando sempre o poderio norte-americano frente aos insulanos. 

López Morales (2010) esclarece que, em 1950, foi derrogada a Lei Jones e autorizada a 

eleição de uma Assembleia Constituinte para redigir a Constituição do país. O objetivo 

fundamental para todos era sair da condição de “território”. Em 1952, a Constituição foi 

remetida a referendo e aprovada pelo povo de Porto Rico. Após várias emendas realizadas pelo 

Senado, em Washington, o documento também foi aceito pelo governo norte-americano. 

Assim, “por fim, em 25 de julho de 1952, se promulga oficialmente a Constituição e, com ela, 

o nascimento do Estado Livre Associado de Porto Rico”. (LÓPEZ MORALES, 2010, p.311, 

tradução nossa)10 

Com a promulgação da Constituição porto-riquenha, os moradores da ilha, que já 

haviam recebido a cidadania norte-americana em 1917, vivenciaram novas mudanças naquele 

lugar. Sob o título de Estado Livre Associado, Porto Rico assumia, de fato, que estava 

interligado aos Estados Unidos da América, e, com isso, novos questionamentos começaram a 

surgir: “A que cultura e/ou língua os porto-riquenhos estariam vinculados?”, “Porto Rico seria 

uma ‘nação’ anglo ou hispano-americana?”, “Qual seria a língua oficial da ilha?”.  

Entretanto, 
 
 
desde o primeiro momento o Governo de ELA esteve particularmente empenhado em 
manter a identidade cultural que unia a Porto Rico com o mundo hispânico. Este 
empenho se manifestava com afinco na preocupação linguística de que o espanhol se 
mantivesse livre de contaminações do inglês. (LÓPEZ MORALES, 2010, p.316, 
tradução nossa) 11 

 

 
Dessa maneira, o Estado Livre Associado de Porto Rico, desde seus primórdios, 

expressou o desejo de preservar sua identidade cultural hispana. Para isso, então, era necessário 

que a língua espanhola continuasse livre das “interferências” do inglês.  

Apesar de a Constituição porto-riquenha ter sido outorgada apenas em 1952, e de os 

porto-riquenhos terem recebido a cidadania norte-americana em 1917, o estatuto oficial que 

                                                
Baja, y los miembros del gabinete serían nombrados por el gobernador de la isla, previo consentimiento del Senado 
de Puerto Rico; los puertorriqueños recibirían la ciudadanía norteamericana. El gobernador seguiría nombrado por 
el presidente de los Estados Unidos”. (LÓPEZ MORALES, 2010, p. 310) 
10 “Por fin, el 25 de julio de 1952 se promulga oficialmente la Constitución y, con ella, el nacimiento del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico”. (LÓPEZ MORALES, 2010, p. 311) 
11 “Desde el primer momento el Gobierno de ELA estuvo particularmente empeñado en mantener la identidad 
cultural que unía a Puerto Rico con el mundo hispánico. Este empeño se manifestaba con ahínco en la preocupación 
lingüística de que el español se mantuviese libre de contaminaciones del inglés”. (LÓPEZ MORALES, 2010, 
p.316) 
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considera a Porto Rico um estado bilíngue (espanhol-inglês) remete aos inícios do século XX, 

mais precisamente, ao ano de 1902. (LÓPEZ MORALES, 2010) 

Essa questão de oficialidade e/ou cooficialidade do inglês em Porto Rico tem suscitado 

diversas polêmicas. Entre 1991 e 1993, a comunidade porto-riquenha teve apenas uma língua 

oficial: a espanhola. Em 24 de janeiro de 1993, o novo governador eleito, Pedro Roselló, 

cumprindo uma promessa de campanha, restaurou a velha lei de cooficialidade. Já em 9 de 

agosto de 2001, a senadora Margarita Ostolaza, do Partido Popular Democrático, apresentou ao 

Senado seu Informe final sobre el idioma en Puerto Rico como primeiro passo para a 

restauração do espanhol como única língua oficial. Naquele momento, o informe foi aprovado. 

No entanto, em 13 de novembro de 2003, o Senado porto-riquenho aprovou a proposta de lei 

que converteria o espanhol em língua principal do país, e o inglês em língua secundária.  Com 

isso, a administração pública poderia produzir documentos em qualquer uma das línguas 

envolvidas, ainda que o espanhol fosse o idioma mais utilizado nessas ocasiões. (LÓPEZ 

MORALES, 2010) 

Segundo o U. S. Census Bureau (2013), quase 95% dos habitantes de Porto Rico falam 

espanhol e somente 5% falam apenas inglês. Dos 3.468,72 habitantes da ilha em 2013, com 

cinco anos de idade ou mais, somente 20% falavam inglês “muito bem”, enquanto que o restante 

da população (80%) não possuía muita fluência neste idioma (Speak English less than “very 

well”). Entretanto, de um modo geral, ainda que a maioria da população porto-riquenha não 

possua a desejada competência comunicativa em inglês, o ensino do idioma anglo-saxão está 

presente desde as séries iniciais da vida escolar. Além disso, há melhores oportunidades de 

trabalho para os indivíduos bilíngues, mesmo que eles não sejam tão fluentes na língua inglesa 

como o idealizado. E, com isso, a migração para o país do norte torna-se a cada dia mais 

atraente. (LÓPEZ MORALES, 2010) 

Conforme o U. S. Census Bureau (2014), residiam na ilha, naquele ano, 3.548,397 

porto-riquenhos, enquanto que, na nação norte-americana, só em 2010, já podíamos encontrar 

cerca de 4.623,716 indivíduos porto-riquenhos (U. S. Census Bureau – 2010), o que nos leva a 

crer que Porto Rico seja um dos poucos países do mundo a possuir mais da metade de sua 

população em outro território12. 

 

 

 

                                                
12 Para Morales (2008), Porto Rico podia ser considerado o único país do mundo a ter a metade de sua população 
residindo em um mesmo país que não é o próprio. 
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2.2   A migração “boricua” aos EUA 

 

Acosta Bel (2014) reconhece que, ainda que tenha havido um êxodo massivo de porto-

riquenhos aos Estados Unidos entre os anos de 1940 e 1950, a presença deste grupo de hispanos 

em cidades estadunidenses remota ao século XIX, antes mesmo da Guerra Hispano-Cubano-

Americana e da invasão dos EUA à ilha, em 1898. Confome a referida autora, Espanha permitiu 

a Porto Rico estabelecer laços comerciais com a nação norte-americana desde as primeiras 

décadas do século XIX. Esta nação se converteu em um importante mercado para a produção 

açucareira da ilha e também exportou numerosos produtos para consumo local. Além disso, 

serviu como refúgio para diversos antilhanos que fugiam da repressão e/ou colonização 

espanhola. Naquela época, grande parte da elite crioula porto-riquenha acreditava que aquele 

país era o máximo representante dos valores democráticos, do progresso e da modernidade.  

Os primeiros assentamentos de porto-riquenhos, cubanos, espanhóis e de outros latinos 

nas cidades estadunidenses foram chamados de colônias. Esses grupos de hispanos 

prevaleceram em Nova York, Filadélfia, Nova Orleans, Tampa e Cayo Hueso. No exílio, os 

revolucionários porto-riquenhos e cubanos começaram a estabelecer organizações para manter 

viva a luta pela liberação das ilhas. A Sociedade Republicana de Cuba e Porto Rico, fundada 

em 1865, em Nova York, foi uma dessas primeiras organizações, na qual se destacou o médico 

abolicionista e separatista porto-riquenho, José Francisco Basora. Na década de 1880, o 

ativismo político dos separatistas antilhanos, tanto da classe proprietária e profissional crioula 

como da classe obreira artesanal, foi acelerado com a chegada do patriota cubano José Martí à 

cidade de Nova York. Vários porto-riquenhos migraram para aquela cidade e colaboraram com 

o movimento separatista. (ACOSTA BEL, 2014) 

A invasão estadunidense à Ilha e os resultados promovidos com a promulgação da Lei 

Foraker desempenharam um papel muito importante no crescimento da migração boricua à 

nova metrópole. Desde primórdios do novo regime colonial, os governadores estadunidenses 

enviados a Porto Rico promoveram a emigração de trabalhadores agrícolas porto-riquenhos na 

tentativa de “aliviar” a pobreza que afligia a maioria da população. Os estragos provocados pelo 

furacão San Ciriaco, em 1899, agravaram ainda mais as dificuldades sociais e econômicas dos 

moradores da ilha. A migração como “válvula de escape” se converteu em uma prática 

governamental muito comum nas décadas seguintes. O governo norte-americano também 

recrutou diversos trabalhadores porto-riquenhos, que eram contratados e transladados a 

diversas cidades estadunidenses em barcos de vapor, para trabalhar principalmente em 

indústrias agrícolas e manufatureiras. Isso serviu como uma maneira eficaz de obter, para a 
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economia dos EUA, mão de obra agrícola barata. Outro fator que contribuiu para o aumento da 

migração foi a queda da economia cafeeira na ilha, que, aos poucos, foi trocada por uma 

economia açucareira, controlada pela capital estadunidense. A diminuição na produção das 

fazendas locais de café e açúcar provocou a alta do desemprego de campesinos e forçou a 

muitos a vender seus terrenos, os quais, em grande parte, foram adquiridos por corporações dos 

EUA. (ACOSTA BEL, 2014) 

Uma das primeiras migrações coordenadas pelo governo colonial foi a de trabalhadores 

agrícolas enviados às plantações de cana nas ilhas do Havaí. Entre 1900 e 1901, um grupo de 

114 porto-riquenhos, em geral, acompanhados por suas famílias, foi transportado em um barco 

até o porto de Nova Orleans. O objetivo era que estes hispanos seguissem de trem até São 

Francisco e, lá, tomassem outro barco até as ilhas havaianas. Entretanto, muitos indivíduos, 

fugindo da longa jornada de viagem, resolveram ficar em Nova Orleans ou em São Francisco, 

criando, com isso, pequenas colônias de porto-riquenhos, nestas cidades, no início do século 

XX. Temos como resultado disso, a fundação do Clube Porto-Riquenho de São Francisco, em 

1912. (ACOSTA BEL, 2014) 

Enquanto a sociedade porto-riquenha se transformava e se modernizava, como 

consequência do programa de industrialização conhecido como “Operação Mãos à Obra”, a 

decadência da economia agrícola foi o começo de um padrão de emigração massiva aos EUA 

que continua até nossos dias. A chamada “Grande Migração”, que desatou durante a Segunda 

Guerra Mundial, teve seu maior impacto na cidade de Nova York, mas também houve um 

aumento considerável de porto-riquenhos em Chicago, Filadélfia, Newark e outras áreas de 

Nova Jersey, e do noroeste dos Estados Unidos. (ACOSTA BEL, 2014) 

Outros fatores estimularam a marcha dos porto-riquenhos aos EUA. Um deles foi a 

opção de cursar as carreiras universitárias em universidades e centros de estudos norte-

americanos. Além disso, “estas não são as únicas possibilidades que têm os jovens porto-

riquenhos de irem aos Estados Unidos: podem fazê-lo também por meio do Exército, que 

oferece condições muito benéficas aos jovens que se alistam em suas tropas”. (MORALES, 

2008, p.142, tradução nossa)13 Também há a Guarda Nacional de Porto Rico, que, desde 1940, 

vem recrutando pessoas de distintas idades para colaborar com o Governo Federal, com 

treinamento periódico nos EUA.  (MORALES, 2008) 

                                                
13 “[...] estas no son las únicas posibilidades que tienen los jóvenes puertorriqueños de ir a los Estados Unidos: 
pueden hacerlo también por medio del Ejército, que ofrece condiciones muy beneficiosas a los jóvenes que se 
enrolan en sus filas”. (MORALES, 2008, p. 142) 
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Segundo Hinojosa e Vargas-Ramos (2017), o número de migrantes porto-riquenhos nos 

EUA continua a crescer, principalmente em direção à região sudeste. Os autores seguem 

afirmando que entre os anos de 2000 e 2014 a população aumentou de 3,4 milhões para 5,3 

milhões de indivíduos e corresponderia a cerca de 60% de todo o contigente populacional 

identificado como “Puerto Rican” vivendo fora da ilha. Haveria quase 1,8 milhões de porto-

riquenhos a mais nos EUA do que em Porto Rico. Como relatado anteriormente, são 

considerados o segundo maior grupo de hispanos nos EUA, com, aproximadamente, 9,5% de 

toda a “Latino Population in USA”.  

 De acordo com o U. S. Census Bureau (2010), a distribuição dos porto-riquenhos nos 

Estados Unidos da América apresentava a seguinte configuração: 

 
FIGURA 3: Gráfico de distribuição dos porto-riquenhos por regiões de destino 

 

       
                               Fonte: U. S. CENSUS BUREAU, 2010. Table 3. 

 

 

Ainda que a região Nordeste seja a mais requisitada por este grupo de hispanos, 

podemos perceber que existe também uma considerável quantidade de porto-riquenhos 

residindo na região Sul do país. Segundo Ennis, Ríos-Vargas e Albert (2011), os porto-

riquenhos formaram o maior grupo de hispanos em seis dos nove estados da região nordeste e 

o grupo mais populoso no estado do Havaí. Entretanto, ainda que haja um expressivo 

quantitativo de porto-riquenhos em outros estados dos EUA, e um crescente deslocamento para 
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os estados da região Sul, principalmente em relação à Flórida, Nova York continua liderando o 

ranking de distribuição destes hispanos pelo país.  

 De um modo geral, os cinco estados norte-americanos com maiores concentrações de 

porto-riquenhos, em 2010, eram: 

 
FIGURA 4: Gráfico com os principais estados de destino dos porto-riquenhos nos EUA 

 

               
                     Fonte: Adaptado de U. S. CENSUS BUREAU, 2011. Table 4. 

 

Nos últimos anos, não houve muita alteração na distribuição desse contigente. O estado 

que mais se destacou foi o da Flórida, que, atualmente, encontra-se quase “empatado” com 

Nova York, com mais de um milhão de habitantes de origem porto-riquenha. (HINOJOSA; 

VARGAS-RAMOS, 2017) 

 Será sobre a importância da comunidade porto-riquenha em Nova York, e de suas 

principais características, que trataremos a seguir. 

 

2.3 Os porto-riquenhos em Nova York 

 

A área conhecida hoje como o Estado de Nova York era muito maior, quando 

originalmente fundada, em 1664. Uma parte dela foi vendida para Nova Jersey, em 1664, e para 

Delaware e Pensilvânia, em 1682. Tornou-se parte do Território do Noroeste, em 1787, e 

ratificou a Constituição dos Estados Unidos, em 26 de julho de 1788, ao se configurar como o 
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11º dos 13 estados originais a aderir à União. Em 1791, consentiu com a separação de Vermont 

e, em 1792, vendeu a área ao longo do Lago Erie para a Pensilvânia, assumindo, assim, a divisão 

territorial que prevalece até os nossos dias. (U. S. CENSUS BUREAU, 2010)  

De acordo com o U. S. Census Bureau (2010), o Estado de Nova York possui 12 áreas 

de estatísticas metropolitanas, 15 áreas de estatísticas micropolitanas, 2 divisões metropolitanas 

e 6 áreas de estatísticas combinadas. Além disso, está subdividido em 62 condados: 

 
FIGURA 5: Mapa do Estado de Nova York 

 

 
Fonte: http://geology.com/state-map/new-york.shtml  

 

Os cincos municípios que compõem a cidade de Nova York (Bronx, Kings, New York, 

Queens e Richmond) são governamentalmente consolidados com a cidade. Os 57 municípios 
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restantes funcionam como unidades governamentais, cada uma governada por um conselho de 

supervisores, uma legislatura do condado, um conselho de representantes, um conselho 

legislativo, ou um conselho de legisladores. (U. S. CENSUS BUREAU, 2010) 

Além dessa divisão por condados, há 1.023 subdivisões de condados em Nova York 

conhecidas como divisões civis menores (McDs). Há 932 cidades funcionando assim, mas que 

não são necessariamente unidades governamentais ativas. Os cinco distritos que compõem a 

cidade de Nova York não são considerados como unidades governamentais. Há 61 cidades em 

Nova York que são independentes da MDCs e servem como 62 subdivisões do condado. Há 14 

subdivisões de condado compostas por reservas indígenas. As áreas indígenas americanas têm 

um estatuto jurídico especial em relação à sua relação com o estado, com o município e com o 

governo, e são tratadas pelo Census Bureau como subdivisões de condado equivalentes para a 

parte da reserva dentro de cada município. (U. S. CENSUS BUREAU, 2010)  

De acordo com DiNapoli (2015), entre 1990 e 2014, a população hispana ou latina do 

estado de Nova York cresceu 66%, e alcançou aproximadamente 3,7 milhões de pessoas, cerca 

de 19% de toda a população daquele estado. Segundo o referido autor, quase metade dos nova-

iorquinos hispanos nasceram no estado de Nova York, e mais de três quartos são cidadãos dos 

Estados Unidos de nascimento ou por naturalização. Estes indivíduos habitam em todas as 

cidades e em todos os condados do estado, mas a maioria (87%) mora na cidade de Nova York 

e nos condados próximos a Nassau, Suffolk e Wetchester. (DINAPOLI, 2015) 

Conforme dados do periódico online La Prensa Gráfica (2010), no condado de Orange, 

na zona sul do estado de Nova York, a população hispana aumentou 69%, entre 2000 e 2010. 

Já no condado de Albany, o crescimento foi de 64% na mesma década. 

 Mais de 30% dos nova-iorquinos hispanos são de ascendência porto-riquenha, e quase 

um quarto possui suas raízes na República Dominicana. (DINAPOLI, 2015) 

Segundo o U. S. Census Bureau (2015), a população porto-riquenha em Nova York 

representava, em 2014, cerca de 5,7% de toda a população do estado, com aproximadamente 

1.114,349 indivíduos. De um modo geral, as oportunidades de emprego e de melhores salários 

para os boricuas são mais propensas nos Estados Unidos. Os porto-riquenhos em Nova York 

apresentam uma força de trabalho mais ativa, com uma taxa de emprego 13% maior, e uma 

menor taxa de desemprego, em comparação aos islenhos. Entretanto, estão em posição menos 

elevada em relação aos demais porto-riquenhos dos EUA. A renda per capita dos porto-

riquenhos em Nova York foi de, aproximadamente, $19,289 dólares, e de, apenas, $10,960 

dólares em Porto Rico. (CENTER FOR PUERTO RICAN STUDIES, 2015) 
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A média de idade dos porto-riquenhos em Nova York, em 2014, foi de 31,9 anos; sete 

anos a menos do que a população na ilha de Porto Rico. Em geral, os porto-riquenhos residentes 

em Nova York apresentam uma fluência em inglês similar aos demais porto-riquenhos 

residentes nos EUA. Cerca de 37,1% da população fala apenas inglês em casa, e 62,9 % dos 

porto-riquenhos falam outra língua diferente do inglês em casa. Apenas um em cada seis 

cidadãos porto-riquenhos declara falar “English less-than-very-well”. (CENTER FOR 

PUERTO RICAN STUDIES, 2015; U. S. CENSUS BUREAU, 2014) 

A principal concentração de porto-riquenhos nos Estados Unidos encontra-se na área 

denominada New York City: 

 
FIGURA 6: Mapa com as subdivisões da cidade de Nova York 

 

 
             Fonte: http://acrosstheuniverse.blog.br/nosso-roteiro-nova-york/ 

 

 

De acordo com o U. S. Census Bureau (2015), dos 8.354,889 habitantes da área 

conhecida como New York City, em 2014, aproximadamente 2.497,983 pessoas eram de origem 

hispana ou latina. Os porto-riquenhos representavam 8,8% de toda essa população, constituindo 

o maior grupo de hispanos daquela região, com cerca de 738,649 indivíduos. 
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Conforme Roura (2006), os porto-riquenhos formaram o primeiro grupo de hispanos a 

chegar em grande quantidade na cidade de Nova York. Ela afirma que: 
 
 
Os imigrantes de Porto Rico chegaram em três fases. A primeira, ou a dos pioneiros, 
foi entre 1900 e 1945, e se instalaram nos bairros de Atlantic Street, no Brooklyn; no 
Lower East Side, que passou a se chamar Loisaida, ao sudeste de Manhattan; no 
Chelsea; no Upper West Side e na zona do Lincoln Center, ao oeste de Manhattan; e 
em algumas zonas do Bronx. A segunda fase, ou a Grande Migração, foi a mais 
numerosa e ocorreu entre 1946 e 1964. Durante este segundo período, as comunidades 
que já estavam assentadas no sul do Bronx, no East Harlem e no Lower East Side 
aumentaram consideravelmente, convertendo-se estes nos bairros de porto-riquenhos 
ou nuyoricans mais populares. Durante o terceiro período, entre 1965 até o presente, 
houve uma estabilização e uma dispersão destes imigrantes a outras partes dos Estados 
Unidos. (ROURA, 2006, p.25, tradução nossa)14 
 
 

Dessa forma, os porto-riquenhos, em Nova York, apesar de povoarem distintas regiões 

da cidade, apresentaram uma preferência pelos bairros localizados nos condados de Nova York 

(Manhattan), Kings (Brooklyn) e Bronx.  

O condado de New York City, conhecido também como Manhattan, possui uma área de 

33.77 milhas, aproximadamente 54.347 quilômetros. Foi fundado em 1624 e apresentava, em 

2014, uma população de 1.618,398 habitantes. (U. S. CENSUS BUREAU, 2015) É considerado 

o condado mais densamente populoso do país.  

Apesar de ser o menor dos condados da cidade de Nova York, Manhattan tem sido 

descrito como o centro econômico e cultural dos EUA. Wall Street, in Lower Manhattan, tem 

sido conhecida como a capital financeira do mundo, e é a casa do New York Stock Exchange e 

da NASDAQ. Além disso, diversas faculdades e universidades marcam presença nesta região, 

como a Columbia University, o Fordham College, a New York University (NYU) e a City 

University of New York (CUNY), considerada o maior sistema universitário urbano dos EUA. 

A ilha de Manhattan pode ser dividida em Downtown (Lower Manhattan), Midtown (Midtown 

Manhattan) e Uptown (Upper Manhattan), com a Quinta Avenida dividindo os seus lados leste 

e oeste. É demarcada pelo Hudson River ao oeste e pelo East River ao leste. Ao norte, o  Harlem 

River divide a ilha de Manhattan do condado de Bronx e do continente do país15. 

                                                
14 “Los inmigrantes de Puerto Rico llegaron en tres fases. La primera, o la de los pioneros, fue entre 1900 y 1945 
y se instalaron en los barrios de Atlantic Street en Brooklyn; en el East Harlem, que pasó a llamarse El Barrio, al 
nordeste de Manhattan; en el Lower East Side, que pasó a llamarse Loisaida, al sudeste de Manhattan; en Chelsea; 
en el Upper West Side y la zona del Lincoln Center, al oeste de Manhattan; y algunas zonas del sur del Bronx. La 
segunda fase, o la Gran Migración, fue la más numerosa y ocurrió entre 1946 y 1964. Durante este segundo 
periodo, las comunidades que ya estaban asentadas en el sur del Bronx, en el East Harlem y en el Lower East Side 
aumentaron considerablemente convirtiéndose éstos en los barrios de puertorriqueños o nuyoricans más populares. 
Durante el tercer periodo, entre 1965 hasta el presente, ha habido una estabilización y una dispersión de estos 
inmigrantes hacia otras partes de Estados Unidos. (ROURA, 2006, p.25) 
15 http://www.ny.gov/counties/new-york  
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FIGURA 7: Mapa do condado de Nova York (Manhattan) 
 

 

 
Fonte: https://www.baruch.cuny.edu/nycdata/population-geography/maps-boroughs.htm  

 

 

De acordo com os dados do U. S. Census Bureau (2015), havia em Manhattan cerca de 

109,500 porto-riquenhos, em 2014, o que correspondia a 6,8% de toda a população.  
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Atualmente, os principais bairros habitados por comunidades porto-riquenhas, neste 

condado, são: 

 

a) El Barrio (Spanish Harlem – East Harlem) – “East Harlem”, também conhecido 

como “El Barrio” ou “Este de Harlem”, é um bairro interligado à esquina noroeste 

de Manhattan. Inclui a área antes conhecida como Harlem Italiano, com uma 

pequena população de ascendência italiana, ao longo da “Pleasant Avenue”. Está 

composto, principalmente, por famílias porto-riquenhas e recém-chegados 

mexicanos. (NUEVA YORK LATINO, 2013) 

 

b) Loisaida (Alphabet City – Lower East Side) – Segundo Botero (2015), “Alphabet 

City” está relacionado às quatro únicas avenidas de Manhattan com nome de letras, 

de A e D, neste setor de “Lower East Side” dominado durante décadas por latinos. 

Constituído principalmente por porto-riquenhos que chegaram em 1945, Loisaida é 

um dos típicos bairros caribenhos, localizado a poucas quadras do centro financeiro 

de Nova York. Alguns acreditam que seu nome vem de “Loíza Aldea”, povo porto-

riquenho na Ilha do Encanto. Outros pensam que se deve a uma tentativa de 

“castelhanizar” “Lower East Side”. (NUEVA YORK LATINO, 2013)16 

 

O condado de Bronx está localizado ao norte de Manhattan e de Queens, e ao sul do 

condado de Westchester. É o único condado de Nova York localizado principalmente em terra 

firme. Possui uma área de 57 milhas, cerca de 91.732 quilômetros. Foi fundado em 1914, e 

possuía, em 2014, uma população de 1.413,566 habitantes. (U. S. CENSUS BUREAU, 2015) 

Este condado foi o último a ser incorporado ao Estado de Nova York, e é o terceiro mais 

densamente populoso dos EUA. Nele estão localizadas diversas instituições de ensino, como a 

Fordham University, o Bronx Community College e o Albert Einstein College of Medicine. 

Além disso, é considerado a casa do New York Yankees e possui, entre seus atrativos culturais, 

o Zoológico do Bronx e o Jardim Botânico de Nova York. Este condado é composto por 

diversas ilhas pequenas, no East River e em Long Island Sound, como a City Island e a Hart 

Island17. 

                                                
16 Este bairro sofreu diversas mudanças em sua demarcação, ao longo dos anos. Sua área original foi reduzida e 
uma parte importante desse território passou a ser caracterizado como Alphabet City e/ou East Village. (MELE, 
2000) Nesta pesquisa, entretanto, ao nos referirmos a ele, abarcaremos toda a região inicialmente designada como 
Lower East Side (LES). 
17 http://www.ny.gov/counties/bronx   



40 

 

FIGURA 8: Mapa do condado de Bronx 

 

         
                   Fonte: https://www.baruch.cuny.edu/nycdata/population-geography/maps-boroughs.htm  

 

Dos 767,506 hispanos residentes nele, praticamente, 296,633 são de origem porto-

riquenha, o que corresponde a 21% de toda a população do condado.  (U. S. CENSUS 

BUREAU, 2015) 

A área com maior concentração de porto-riquenhos é conhecida como “Sur de El 

Bronx”. Foram os boricuas que marcaram o início do progresso desta região, no final dos anos 

90. Atualmente, este local está constituído, também, por hondurenhos e dominicanos. Não 

possui fronteiras oficiais e seu nome está relacionado à pobreza no Bronx. Ali estão localizados 

alguns edifícios do governo, como a corte do condado de Bronx, e o Yankee Stadium. Os bairros 

de maior presença latina no Bronx são: The Hub, Port Morris, Mott Haven, Melrose, Morisania, 

East Morisania, também conhecido como Crotona Park East, Hunts Point, Longwood, 

Highbridge, Concourse, West Farm, Belmont, East Tremont, Tremont, Morris Heights, 

University Heights e Fordham, entre outros. (NUEVA YORK LATINO, 2013) 
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O condado de Kings, também conhecido como Brooklyn, foi fundado em 1896, e 

possuía cerca de 2.570,801 habitantes, em 2014 (U. S. CENSUS BUREAU, 2015) Sua área 

total abrange 96.9 milhas. É considerado o segundo condado norte-americano mais densamente 

populoso.  

Dentre as faculdades públicas presentes no Brooklyn podemos encontrar a Brooklyn 

College, da City University of New York (CUNY), a SUNY Downstate Medical Center e a 

Kingsborough Community College. Um importante centro educacional para os porto-riquenhos 

em Nova York é o Boricua College, uma instituição privada18. Segundo dados do Guia Oficial 

de Nova York19 , alguns bairros populares do Brooklyn são: Brooklyn Heights, BoCoCa, 

DUMBO, Fort Greene, Park Slope, Prospect Heights, Williamsburg e Bushwick.  

 
FIGURA 9: Mapa do condado de Kings (Brooklyn) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://www.baruch.cuny.edu/nycdata/population-geography/maps-boroughs.htm 

                                                
18 http://www.ny.gov/counties/kings  
19 http://nycgo.com.articles/brooklyn-guide#DowntownBrooklyn  
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Dos 506,015 hispanos residentes nele, em 2014, cerca de 176,183 eram porto-riquenhos, 

aproximadamente 6,9% da população de todo o condado. (U. S. CENSUS BUREAU, 2015)  

As principais comunidades de porto-riquenhos estão localizadas nos seguintes bairros: 

 

a) Sunset Park – nesta área há uma grande concentração de porto-riquenhos, 

dominicanos e mexicanos. Nos anos 90, os hispanos compreendiam 50% de toda a 

população deste bairro. (NUEVA YORK LATINO, 2013) 

 

b) Bushwick – em 2007, 38,9% de toda a população deste bairro era imigrante. A 

maioria de seus habitantes é composta por porto-riquenhos e dominicanos, com uma 

crescente presença mexicana. Em 2008, foi considerado o sétimo bairro mais pobre 

da cidade de Nova York. (NUEVA YORK LATINO, 2013) 

 

c) East New York – composto principalmente por porto-riquenhos, dominicanos e 

afroamericanos, este bairro possui mais da metade da sua população vivendo em 

condições subalternas, necessitando de assistência do governo. (NUEVA YORK 

LATINO, 2013)  

 

O condado de Queens possui uma área de 178 milhas, e é o maior em extensão dos cinco 

condados de Nova York. Foi fundado em 1683 e anexado à cidade de Nova York em maio de 

1897, através do voto da Legislação do Estado de Nova York, após o referendo de conciliação, 

em 1894.  Possui a segunda maior e mais diversificada economia, dentre os cinco condados da 

cidade de Nova York. Podemos encontrar, entre as suas instituições educacionais, a St. John’s 

University, a Queens College e a LaGuardia Community College. Este condado está localizado 

ao oeste de Long Island, e inclui pequenas ilhas, a maioria na Baía da Jamaica. A Rockaway 

Peninsula, situada entre a Baía da Jamaica e o Oceano Atlântico, caracteriza-se como a mais 

proeminente praia pública do Queens20. 

Sua população estava constituída de 2.280,602 pessoas, em 2014. Os hispanos 

correspondiam a 27,8% de toda a população, com cerca de 634,930 indivíduos. Os porto-

riquenhos alcançavam a proporção de 5,1% da população, com aproximadamente 116,374 

habitantes. (U. S. CENSUS BUREAU, 2015)  

 

                                                
20 http://www.ny.gov/counties/queens  
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FIGURA 10: Mapa do condado de Queens 

 

      
                    Fonte: https://www.baruch.cuny.edu/nycdata/population-geography/maps-boroughs.htm  

 

Os principais grupos de hispanos estão localizados nos bairros de Jackson Heights e de 

Corona. (NUEVA YORK LATINO, 2013)  

O condado de Richmond, mais conhecido como Staten Island, está localizado na parte 

sudoeste da cidade, com uma área de aproximadamente 59 milhas. Foi fundado em 1661, e 

oficialmente consolidado à cidade de Nova York em 1898. O North Shore é a parte mais urbana 

da ilha; contém o oficialmente designado St. George History District e o St. Paul’s Avenue – 

Stapleton Heights District. O Souht Shore apresenta características mais suburbanas e o West 
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Shore é a parte menos povoada e mais industrial da ilha. Entre as faculdades presentes no 

condado de Richmond, podemos destacar a College of State Island e a St, John’s University 21.  
 

FIGURA 11: Mapa do condado de Richmond (Staten Island) 

 

 
Fonte: https://www.baruch.cuny.edu/nycdata/population-geography/maps-boroughs.htm  

 

Dentre os 471,522 habitantes de Staten Island, em 2014, aproximadamente 83,366 eram 

de origem hispana (17,7% da população). Os porto-riquenhos correspondem a 8,5% de todos 

os moradores deste condado, com cerca de 39,959 indivíduos. (U. S. CENSUS BUREAU, 

2015)  

Segundo Balsamini (2009), em Richmond, os porto-riquenhos não se aglomeraram em 

bairros específicos, constituindo comunidades tipicamente boricuas, como nos demais 

condados da cidade de Nova York.  

                                                
21 http://www.ny.gov/counties/richmond  
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De um modo geral, a presença porto-riquenha na cidade de Nova York tem sido 

associada à pobreza e à discriminação social. Assim como muitos imigrantes afro-americanos 

do sul dos EUA, estes hispanos chegaram para trabalhar em um setor industrial que, a partir 

dos anos 1960, foi massivamente automatizado ou exportado a países com mão de obra mais 

barata. Em relação à educação, muitos boricuas acabam sofrendo preconceitos por serem 

hispano-falantes. Dessa forma, muitos indivíduos de segunda ou terceira geração preferem que 

seus filhos não aprendam o idioma de seus antepassados, e que se comuniquem unicamente em 

inglês, a língua de prestígio para a sociedade norte-americana. (ROURA, 2006) 

Entretanto, de acordo com Pérez (1996), alguns políticos e intelectuais porto-riquenhos 

lutaram (e ainda estão lutando) pelo desenvolvimento de políticas culturais e de legislação 

cultural, há muitos anos, com o intuito de preservar certas práticas que consideram 

fundamentais para a preservação da “personalidade porto-riquenha”. Logo, buscam manifestar 

e afirmar suas identidades boricuas e/ou porto-riquenhas. 

Segundo Acosta Bel (2014), 
 
 
este sentido de identidade está baseado em suas experiências de classe obreira 
marginalizada e de minoria étnica que teve que enfrentar umas condições 
socioeconômicas desvantajosas e a discriminação racial. Ainda que prevaleça um 
forte sentido de nacionalidade porto-riquenha entre os membros da diáspora, 
frequentemente estes também se identificam como “Nuyoricans”, “Neo-Ricans”, 
“Diasporicans”, ou simplesmente boricuas ou porto-riquenhos. Estas tendências se 
manifestam na produção artística e literária da diáspora. A convivência do inglês com 
o espanhol, junto à mistura do porto-riquenho/latino e do anglo-saxão, criou um novo 
espaço de hibridez cultural e linguístico, e novas manifestações do que significa ser 
porto-riquenho, não necessariamente idênticas às dos porto-riquenhos da Ilha. 
(ACOSTA BEL, 2014, página web, tradução nossa)22 
 
 

Assim, mesmo que uma parcela da população porto-riquenha nos EUA tenha decidido 

adequar-se à “American Way of Life”, um grupo bastante significativo decidiu lutar por seus 

direitos e pela preservação de suas raízes culturais boricuas, ao passo que compreendiam a 

importância da cultura norte-americana em suas vidas. Este grupo de idealizadores ficou 

conhecido como Nuyoricans, Niuyoricans, Newrricans, Newyoricans ou NewRicans. 

 

                                                
22 “Este sentido de identidad está basado en sus experiencias de clase obrera marginada y de minoría étnica que ha 
tenido que enfrentarse a unas condiciones socioeconómicas desventajosas y al discrimen racial. Aunque prevalece 
un fuerte sentido de nacionalidad puertorriqueña entre los miembros de la diáspora, a menudo éstos también se 
identifican como ‘Nuyoricans’, ‘Neo-Ricans’, ‘Diasporicans’, o simplemente boricuas o puertorriqueños. Estas 
tendencias se manifiestan en la producción artística y literaria de la diáspora. La convivencia del inglés con el 
español, junto a la mezcla de lo puertorriqueño/latino y lo anglosajón, han creado un nuevo espacio de hibridez 
cultural y lingüística, y nuevas manifestaciones de lo que significa ser puertorriqueño, no necesariamente idénticas 
a las de los puertorriqueños de la Isla”. (ACOSTA BEL, 2014, página web)  
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2.4 Os “Nuyoricans” 

 

Grem (2003) reconhece que, no ano de 1975, Miguel Algarín e Miguel Piñero 

nomearam como “Nuyorican” a um movimento literário constituído por escritores porto-

riquenhos em Nova York, que havia começado a tomar forma na década anterior. Segundo a 

autora, estes poetas resolveram utilizar esta nomenclatura em um título de uma antologia 

poética que iriam publicar, após serem chamados de “Newyoricans” em Porto Rico, por 

utilizarem o inglês em suas conversas.  

Para Mercado (2014), o conceito de “Nuyorican” surgiu nos anos setenta com o objetivo 

de atingir dois propósitos: descrever um grupo de pessoas que moravam nos EUA, mas que não 

era considerado parte daquela nação, e descrever o movimento literário que aqueles indivíduos 

criaram. Assim, os porto-riquenhos nascidos ou criados na cidade de Nova York que adotaram 

o inglês e o estilo de vida norte-americano, e conseguiram combinar isso com o espanhol e os 

costumes porto-riquenhos, ficaram conhecidos como “Nuyoricans”.   

Pérez (1996) acrescenta que a utilização deste termo já é bastante significativo, pois 

provém de “New York Puerto Rican”, em que “a parte que corresponde à Nova York nesta 

palavra se soletra na gramática espanhola ‘nuyor’, em vez de New. A segunda parte, que 

corresponde a Porto Rico, se designa em inglês rican, de Puerto Rican”.  (PÉREZ, 1996, p.191, 

tradução nossa)23 Está relacionado com a ambiguidade a que os porto-riquenhos em Nova York 

estão expostos, com a dificuldade de “serem dois e um” ao mesmo tempo, e de não serem 

considerados pertencentes exclusivamente a nenhuma das duas nações: Porto Rico e EUA. 

Acosta Bel (2014) afirma que numerosos escritores da diáspora recrearam as 

experiências migratórias de suas famílias e os choques culturas entre as diferentes gerações e a 

sociedade da ilha. “Este grupo, conhecido como os Nuyorican Writers, estava composto por 

Miguel Piñero, Miguel Algarín, Pedro Pietri e Lucky Cienfuegos, que cresceram em Nova York 

e falavam e escreviam em inglês e espanhol”. (OSORNO, 2004, página web, tradução nossa)24 

Além disso, 
 
 
a vida nos bairros e a problemática da identidade também influenciaram a música, as 
artes plásticas e o teatro. Ritmos musicais como a salsa, o rap, o hip hop e o reggae 

                                                
23 “[…] la parte que le corresponde a New York en esta palabra compuesta, se deletrea en la gramática española, 
‘nuyor’, en vez de New. La segunda parte, la que le corresponde a Puerto Rico se designa en inglés, rican, de 
Puerto Rican.”. (PÉREZ, 1996, p.191) 
24 “Este grupo, conocido como los Nuyoricans Writers, estaba compuesto por Miguel Piñero, Miguel Algarín, 
Pedro Pietri y Lucky Cienfuegos, quienes habían crecido en Nueva York y hablaban y escribían en inglés y 
español”. (OSORNO, 2004, página web) 
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expressam muitas das condições sociais enfrentadas pelos porto-riquenhos da 
diáspora e a hibridez cultural que prevalece em seu ambiente. (ACOSTA BEL, 2014, 
página web, tradução nossa)25 
 
 

Deste modo, com o crescimento e o desenvolvimento das comunidades de porto-

riquenhos em Nova York, ampliaram-se também as manifestações artísticas e literárias dos 

nuyoricans, e novos ambientes e associações culturais foram organizados. 

Um dos principais locais de representação da arte e da cultura porto-riquenha nos EUA 

é o “Museo del Barrio”, fundado, em 1969, por um grupo de artistas, educadores e ativistas 

comunitários, no East Harlem (El Barrio). Este museu surgiu em uma época de grande ativismo 

social e político em defesa dos direitos civis das minorias etno-raciais dos EUA, e mantém uma 

estreita relação com as comunidades porto-riquenhas e latinas, de um modo geral. (ACOSTA 

BEL, 2014) 

De acordo com o periódico online Impacto Latin News (2014), o Museu do Bairro é a 

instituição cultural latina mais importante dos Estados Unidos, e “conta com uma riqueza 

representada em coleções e exposições amplas, complementadas por filmes, séries de artes 

literárias, visuais e cênicas, celebrações culturais e programas educativos”. (LA GRAN 

CULTURA BORICUA, 2014, página web, tradução nossa)26  

Seu principal fundador foi o educador Raphael Montañez Ortiz. Durante a década de 

setenta, funcionava em escolas, lojas e edifícios da comunidade, antes de encontrar sua 

residência permanente, localizada na “Fifth Avenue and 104th Street”. Sua coleção permanente 

inclui artefatos taínos da época pré-colombina, artes tradicionais, desenhos do século XX, 

pinturas, esculturas e instalações, além de gravações, documentários e vídeos que abarcam mais 

de 800 anos de arte latino-americana, caribenha e latina. (EL MUSEO DEL BARRIO, 2014)27  

Uma das exposições permanentes é a NEW YORK PRINTMAKING WORKSHOPS, na 

qual estão localizados gráficos de artistas afiliados ao Taller Boricua. Ademais, há vários 

portfólios produzidos pelo estúdio. Outros workshops contêm contribuições de artistas porto-

riquenhos, incluindo “The Printmaking Workshop” e o “Lower East Side Print shop”. (EL 

MUSEO DEL BARRIO)28 

                                                
25 “La vida en los barrios y la problemática de la identidad también han influido en la música, las artes plásticas y 
el teatro. Ritmos musicales como la salsa, el rap, el hip hop y el reggaetón expresan muchas de las condiciones 
sociales enfrentadas por los puertorriqueños de la diáspora y la hibridez cultural que prevalece en su ambiente”. 
(ACOSTA BEL, 2014, página web) 
26 “[...] cuenta con una riqueza representada en colecciones y exposiciones amplias, complementados por películas, 
serie de artes literarias, visuales y escénicas, celebraciones culturales y programas educativos”. (LA GRAN 
CULTURA BORICUA, 2014, página web) 
27 http://www.elmuseo.org/wp-content/uploads/2014/04/El_Museo.pdf 
28 http://www.elmuseo.org/pc-graphics/  
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O Taller Boricua foi fundado entre 1969 e 1970, por Marcos Dimas, Adrián García e 

Armando Soto. Através da utilização e da revalorização do imaginário africano e taíno, e de 

ícones relacionados com a tradição nacional, estes artistas tornavam visíveis a evolução das 

hierarquias dentro da construção identitária. Acreditavam que era fundamental criar uma arte 

para o povo, na qual se enfatizasse o caráter híbrido da identidade porto-riquenha, e alinhá-la 

com uma estética ancestral conectada às civilizações indígenas e africanas. (PÉREZ, 2012) 

O Taller, conhecido também como o “Taller Boricua Puerto Rican Workshop, Inc.”, é 

uma instituição cultural latino/porto-riquenha multifacetada, visando o desenvolvimento social, 

cultural e econômico da comunidade de East Harlem. Seus artistas estão comprometidos a 

apoiar o desenvolvimento de programas, de currículos e de pedagogias que motivem os 

estudantes e os professores da CUNY. Em todos esses anos de existência, buscou a excelência 

em seus programas para influenciar positivamente no bem-estar dos porto-riquenhos e latinos 

nos Estados Unidos. (LA GRAN CULTURA BORICUA, 2014) Está localizado no Centro 

Cultural Julia de Burgos, e abrange quatro galerias e um espaço comunitário no primeiro andar, 

um espaço de trabalho e uma sala de computadores no segundo andar29.  

Em 1973, foi fundado o “Centro de Estudios Puertorriqueños”, um instituto de 

investigação filiado ao Hunter College. Dedicado ao estudo e à interpretação da experiência 

porto-riquenha nos EUA, produz uma investigação interdisciplinar relevante. Preserva e 

proporciona acesso a recursos da biblioteca que documentam a história e a cultura de Porto 

Rico. Promove a ação social e os debates políticos que visem melhorar a vida das comunidades 

porto-riquenhas. (LA GRAN CULTURA BORICUA, 2014) 

Ao longo dos anos, este Centro cresceu e ocupou distintos espaços. Sua primeira 

localização foi no escritório do Vice-Chanceler de Assuntos Acadêmicos, próximo ao Centro 

de Graduação da CUNY; depois, passou para o John Jay College e, finalmente, em 1983, 

assentou-se no vigente local, no Hunter College, a convite da então presidente Donna Shalala. 

Atualmente, o Centro de Estudios Puertorriqueños é uma instituição renomada, com 

departamentos especializados em pesquisas originais, em geral, relacionadas à ação social. 

Além disso, publica diversas pesquisas, incluindo o CENTRO Journal, e livros interligados à 

história da diáspora30.  

Também em 1973, “um grupo de poetas porto-riquenhos de Nova York fundou o 

Nuyorican Poets Cafe para promover o encontro literário de dois mundos culturais e 

                                                
29 https://tallerboricuatimeline.wordpress.com/2012/08/25/1995/  
30 http://centropr.hunter.cuny.edu/about  
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linguísticos, e suas experiências nas ruas ‘bravas’ dos bairros urbanos”. (ACOSTA BEL, 2014, 

página web, tradução nossa)31 

O Nuyorican Poets Cafe começou na sala do apartamento do escritor e poeta Miguel 

Algarín, em East Village. De uma forma geral, a maioria dos fundadores do Café eram poetas, 

dramaturgos e músicos de diversas minorias, cujos trabalhos haviam sido rejeitados nos 

principais setores acadêmicos, de entretenimento ou de comunicação. Com o passar do tempo, 

este local tornou-se insuficiente para comportar a todos os artistas que se reuniam na sala de 

Algarín. Por isso, o anfitrião, juntamente com um grupo de colegas, alugou um bar irlandês, o 

Sunshine Café, que foi (re)batizado como “El Nuyorican Poets Cafe”. Em 1981, com o 

crescimento da audiência, estes artistas compraram um antigo edifício de vendas, para expandir 

suas atividades e programas. Durante as últimas décadas, este Café tem sido uma das 

organizações mais respeitadas do país. (LA GRAN CULTURA BORICUA, 2014) 

Dessa forma, o Nuyorican Poets Cafe configurou-se como um lugar de encontro de 

diversos artistas e intelectuais, que buscavam manifestar suas experiências com a diáspora e 

com a problemática de pertencer a dois lugares e a nenhum ao mesmo tempo. Dentre as diversas 

manifestações artísticas e literárias, a poesia foi o gênero que mais se destacou entre os 

escritores Nuyoricans.  

Assim, 
 
 
a atuação da poesia dentro do Café, junto com a participação ativa dos ouvintes, cria 
um ambiente favorável para compartilhar a dificultosa tarefa de auto-definição. Como 
parte deste processo, os poetas Nuyorican[s] valorizam as vozes de poetas e ouvintes 
que participam nas atividades do Café, enquanto também rendem homenagem aos 
escritores do cânone tradicional que contribuiu ao desenvolvimento da arte poética, 
ou por seu estilo, sua estética ou o conteúdo de suas obras. (GREM, 2003, p.16, 
tradução nossa)32 
 
 

A poesia Nuyorican desenvolveu-se, então, como uma maneira de os escritores 

expressarem seus anseios e inquietudes, além de uma tentativa de conciliar tanto as 

características hispanas quanto as americanas de suas identidades.  

                                                
31 “[...] un grupo de poetas puertorriqueños de Nueva York fundó el Nuyorican Poets Cafe para promover el 
encuentro literario de dos mundos culturales y lingüísticos, y sus experiencias en las calles ‘bravas’ de los barrios 
urbanos”. (ACOSTA BEL, 2014, página web) 
32 “La actuación de la poesía dentro del Cafe, junto con la participación activa de los oyentes, crea un ambiente 
favorable para compartir la dificultosa tarea de auto-definición. Como parte de este proceso, los poetas Nuyorican 
valorizan las voces de poetas y oyentes que participan en las actividades del Cafe, mientras también rinden 
homenaje a los escritores del canon tradicional que han contribuido al desarrollo del arte poética, o por su estilo, 
su estética o el contenido de sus obras”. (GREM, 2003, p.16) 
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Nascimento (2007:45) acrescenta que “as obras desses escritores se voltam para a esfera 

pública da vida cotidiana. São retratos emocionais dos sons do dia a dia e dos cheiros das ruas 

no El Barrio. Retratam também, com um realismo contundente, a luta contra a pobreza [...] e 

outros problemas sociais”. Logo, os escritores Nuyoricans apresentaram-se, também, como 

militantes sociais, em busca de melhores condições de vida para os moradores de Nova York, 

de um modo geral.  

García (2010:69, tradução nossa) reconhece que “intimamente ligada ao conflito da 

identidade que sofrem muitos porto-riquenhos se encontra a questão da língua”33. Muitos 

escritores Nuyoricans enfrentaram o seguinte dilema: “em qual língua escrever?” Alguns 

críticos acreditavam que os escritores porto-riquenhos deveriam escrever em espanhol, por 

remeterem-se aos problemas da ilha; outros pensavam que os autores deveriam redigir suas 

obras em inglês, visto que a maior parte das temáticas dos trabalhos estava relacionada à vida 

nas comunidades de Nova York. Entretanto, muitos desses escritores encontraram na mistura e 

na alternância de códigos uma forma de expressar a dualidade em que viviam. 

Torres Torres (2009) acredita que os boricuas forjaram suas próprias identidades nos 

EUA, e o uso combinado de espanhol e do inglês tem se tornado o veículo de propagação das 

mesmas. O autor segue afirmando que “em autores pertencentes a este grupo se observa como 

o tratamento do contato de línguas é um reflexo da nova consciência linguística que gera o 

fenômeno”. (TORRES TORRES, 2009, p. 88, tradução nossa)34 

Um grande representante da Literatura Nuyorican foi o poeta Tato Laviera. Em um de 

seus poemas, “My graduation speech”, problematiza a questão de “experimentar” duas línguas 

e culturas simultaneamente e traz à tona o que isto pode refletir na construção de sua(s) 

identidade(s): 

 
My graduation speech 

 

i think in spanish 

i write in english 

 

i want to go back to puerto rico, 

but i wonder if my kink could live in ponce, 

                                                
33 “Íntimamente ligado al conflicto de la identidad que sufren muchos puertorriqueños se encuentra la cuestión de 
la lengua”. (GARCÍA, 2010, p.69) 
34 “En autores pertenecientes a este grupo se observa cómo el tratamiento del contacto de lenguas es un reflejo de 
la nueva conciencia lingüística que genera el fenómeno”. (TORRES TORRES, 2009, p.88) 
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mayagüez and carolina 

 

tengo las venas aculturadas 

escribo in spanglish 

abraham in español 

abraham in english 

“taro” in English 

tonto in both languages 

 

how are you? 

¿cómo estás? 

i don’t know if i’m coming 

or si me fui ya 

 

si me dicen barranquitas, yo reply, 

“¿con qué se come eso?” 

si me dicen caviar, i digo, 

“a new pair of converse sneakers.” 

 

[…] 

 

english or Spanish 

spanish or English 

spanenglish 

now, dig this: 

 

hablo lo inglés matao 

hablo lo español matao 

no sé leer ninguno bien 

so it is, spanglish to matao 

what i digo 

¡ay, virgen, yo no sé hablar! 

 

(LAVIERA, 2014, p.7) 

 

Nos versos acima, o poeta manifesta a dualidade em que o indivíduo em situação de 

diáspora e/ou migração se encontra: ao mesmo tempo em que se identifica com ambas as 
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línguas e culturas, se descobre como “não-pertencente” a nenhuma delas. A mistura de códigos 

acaba tornando-se um instrumento a mais na reafirmação de sua identidade híbrida.  

De um modo geral,  
 
 
cada um dos autores porto-riquenhos [...] elege uma determinada língua para criar sua 
obra: seja em espanhol, seja em inglês, ou seja, em ambos (no caso de que 
autotraduzam ou utilizem o code-switching), dependendo de diversas circunstâncias 
como o lugar de nascimento, o lugar de residência, a difusão da sua obra, o alcance 
editorial que atingem, etc. Porém, ainda que cada um reflita a sua maneira, no que sim 
parecem coincidir todos é nesse anseio por definir-se. O denominador comum é a 
afirmação dessa identidade. (GARCÍA, 2010, p.72, tradução nossa)35  
 
 

Ainda que esses autores escolham distintas formas linguísticas para se expressarem, o 

que os une é a busca pela afirmação de suas identidades Nuyoricans. Independentemente do 

código eleito, evidenciam sua identificação com as culturas porto-riquenha e norte-americana, 

reconhecendo, de certa forma, seu distanciamento em relação a ambas. 

 Em suas obras, estes escritores passaram a refletir toda a singularidade a que estavam 

submergidos, a ponto de denotarem um novo modo de compreender e vivenciar a migração 

e/ou a diáspora: o modo Nuyorican de ser. Este termo, então, passou a configurar muito mais 

que o pertencimento a um determinado movimento literário, pois está relacionado a uma forma 

de vida, à expressão de identidades. (MERCADO, 2015; ZENTELLA, 2003)  

Conforme explica Zentella (2003): 
 
 
Os que aceitamos ser Nuyorican com orgulho – já vamos por três gerações – nos 
mantemos unidos entre nós e unidos a Porto Rico, Nova York, o espanhol, e o inglês 
por meio dos inventos linguísticos que enraizaram nas décadas de pós-guerra e 
definiram ao Nuyorican. Às vezes estes inventos tomavam a forma de sentidos novos 
para palavras velhas, como quando à yarda, a medida, se acrescenta o sentido de “el 
patio de la escuela o la casa” (<inglês yard). Mais produtivo ainda é o processo de 
espanholizar as palavras inglesas. Algumas adaptações fonológicas são características 
das que faz todo hispano-falante ao tratar de falar o inglês. Estas incluem mudar: o 
<th> que se assemelha ao <c> ou <z> castelhano, a um <t>, como em trifti (econômico 
<thrifty); o <sh> a <ch>  como em choping bag (bolsa de compras <shopping bag); o 
<j> de projects (caseríos) a <y>, proyectos; ou em acrescentar um /e/ às palavras que 
começam com /sp/, /st/, ou /sk/, por exemplo, “I no espeak espanis in eskul” < I don’t 
speak Spanish in school (“No hablo el español en la escuela”). Ademais, porto-
riquenhizamos as palavras que tomamos emprestadas ao pronunciar o <s> ao final de 
sílaba como um <j> espanhol: ejtoj <estos, e ao mudar o /r/ ao final de sílaba a /l/: 
paltil < partir. Por meio destes processos, to scrash (rascarse) termina sendo 
ejcrachal. Quando tudo isso se mistura com os porto-riquenhismos da ilha, os quais 
incluem arcaísmos espanhóis (prieto<negro), palavras taínas (mime < mosquito 

                                                
35 “Cada uno de los autores puertorriqueños […] elige una determinada lengua para crear su obra; sea el español, 
sea el inglés, o sea ambos (en el caso de que se autotraduzcan o empleen code-switching), dependiendo de diversas 
circunstancias como el lugar de nacimiento, el lugar de residencia, la difusión de su obra, el alcance editorial que 
logran, etc. Pero, aunque cada uno lo refleje a su manera, en lo que sí parecen coincidir todos es en ese anhelo por 
definirse. El denominador común es la afirmación de esa identidad”. (GARCÍA, 2010, p.72) 
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pequeño), espanhol das Canárias (guagua <autobús), africanismos (ñangota’o < de 
cuclillas), e crioulismos caseiros (cur cur/cul cul <beber rápido), tostao (loco), picao 
(ebrio), enfoganao (furioso), para mencionar somente alguns, o resultado é um 
verdadeiro asopao nuyorriqueño. (ZENTELLA, 2003, página web, tradução nossa)36 
 
 

Assim, ser Nuyorican é viver entre dois mundos e/ou duas culturas e reafirmar o seu 

lugar, o seu espaço intermediário. E o Spanglish tem se tornado, para muitos, a principal forma 

de manifestar essa hibridez que os rodeia. 

 

• SINTETIZANDO: 

 

Ao longo deste capítulo, pudemos observar como o contato, muitas vezes forçado, entre 

porto-riquenhos e norte-americanos tem levado a que esses indivíduos busquem maneiras de se 

(re)identificar e se (re)encontrar enquanto sujeitos híbridos e mestiços. Com a influência norte-

americana e a consequente imposição desta cultura, alguns porto-riquenhos começaram a se 

questionar e a lutar para que suas raízes hispanas fossem preservadas, no que poderíamos 

chamar de um constante processo de transculturação37, visto que esses hispanos reconheceram 

que estavam em um contínuo trânsito de reconfiguração identitária. 

Através da poesia “bilíngue”, e do surgimento do movimento Nuyorican, os porto-

riquenhos puderam expressar sua identificação com as duas línguas e as duas culturas. Vimos 

que o termo “nuyorican” foi recebendo novas conceituações ao longo dos anos e que, hoje, é 

muito associado aos porto-riquenhos residentes em Nova York, que assumem sua “dupla 

realidade”. 

                                                
36 “Los que aceptamos ser Nuyorican con orgullo — ya vamos por tres generaciones — nos mantenemos unidos 
entre nosotros y unidos a Puerto Rico, Nueva York, el español, y el inglés por medio de los inventos lingüísticos 
que arraigaron en las décadas de posguerra y definieron al Nuyorican. A veces esos inventos tomaban la forma de 
sentidos nuevos para palabras viejas, como cuando a la yarda, la medida, se le añade el sentido de «el patio de la 
escuela o la casa» (< inglés yard). Más productivo aún es el proceso de españolizar las palabras inglesas. Algunas 
adaptaciones fonológicas son características de las que hace todo hispanohablante al tratar de hablar el inglés. 
Estas incluyen cambiar: la <th> que se asemeja a la <c> o <z> castellana, a una <t>, como en trifti (económico 
< thrifty); la <sh> a <ch> como en chopin bag (bolsa de compras < shopping bag); la <j> de projects (caseríos) a 
<y>, proyectos; o en agregarle una /e/ a las palabras que empiezan con /sp/, /st/, o /sk/, por ejemplo, «I no espeak 
espanis in eskul» < I don't speak Spanish in school («No hablo el español en la escuela»). Además, 
puertorriqueñizamos las palabras que tomamos prestadas al pronunciar la <s> al final de sílaba como una <j> 
española: ejtoj < estos, y al cambiar la /r/ al final de sílaba a /l/: paltil < partir. Por medio de estos procesos, to 
scrach (rascarse) termina siendo ejcrachal. Cuando todo esto se mezcla con los puertorriqueñismos de la isla, los 
cuales incluyen arcaísmos españoles (prieto < negro), palabras taínas (mime < mosquito pequeño), español de las 
Canarias (guagua < autobús), africanismos (ñangota'o < de cuclillas), y criollismos caseros (cur cur/cul cul < 
beber rápido), tostao (loco), picao (ebrio), enfogonao (furioso), para mencionar solo unos cuantos, el resultado es 
un verdadero asopao nuyorriqueño”. (ZENTELLA, 2003, página web)  
37 Para Ortiz (1991), as diferentes fases de transição de uma cultura a outra deveriam ser compreendidas como um 
processo de “transculturação”, visto que, em geral, envolviam aquisição de uma nova cultura (“aculturação”), 
perda e/ou desprendimento da cultura precedente (“desculturação”) e o surgimento de novos fenômenos culturais 
(“neoculturação”). 



54 

 

Nesse contexto, o Spanglish surge como uma maneira de eles manifestarem suas 

identidades híbridas e reafirmarem que se encontram em um “espaço intermediário”, no qual 

essas línguas e culturas se misturam e se entrelaçam. 

Será sobre este “fenômeno” e a importância que ele representa para as comunidades 

hispanas nos EUA, mais precisamente daquelas compostas pelos nuyoricans, que trataremos 

no próximo capítulo. 
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3 SPANGLISH: O QUE É, COMO E POR QUE SE FAZ  

 

Falar sobre o Spanglish não é tarefa fácil; conceituá-lo muito menos. Há muita 

controvérsia no que diz respeito às definições atribuídas a este “fenômeno”. Em geral, o 

Spanglish é visto como uma gíria ou uma variedade do espanhol. Entretanto, alguns estudiosos 

o compreendem como um pidgin ou um crioulo. Outros o entendem como um novo dialeto. 

Uma interpretação que tem gerado muita polêmica é a que atribui ao Spanglish o status de nova 

língua. 

Neste capítulo, não buscaremos encontrar a definição mais adequada, mas apresentar 

algumas conceituações interligadas ao Spanglish e discutir suas principais características.  

 

3.1 O que dizem ser o Spanglish? 

 
Como dissemos anteriormente, são muitas as denominações atribuídas ao Spanglish. 

Em geral, todas estão relacionadas à ideia de contato linguístico, de mistura e/ou alternância 

das línguas inglesa e espanhola em uma mesma situação comunicativa. 

De acordo com Ogliari (2003), 
 
 
os estudos sobre contato entre línguas, no plano sistemático, envolvem temas 
relacionados com “pidgin-pidginização”, “crioulo-crioulização”, substrato, 
superestrato e adstrato, empréstimo, transferência, interferência, diglossia, diglossia e 
bilinguismo, dialetos bilíngues em contato, variação e variabilidade, entre outros 
temas decorrentes. Esses assuntos são, na verdade, os principais produtos linguísticos 
gestados em situação de contato entre línguas. O produto gerado é, por sua vez, 
dependente, entre vários fatores, da forma na qual as línguas entraram ou 
permaneceram em contato, bem como do tempo de gestação do contato linguístico. 
(OGLIARI, 2003, p.1075) 
 
 

Assim, como vimos, quando duas ou mais línguas estão em contato, distintos fenômenos 

podem aparecer 38 . O Spanglish, compreendido popularmente como a mistura das línguas 

inglesa e espanhola, tem sido associado a diversos “produtos linguísticos”; muitas vezes, a mais 

de um simultaneamente.  

                                                
38 Winford (2008) postula que podemos distinguir, ao menos, três tipos de situação de contato (linguístico): a que 
envolve manutenção linguística (empréstimos, convergência estrutural e code-switching), a que produz mudança 
linguística (ocasionando abandono parcial ou total da língua nativa), e a que induz a criação de novas línguas 
(pidgins, crioulos e línguas mistas). Para Thomason (2001), os três resultados para o contato linguístico seriam: a 
mudança de língua, a mistura de línguas (resultando em pidgins, crioulos e línguas mistas) e a “morte” da língua 
(language death). Ainda que diferenciem quanto à divisão, ambos os autores abordam, praticamente, os mesmos 
fenômenos linguísticos. 
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Acreditando que ele estaria relacionado, principalmente, à necessidade de os hispanos 

encontrarem meios de se comunicar com os anglofalantes, Betti (2011:36, tradução nossa) 

reconhece que “o Spanglish nasce, pois, como uma estratégia comunicacional própria de uma 

parte da minoria hispânica que expressa também através desta conduta verbal sua identidade 

in-between”.39 Assim, ademais de uma estratégia comunicativa, este “fenômeno” configura-se 

como uma expressão de identidades.  

Betti (2011) segue afirmando que: 
 
 
É uma modalidade expressiva que permitiu e permite a uma parte de latinos se 
expressar à sua maneira, dar uma voz híbrida entre um mundo e outro, um modo de 
se identificar também para alguns hispanos cultos que fazem do spanglish um modelo 
cultural, ademais de uma ferramenta linguística. Os meios de comunicação como a 
rádio, a televisão, a imprensa escrita, a música, assim como o cinema e a literatura, e 
atualmente [a] Internet (com termos do inglês, porém com pronúncia ou fonética 
espanhola, que alguns pesquisadores definem ciberspanglish ou cyberspanglish) 
permitiram ao spanglish difundir-se e, em certo sentido, “uniformizar-se” e passar de 
um fenômeno somente oral a uma forma comunicacional também escrita. (BETTI, 
2011, p.47, tradução nossa)40 
 
 

O Spanglish é compreendido, então, como uma “modalidade expressiva”, uma “forma 

comunicacional” oral e escrita, que se encontra presente em diversos meios de comunicação e 

manifesta uma “voz híbrida” entre os hispanos que o utilizam como “ferramenta linguística”, 

para reafirmar seu pertencimento a ambas as culturas. 

Para Cañas (2001), O Spanglish é a forma do espanhol que usa muitas palavras 

emprestadas do inglês. Logo, esta prática estaria associada à utilização de palavras inglesas em 

frases “tipicamente espanholas”. Winford (2010) postula que os pesquisadores envolvidos com 

línguas em contato tendem a distinguir entre duas categorias de mudanças induzidas por esse 

contato: empréstimos e interferências. O empréstimo estaria associado a situações de 

manutenção linguística e a interferência teria relação com a aquisição de uma segunda língua e 

com a influência da L1 sobre a L2.  

Segundo Weireinch (1968), a interferência linguística consistiria em desvios normativos 

em qualquer uma das línguas, resultado da familiaridade com mais de uma língua. Desse modo, 

                                                
39 “El spanglish nace, pues, como estrategia comunicacional propia de una parte de la minoría hispánica que 
expresa también a través de esta conducta verbal su identidad in-between”. (BETTI, 2011, p.36) 
40 “Es una modalidad expresiva que ha permitido y permite a una parte de latinos expresarse a su manera, dar una 
voz híbrida entre un mundo y otro, un modo de identificarse también para algunos hispanos cultos que hacen del 
spanglish un modelo cultural, además de una herramienta lingüística. Los medios de comunicación como la radio, 
la televisión, la prensa escrita, la música, así como el cine y la literatura, y actualmente Internet (con términos del 
inglés, pero con pronunciación o fonética española, que algunos investigadores definen ciberspanglish o 
cyberspanglish) han permitido al spanglish difundirse y, en cierto sentido, ‘uniformarse’ y pasar de ser un 
fenómeno solo oral a una forma comunicacional también escrita”. (BETTI, 2011, p.47) 
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o Spanglish poderia ser considerado uma tentativa de falar inglês com influências da língua 

materna dos falantes: a espanhola.  

 Calvet (2012) explica que: 
 
 
Levada ao limite de sua lógica, a interferência lexical pode produzir o empréstimo: 
mais que procurar na sua própria língua um termo equivalente a um termo de outra 
língua difícil de encontrar, utiliza-se diretamente essa palavra adaptando-a à própria 
pronúncia. Contrariamente à interferência, fenômeno individual, o empréstimo é um 
fenômeno coletivo: todas as línguas tomaram empréstimos de línguas próximas, por 
vezes de forma massiva [...], a ponto de se poder assistir, em contrapartida, a reações 
de nacionalismo linguístico. (CALVET, 2012, p.31) 

 
 

Logo, a partir do momento em que a interferência linguística sai do nível individual para 

o coletivo, podemos encontrar-nos diante da propagação de um empréstimo. De acordo com 

Fernández-Ulloa (2004), o empréstimo estaria configurado como o uso de uma palavra de outra 

língua, através da adequação morfológica e/ou fonológica à língua em que está inserida. A 

autora dá como exemplo a seguinte frase: “Tengo que mapiar el piso”, em que encontramos a 

adaptação fonológica da palavra “map”, em inglês, para o espanhol (“mapiar”). 

Nash (1970) apresenta algumas adaptações fonológicas e ortográficas encontradas em 

Porto Rico que são frequentemente associadas ao Spanglish: 

 

a) A adição de uma vogal final – de “boss” para “bosa”, de “gang” para “ganga”. 

b) A adição de uma vogal final e deslocamento do acento para a penúltima sílaba – de 

“market” para “marqueta” e de “grocery” para “grocería”, por exemplos. 

c) A adição de uma vogal inicial antes do [s] seguido de consoante, mais a mudança 

do [s] para o [h], de acordo com as regras alofones do espanhol de Porto Rico – de 

“street” para “ehtri” e de “slip” para “ehlip”. 

d) A mudança do [r] para [l] na posição de final de sílaba – de “army” para “almi” e de 

“mister” para “mihtel”. 

e) A redução dos encaixamentos ou a omissão da consoante final – de “quarter” para 

“cuara” e de “sweater” para “suera”. 

 

Além dessas “adaptações”, Nash (1970) reconhece que os verbos em Spanglish são 

criados através dos sufixos –ar, -ear e –iar. São conjugados nas pessoas, modos e tempos 

verbais seguindo os paradigmas regulares da língua espanhola. Alguns exemplos que a autora 

nos oferece são: “taipear”, “chequear”, “freezear”, “lonchear” e “vacuunear”, entre outros. 
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Para Valencia (2005), outras formas de adaptação interligadas ao Spanglish seriam as 

traduções diretas (como em “te llamo para atrás”, do inglês “I’ll call you back”) e as traduções 

fonéticas (do inglês “Vick’s VapoRub” para “biba-porú”). 

De uma forma geral, uma das principais características deste “fenômeno” é a 

possibilidade de alternar e/ou mudar as línguas durante a situação sociocomunicativa. Por isso, 

os “produtos linguísticos” mais relacionados ao Spanglish são conhecidos como code-switching 

(alternância de códigos) e code-mixing (mudança de códigos).  

De acordo com Calvet (2012), 
 
 

quando um indivíduo se confronta com duas línguas que utiliza vez ou outra, pode 
ocorrer que elas se misturem em seu discurso e que ele produza enunciados 
“bilíngues”. Aqui não se trata mais de interferência, mas, podemos dizer, de colagem, 
de passagem em um ponto do discurso de uma língua a outra, chamada de mistura de 
línguas (a partir do inglês code mixing) ou de alternância de código (com base no 
inglês code-switching), segundo a mudança de língua se produza durante uma mesma 
frase ou se dê na passagem de uma frase a outra. (CALVET, 2012, p.34-35, grifo do 
autor) 

  
 

Desse modo, o code-switching estaria relacionado à alternância de idiomas entre uma 

frase e outra, enquanto o code-mixing teria relação com a inserção de palavras e/ou estruturas 

de uma língua em outra, na mesma frase. Milroy e Gordon (2003) defendem a ideia de que o 

termo code-switching poderia estar relacionado tanto aos fenômenos de alternância quanto aos 

de mistura de códigos, dentro da mesma conversação, do mesmo turno ou da mesma sentença. 

Ou seja, estes autores não estabelecem diferenças significativas entre o code-mixing e o code-

switching. Eles reconhecem que a prática de mistura de códigos na mesma sentença pode 

resultar em novos termos, como “Nuyorican”, “Spanglish” e “Tex-Mex”, por exemplo, visto 

que reflete as ideologias, as atitudes e os comportamentos de seus falantes. 

Parada (2011) também não diferencia code-mixing de code-switching. Para ela, haveria 

dois tipos de alternância de códigos: o “intra-oracional” e o “inter-oracional”. O code-mixing 

seria o tipo de code-switching que ocorreria a nível “intra-oracional”, ou seja, dentro da mesma 

sentença. Conforme Gardner-Chloros (2010), o code-switching poderia ser associado a 

diferentes configurações, dentro de uma situação de contato: de acomodação à divergência, e 

de manutenção à substituição linguística. Estaria propício a acontecer entre comunidades de 

imigrantes, minorias regionais e grupos de nativos multilíngues. A autora argumenta que as 

“variedades de code-switching podem se estabilizar quando assumem uma função identitária. 

São características frequentes de jovens de comunidades de imigrantes de segunda geração que 
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desenvolveram um orgulho em suas identidades mistas”. (GARDNER-CHLOROS, 2010, 

p.193, tradução nossa)41 

A professora e pesquisadora Ana Celia Zentella, em sua tese de Doutorado – “Hablamos 

los dos. We speak both: Growing up bilingual in El Barrio” –, analisou como se dava o processo 

de aquisição e mistura das línguas inglesa e espanhola entre os porto-riquenhos de uma parte 

de “El Barrio” (conhecida como “El Bloque”). Nesse estudo, ela reconheceu que os bilíngues 

podiam alternar tranquilamente entre as línguas e que isso já fazia parte do repertório 

linguístico 42  deles. De acordo com a autora, os membros da comunidade linguística 

compartilhavam de regras que prescreviam não apenas onde e quando cada língua deveria ser 

utilizada, mas também como a mistura de códigos poderia acontecer. (ZENTELLA, 1981) A 

mistura, portanto, não era aleatória e desregulada.  Desse modo, o Spanglish concebido como 

uma forma de code-switching não aconteceria totalmente livre ou “desordenado” como pensam 

alguns estudiosos, pois haveria algumas restrições gramaticais que tornariam inaceitáveis a 

mudança e/ou alternância de códigos.43 

Em um de seus mais famosos livros – “Growing up bilingual: Puerto Rican Children in 

New York –, que se tornou referência para os estudos envolvendo o Spanglish entre porto-

riquenhos, Zentella (1997) afirma que uma das contradições encontradas em “El Bloque” foi a 

culpabilização associada aos falantes de code-switching, como se esse fenômeno fosse 

responsável pela corrupção das duas línguas. Ela postula, entretanto, que essa ideia não deve 

ser considerada como verdadeira, pois, em sua investigação, os chamados bilíngues fluentes, 

incluindo professores, se comunicavam regularmente mediante a mistura e a alternância de 

códigos. Assim, ao invés de denotar uma “deficiência” linguística, o Spanglish pode evidenciar 

a habilidade de os falantes se comunicarem em ambas as línguas. 

Vinuesa (2001) acredita que o Spanglish é uma linguagem híbrida, gerada a partir da 

contínua interação de dois códigos linguísticos: inglês e espanhol. Para esta autora, a utilização 

do code-switching se dá como estratégia de sobrevivência: seria algo natural a imigrantes que 

                                                
41 “CS varieties may stabilize when they assume an identity function. They are often characteristic of young 
second-generation immigrant communities which develop a pride in their mixed identity.” (GARDNER-
CHLOROS, 2010, p.193) 
42 De acordo com Blom e Gumperz (2013:49), o repertório linguístico pode ser compreendido como a “totalidade 
de recursos linguísticos que o falante pode lançar mão nas interações sociais relevantes”. 
43  Segundo Lipski (2003), o code-switching seria considerado inaceitável e/ou “agramatical” nas seguintes 
circunstâncias: entre o sujeito e o predicado, entre um clítico pronominal e o verbo, entre um pronome interrogativo 
(no início da frase) e o restante da oração, e entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Cabe ressaltar que essas 
“regras” não devem ser compreendidas como uniformes e/ou intransponíveis para todas as línguas e variedades de 
contato, visto que no corpus apreendido encontramos alternância e/ou mistura de códigos entre essas chamadas 
“restrições gramaticais”. Isso evidencia que, todavia, faltam estudos suficientes para categorizar as práticas 
linguísticas associadas ao Spanglish propriamente ditas. 
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carecem de domínio linguístico apropriado ao idioma do país em que se assentam. Entretanto, 

ela reconhece que, hoje em dia, o code-switching está amplamente difundido entre os bilíngues 

que escolhem utilizá-lo para expressar seu pertencimento a determinado grupo e, assim, refletir 

sua “dupla” identidade de hispanos e estadunidenses.  

Montes-Alcalá (2009) reconhece que o code-switching está presente em todas as 

comunidades bilíngues, ainda que nem todos os bilíngues o utilizem. Romaine (2005) 

acrescenta que, para que haja o code-switching, é necessária alguma competência nas duas 

línguas envolvidas. Assim, a mudança e/ou alternância de códigos está diretamente associada 

às situações de bilinguismo44 que os indivíduos estão vivenciando.  

Para Garrido (2008), 
 
 
o modo preciso de definir este conjunto de fenômenos é o de bilinguismo adaptativo. 
O fenômeno de contato entre línguas que se dá nos Estados Unidos é um caso de 
bilinguismo em diversos graus, quer dizer, de conhecimento e uso das duas línguas. 
Não há spanglish se não se fala inglês além do espanhol, se não se fala espanhol além 
do inglês. No caso dos imigrantes hispano-falantes, é um fenômeno de adaptação 
social e cultural (incluso política) à sociedade de língua inglesa. (GARRIDO, 2008, 
p.28, tradução nossa)45 
 

 
Como vemos, este autor acredita que o Spanglish seja resultado do contato natural entre 

as línguas inglesa e espanhola. Seu uso está associado a diversos níveis de conhecimento de 

ambas as línguas e a diversos graus de bilinguismo. De acordo com Savedra (2009:127-128), o 

bilinguismo pode ser definido como “a situação em que coexistem duas línguas como meio de 

comunicação num determinado espaço social, ou seja, um estado situacionalmente 

compartimentalizado do uso de duas línguas”. Além disso, a autora dá o nome de 

bilingualidade aos diferentes estágios de bilinguismo que os indivíduos bilíngues atravessam 

em sua trajetória de vida. Logo, nos diversos estados americanos em que residam hispanos, 

podemos encontrar várias situações de bilinguismo inglês-espanhol, e estes indivíduos podem 

apresentar diversos níveis de bilingualidade. Mas, para que possamos compreender o Spanglish 

como algo natural do bilinguismo, torna-se necessário primeiro fazer o seguinte 

questionamento: o que vem a ser um falante bilíngue? 

Não é fácil responder a essa questão, pois há diferentes pespectivas teóricas abordando 

este tema. Segundo Fonseca (2010), 

                                                
44 Segundo Weireinch (1968), bilinguismo seria a prática de alternar entre duas línguas em contato. 
45 “El modo preciso de definir este conjunto de fenómenos es el de bilingüismo adaptativo. El fenómeno de 
contactos entre lenguas que se da en Estados Unidos es un caso de bilingüismo en diversos grados, es decir, de 
conocimientos y usos de las dos lenguas. No hay spanglish si no se habla inglés además del español, si no se habla 
español además del inglés. En el caso de los inmigrantes hispanohablantes, es un fenónemo de adaptación social 
y cultural (incluso política) a la sociedad de la lengua inglesa”. (GARRIDO, 2008, p.28)  
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há a definição que considera bilíngue aquele que domina plenamente duas línguas; há 
outra segundo a qual bilíngue é aquele que é capaz (tem competência linguística) de 
compreender, falar, ler e escrever em uma língua diferente da língua materna; uma 
outra definição afirma ser bilíngue aquele que é capaz de usar os mecanismos, 
estruturas e conceitos de uma segunda língua, sem que para emitir uma mensagem 
tenha que estabelecer uma correspondência com sua língua materna, ou seja, “pensar” 
em segunda língua. (FONSECA, 2010, p.88) 

 
 

Desse modo, há algumas concepções que consideram bilíngues aqueles que possuem 

conhecimentos “formais” em ambas as línguas e outras que acreditam que para ser bilíngue 

basta apenas utilizar duas línguas alternadamente.  

Savedra (2009) reforça que: 
 
 

[...] se considerássemos bilíngue somente o indivíduo com domínio igual e nativo em 
duas línguas, estaríamos por certo excluindo a grande maioria e, com certeza, os casos 
mais interessantes a serem discutidos. Partimos assim da afirmação de que o 
bilinguismo é um fenômeno relativo; uma condição particular, identificada pelo 
contexto e forma de aquisição das duas línguas, bem como pela manutenção e 
abandono das mesmas. Com esta condição particular, os indivíduos bilíngues 
apropriam-se de dois códigos distintos e os utilizam em determinadas comunidades 
de fala, em diferentes ambientes comunicativos. (SAVEDRA, 2009, p.121) 

 
 

 Assim, podemos acreditar que o Spanglish nos EUA seja resultado dos diversos graus 

de bilinguismo a que os hispanos, naquele país, estão expostos, e que os indivíduos que o 

utilizam sejam, de um modo geral, bilíngues, visto que convivem com as duas línguas 

simultaneamente. 

Para Garrido (2008), há duas formas de bilinguismo adaptativo: o “hispanoinglés”, 

característico dos imigrantes, e o “angloespañol”, visto como uma questão de estilo e de 

aproximação à cultura hispana. O primeiro seria considerado uma situação de adaptação 

linguística, de influência de uma língua sobre a outra, enquanto que o segundo seria 

compreendido como um uso estilístico, uma forma de demonstrar “pertencimento” à cultura 

dos hispanos. 

Relacionado ao bilinguismo, há o conceito de diglossia, proposto por Ferguson (1959), 

que envolve a coexistência de duas ou mais variedades em uma mesma comunidade de fala46, 

em diferentes situações. Este autor explica que, nestas situações “diglóssicas”, há uma 

variedade considerada alta (High variety) e outra variedade considerada baixa (Low variety). 

Além disso, acrescenta que: 

                                                
46  Para Romaine (1996), uma comunidade de fala consistiria em um grupo de pessoas que, ainda que não 
compartisse da mesma língua, compartilhasse uma série de normas e de regras sobre a linguagem. Os limites dessa 
comunidade não seriam propriamente linguísticos, senão sociais. 
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DIGLOSSIA é uma situação de língua relativamente estável, em que, para além dos 
dialetos primários da língua (que podem incluir um padrão ou padrões regionais), 
há uma variedade muito divergente sobreposta, altamente codificada (com 
frequência mais complexa gramaticalmente), o veículo de um grande e respeitado 
corpus da literatura escrita, seja de um período anterior ou em outra comunidade de 
fala, a qual é aprendida em grande parte pela educação formal e é usada mais para 
fins escritos e falados formais, mas não é usada por qualquer setor da comunidade 
para uma conversa comum. (FERGUSON, 1959, p.245-246, grifo do autor/ tradução 
nossa)47 
 
 

Em situações diglóssicas, então, uma determinada variedade é considerada mais 

prestigiosa que outra e acaba prevalecendo (ou sendo requisitada) nos domínios mais formais 

da sociedade. A variedade de menos prestígio é comumente utilizada em âmbitos familiares e 

situações mais informais. Para Romaine (2001), essas variedades (alta e baixa) diferem não 

apenas na gramática, léxico e fonologia, mas também em relação à quantidade de características 

sociais, como função, prestígio, herança literária, aquisição, padronização e estabilidade. Em 

geral, a “low variety” é aprendida em casa, como língua materna e é utilizada em interações 

familiares, ao longo da vida do indivíduo. Já a “high variety” costuma ser adquirida depois, em 

situações formais de aprendizagem, como na escola, e não em casa.  

A autora acrescenta que, além da compartimentalização de variedades, há uma restrição 

de acesso dos indivíduos, visto que instituições formais como escola ou órgãos governamentais 

exigem conhecimento da variedade alta; o uso da variedade baixa pode evocar situações de 

menosprezo e ridicularização aos indivíduos que a falam. (ROMAINE, 2001) 

Este conceito pode ser associado às definições de Spanglish como uma variedade da 

língua espanhola. Assim, esta modalidade pode ser considerada, em muitos casos, a “Low 

variety” do espanhol nos EUA, muito rechaçada nos meios acadêmicos. 

Entretanto, ainda que o Spanglish possa ser visto como uma variedade não muito 

prestigiada, por alguns pesquisadores, Torres Torres (2004) esclarece que ele pode ser 

compreendido como uma variedade que funciona como registro48, cujo uso não significa, 

necessariamente, um desconhecimento das línguas envolvidas, pois, “ser multilíngue e 

multidialetal é, às vezes, uma necessidade, e sempre uma virtude”. (TORRES TORRES, 2004, 

                                                
47 “DIGLOSSIA is a relatively stable language situation in which, in addition to the primary dialects of the 
language (which may include a standard or regional standards), there is a very divergent, highly codified (often 
grammatically more complex) superposed variety, the vehicle of a large and respected body of written literature, 
either of an earlier period or in another speech community, which is learned largely by formal education and is 
used for most written and formal spoken purposes but is not used by any sector of the community for ordinary 
conversation”. (FERGUSON, 1959, p. 245-246, grifo do autor) 
48 De acordo com Romaine (1996), o conceito de “registro” estaria relacionado à variação ligada mais ao uso do 
que ao usuário, pois envolveria o contexto, os propósitos, o tema e o conteúdo da mensagem, além das relações 
entre os participantes. 
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página web, tradução nossa) 49  Nginios (2011) também concebe o Spanglish como uma 

variedade do espanhol e acredita que o uso das duas línguas permite que os escritores expressem 

sua riqueza multicultural. 

Interligada às concepções de bilinguismo e diglossia, há a proposta de Fishman (1967), 

que amplia a visão de diglossia, ao postular que ela seja possível não apenas entre variedades 

da mesma língua (como propusera Ferguson), mas também entre mais de dois códigos50. Desse 

modo, independentemente de o Spanglish ser considerado uma variedade da língua espanhola, 

ele pode configurar situações diglóssicas entre hispano-falantes dos EUA: entre falantes de 

espanhol/Spanglish, entre falantes de espanhol/inglês, entre falantes de inglês/Spanglish e entre 

falantes de espanhol/inglês e Spanglish.  

Assim, poderíamos encontrar as seguintes situações: 
 

FIGURA 12: Esquema das polaridades bilinguismo/diglossia  

 

 
 

  

  

 

 

 

 

Fonte: Fishman (1967) 

 

A primeira ocorreria em comunidades de fala em que tanto a diglossia quanto o 

bilinguismo estivessem presentes. Compreenderia, às vezes, uma nação, em que houvesse uma 

difusão de um certo grau de bilinguismo coordenado. O autor dá como exemplo o caso do 

Paraguai, em que grande parte da população fala espanhol (forma alta) e guarani (forma baixa) 

e alterna os usos destas línguas segundo as esferas de comunicação. Essa situação poderia ser 

associada aos hispanos nos Estados Unidos que conseguissem se comunicar tanto em inglês 

quanto em espanhol, sem a utilização do Spanglish, e também aos hispanos “bilíngues” que 

“optassem” por variar entre o inglês, o espanhol e o Spanglish, em determinadas situações. 

                                                
49 “Ser multilingüe y multidialectal es, a veces, una necesidad, y siempre una virtud”. (TORRES TORRES, página 
web, 2004) 
50  Calvet (2012) esclarece que Fishman “[...] distingue o bilinguismo – fato individual, que interessa à 
psicolinguística – da diglossia – fenômeno social – e acrescenta que pode haver diglossia entre mais de dois 
códigos e, sobretudo, que esses códigos não precisam ter uma origem comum, uma relação genética”. (CALVET, 
2012, p.51) 
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O segundo caso evidenciaria uma situação em que houvesse bilinguismo, mas não 

diglossia. O bilinguismo é tomado como uma característica de um comportamento linguístico 

individual, enquanto que a diglossia é compreendida como uma característica de uma 

organização linguística a nível sociocultural.   

O autor esclarece que esse tipo de bilinguismo seria transicional, pois, com o passar o 

tempo, a língua ou variedade considerada “suficiente em si”, ou seja, mais prestigiada, tenderia 

a substituir a(s) outra(s).  Talvez esse caso pudesse ser relacionado aos (i)migrantes hispanos 

que, apesar de bilíngues inglês-espanhol, vivessem em comunidades nas quais o espanhol 

praticamente não fosse utilizado. Logo, não haveria o uso funcional de duas línguas e/ou 

variedades. Dependendo da perspectiva adotada, o Spanglish poderia ser enquadrado nessa 

situação, quando, em determinados contextos, os falantes se utilizassem dessa “outra 

organização da comunidade linguística”51, no lugar das formas já institucionalizadas. 

A terceira situação ocorreria em locais em que a diglossia está presente, mas o 

bilinguismo não. Fishman (1967) explica que duas ou mais comunidades de fala são unidas 

(por motivos religiosos, econômicos ou políticos) em uma “única”, e separadas por divisões 

socioculturais. Em vistas de uma maior unidade, duas ou mais línguas e/ou variedades são 

reconhecidas e adquiridas. Entretanto, nessa(s) comunidade(s) de fala(s) há um relativo grupo 

de fronteiras impermeáveis para os considerados “de fora”, cujo acesso linguístico se torna 

severamente restritivo. Logo, apesar de existirem duas línguas na mesma região, cada grupo de 

falantes domina apenas uma delas.  

O autor cita o caso de elites europeias, antes da Primeira Guerra Mundial, que utilizavam 

o francês ou outra língua dita “prestigiada”, enquanto que a população em massa falava outra 

língua, nem sempre linguisticamente relacionada. Como, em geral, as pessoas da elite e da 

massa populacional não interagiam umas com as outras, elas não formavam uma comunidade 

de fala, propriamente dita, e suas intercomunicações aconteciam via intérpretes ou tradutores. 

Assim, relacionando essa situação aos hispanos nos EUA, podemos crer que existam grupos 

que só falem o inglês e/ou o espanhol (considerados as formas altas em diversas comunidades 

de fala) e outros que só falem o espanhol e/ou o Spanglish (vistos como formas baixas em outras 

comunidades). 

Por fim, teríamos um raro caso de comunidades de fala, bem pequenas ou isoladas, sem 

a presença de situações de diglossia e de bilinguismo. Devido ao intenso grau de 

compartimentalização e de interação entre os indivíduos da comunidade de fala, não haveria 

                                                
51 Calvet (2012). 
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diferenças significativas entre registros e variedades encontradas. Torna-se muito complicado 

afirmar que essa situação esteja relacionada ao Spanglish nos EUA, visto que o seu uso já 

pressupõe a convivência de duas línguas na mesma comunidade. Só seria possível se 

considerássemos o Spanglish uma “nova língua” ou uma “língua mista”, por exemplo52. 

Também atrelada às noções de bilinguismo e de variedades está a concepção de 

Spanglish como gíria. Segundo Parada (2011): 
 
 
De fato, atualmente a maior parte dos falantes de spanglish, principalmente jovens e 
adolescentes, são falantes bilíngues que possuem o mesmo conhecimento em ambas 
as línguas, o que demonstra que, desde logo, não são analfabetos como se afirmava 
em um princípio. Os que apoiam esta ideia sustentam, ainda, que os usuários desta 
gíria possuem a habilidade acrescentada de saltar no momento adequado de uma 
língua a outra com criatividade e originalidade conseguindo comunicar-se de maneira 
eficaz. (PARADA, 2011, p. 71, grifo nosso/tradução nossa)53 
 
 

A autora reconhece que o Spanglish é falado, principalmente, por indivíduos bilíngues, 

com conhecimento suficiente para se comunicar em qualquer uma das línguas envolvidas.  

Além disso, acrescenta que os meios de comunicação favorecem a sua propagação, ao utilizá-

lo nos programas de rádio e de televisão, assim como em revistas e em jornais de grande 

circulação entre os hispano-falantes. Este “fenômeno” é compreendido, então, como uma 

espécie de código comum entre os jovens, que vem atingindo distintas esferas de comunicação 

e sendo utilizado por diversas personalidades, como por atores e políticos.  

 Vinuesa (2001) também vê o Spanglish como uma gíria, a qual não é utilizada apenas 

pelos jovens urbanos de classe social média-baixa, já que seu contexto de ação não está restrito 

a este subgrupo nem se limita a seu entorno, mas que está presente em praticamente todos os 

âmbitos e estratos sociais. 

Para Romaine (1996: 203, tradução nossa), “o termo gíria (jargão) alude a uma 

variedade de fala dotada de um sistema linguístico mínimo e uma grande variação individual 

que usam os falantes de línguas distintas para se comunicar em situações muito restritas [...]”54. 

                                                
52 Cabe ressaltar que essas classificações não devem ser compreendidas como conceitos fechados, imutáveis, que 
fazem referência a situações estáveis, pois as relações entre as comunidades linguísticas e os usos individuais 
podem variar, ao longo do tempo, nas distintas interações.  
53 “De hecho, actualmente la mayor parte de los hablantes de spanglish, principalmente jóvenes y adolescentes, 
son hablantes bilingües que poseen el mismo conocimiento en ambas lenguas, lo que demuestra que, desde luego, 
no son analfabetos como se afirmaba en un principio. Los que apoyan esta idea sostienen, además, que los usuarios 
de esta jerga poseen la habilidad añadida de saltar en el momento adecuado de una lengua a otra con creatividad 
y originalidad, logrando comunicarse de manera eficaz”. (PARADA, 2011, p. 71, grifo nosso) 
54 “El término ‘jerga’ (jargon) alude a una variedad de habla dotada de un sistema lingüístico mínimo y una gran 
variación individual que usan los hablantes de lenguas distintas para comunicarse en situaciones muy restringidas 
[…]”. (ROMAINE, 1996, p.203)  
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Desse modo, ao ser considerado uma gíria, o Spanglish pode ser compreendido como uma 

variedade da língua espanhola, utilizada em situações específicas, como na música e no cinema. 

Romaine (1996) segue afirmando que, em situações nas quais os interlocutores não 

possuem o mesmo status social, o grupo subordinado pode obter apenas um acesso parcial à 

língua, gerando, assim, uma versão simplificada da língua em questão. Isso poderia resultar no 

surgimento de diversos “mecanismos linguísticos”. Segundo Calvet (2012), o contato entre 

línguas pode gerar, sobretudo, um problema de comunicação social. Esse problema pode ser 

“contornado” através da criação de “línguas aproximativas”, como é o caso dos pidgins e dos 

crioulos, por exemplo.  

Partindo do pressuposto de que o Spanglish tenha surgido como uma forma de 

aproximar os falantes das línguas espanhola e inglesa, Ceruti (2012) caracteriza o Spanglish 

como um mecanismo de crioulização, no qual se pode encontrar um conjunto de processos nesta 

era global, um conceito dinâmico e uma ferramenta de defesa de identidade, entre outros 

aspectos.  

Holm (2010) entende o processo de crioulização ou nativização como a maneira na qual 

um pidgin adquire falantes nativos55. De acordo com o referido autor, um famoso exemplo de 

pidgin ficou conhecido como “Língua Franca”, falado na costa leste do Mediterrâneo, resultante 

do contato entre europeus, árabes e turcos durante as Cruzadas. Para Holm (2010:253, tradução 

nossa), “como todos os pidgins, Língua Franca foi uma língua reduzida que resultou de um 

extenso contato entre grupos de pessoas que não tinham uma língua comum”.56  

Romaine (1996:203, tradução nossa) acredita que “a crioulização pode ser produzida 

em qualquer ponto do ciclo vital do pidgin, que vai desde o estado de ‘gíria’ até o de pidgin já 

desenvolvido”57. Assim, ela acredita que, partindo da gíria, há três possíveis rotas para este 

processo: 

 

1ª – Gíria → Crioulo (Exemplo: Crioulo inglês do Caribe). 

                                                
55 De um modo geral, um pidgin seria uma espécie de “língua franca”, que surgiria da necessidade de grupos de 
pessoas de línguas distintas se comunicarem. Por definição, o pidgin teria um uso restrito e limitado e não seria 
língua nativa de ninguém. (HOLM, 2010) Seria um sistema de comunicação, mais ou menos estável, com 
vocabulário e estrutura gramatical reduzidos. (MUYSKEN, 2013) Ao se consolidar como língua nativa, o pidgin 
passaria ao status de “língua crioula”. Segundo Calvet (2012:46), “de todo o modo, o crioulo é atualmente uma 
língua como as outras, cuja única característica específica está em seu modo particular de emergência”. 
56 “Like all pidgins, Lingua Franca was a reduced language that resulted from extended contact between groups of 
people with no language in common”. (HOLM, 2010, p.253) 
57 “La criollización puede producirse en cualquier punto del ciclo vital del pidgin, que va desde el estado de ‘jerga’ 
hasta el de pidgin ya desarrollado”. (ROMAINE, 1996, p.203) 
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2ª – Gíria → pidgin estabilizado → Crioulo (Exemplo: Crioulo do Estreito de 

Torres). 

3ª – Gíria → pidgin estabilizado → pidgin expandido → Crioulo (Exemplo: 

Tok Pisin, de Nova Guiné). 

 

Desse modo, ainda que o Spanglish seja concebido como uma gíria, um pidgin ou uma 

língua crioula, ele pode ser enquadrado no que Romaine (1996) compreende como parte de um 

processo de crioulização. Se tomarmos a definição de crioulização proposta por Holm (2010), 

entretanto, poderemos atribuir ao Spanglish características de uma língua veicular58 e também 

reconhecer que existam falantes nativos desta modalidade linguística.  

Calvet (2012:33) afirma também que “se não há uma terceira língua disponível, e se os 

dois grupos têm necessidade de se comunicar, eles vão inventar para si outra forma de língua 

aproximativa, geralmente uma língua mista”. Para Romaine (2005), uma língua mista teria suas 

próprias regras e restrições. A autora acrescenta que, há muito tempo, os pidgins e os crioulos 

têm sido identificados como línguas mistas, com o vocabulário de uma língua (superstrato) e a 

gramática de outra (substrato).  Essas línguas mistas também poderiam ser consideradas línguas 

entrelaçadas ou línguas duo-mistas. (COUTO, 2007) Essas línguas mistas ou entrelaçadas 

resultariam de uma “fusão” ou mistura das línguas envolvidas, principalmente no que tange à 

gramática e ao vocabulário. 

Segundo Stavans (2014), o Spanglish é sempre uma língua híbrida. Ele reconhece que 

a principal característica de todas as línguas híbridas é a mudança de códigos. De acordo com 

este autor, dentro de cada língua híbrida há o conflito entre dois códigos, tanto a nível temporal 

quanto espacial. Em relação ao Spanglish, alternar os códigos a nível sintático e, dentro de um 

curso estético-ideológico, provoca o surgimento de uma diversificada mistura. (STAVANS, 

2014, p.304-305) 

Já Rothman e Rell (2005) postulam a ideia de que o Spanglish não é melhor nem pior 

que as suas partes constituintes (as línguas inglesa e espanhola), e que ele pode ser 

compreendido como uma língua, já que apresenta, entre outras características, a função de 

comunicação. Ademais acrescentam que, em alguns canais televisivos, locais ou nacionais, o 

“Spanglish serve como uma segunda língua comum e é empregado com a intenção explícita de 

                                                
58  De acordo com Calvet (2012:48), “é a definição de uma língua veicular: uma língua utilizada para a 
comunicação entre grupos que não têm a mesma primeira língua”. 
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identificar com ou capturar a atenção de uma demografia determinada”. (ROTHMAN; RELL, 

2005, p. 531, tradução nossa)59 Dessa forma, além de uma língua aproximativa, veicular e mista, 

o Spanglish pode ser entendido como uma segunda língua comum aos hispanos nos EUA. 

Relacionada à concepção de Spanglish como língua está a visão de que ele faria parte 

de diversos dialetos60  da língua espanhola e/ou inglesa. De acordo com Fernández-Ulloa 

(2004), o Spanglish seria um conjunto de dialetos tão variados quanto suas comunidades de 

falantes. Seus indícios seriam remetidos ao final do século XIX, logo após a assinatura do 

Tratado de Guadalupe Hidalgo. Para Silva-Corvalán (2000), esta prática abordaria distintos 

“dialetos anglizados do espanhol”. 

Haugen (2011) relata que a impossibilidade de afirmar quantas “línguas” ou “dialetos” 

são falados no mundo se deve à ambiguidade de sentido presente nestes termos. Bagno 

(2011:355) acrescenta que “o conceito de língua não é o mais fácil de se definir”, pois, o que 

pode ser considerado uma língua para uma comunidade de fala pode ser compreendido como 

um dialeto por um grupo de estudiosos e vice-versa. Assim, “dar nome a um modo de falar, 

rotulá-lo de ‘língua’, não é um ato inocente [...]. Inclusive a atribuição do rótulo de ‘língua’ a 

um modo de falar já é um ato político”. (BAGNO, 2011, p.368) 

Da mesma forma que “a língua, seja ela o que for, não se deixa apreender por inteiro – 

é preciso escolher um ponto desde o qual a gente observe para daí tirar algumas conclusões, 

todas sempre enganosas e instáveis” (BAGNO, 2011, p.357), a escolha de uma ou outra 

definição para o Spanglish dependerá, basicamente, da ótica do pesquisador em questão. 

 

3.2   Como e onde surgiu o Spanglish? 

 

Para Betti (2011:41, tradução nossa), “o spanglish, de span- (Spanish) mais -glish 

(English), chamado também espanglish ou espanglês, se pode considerar o fruto do encontro 

(ou do choque) entre dois mundos, duas sensibilidades, duas culturas e dois idiomas: o 

hispânico e o anglo-saxão”.61 A autora segue afirmando que “este fenômeno se refere sobretudo 

                                                
59 “Spanglish serves as a common second language and is employed with the explicit intent of identifying with or 
capturing the attention of a particular demographic”. (ROTHMAN; RELL, 2005, p. 531) 
60 Segundo Romaine (1996), o termo “dialeto” é utilizado, de uma forma geral, para se referir às variedades de 
uma língua que são vistas como subordinadas. Para a autora, os dialetos sociais dizem quem somos e os dialetos 
regionais mostram de onde viemos. Cabe ressaltar que a diferença entre “língua” e “dialeto” só é manifestada a 
nível social, visto que “[…] um dialeto é uma língua excluída da sociedade”. (HAUGEN, 2011, p.99)   
61 “El spanglish, de span- (Spanish) más -glish (English), llamado también espanglish o espanglés, se puede 
considerar el fruto del encuentro (o del choque) entre dos mundos, dos sensibilidades, dos culturas y dos idiomas: 
el hispánico y el anglosajón”. (BETTI, 2011, p.41) 
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à experiência linguística e cultural de latinos emigrados aos Estados Unidos da América, mas 

afeta também aos países latino-americanos e à Espanha”. (BETTI, 2011, p.41, tradução nossa)62 

De um modo geral, são duas as vertentes teóricas que explicam o surgimento e a 

propagação do Spanglish: uma que relaciona este “fenômeno” aos problemas gerados com a 

assinatura do Tratado de Guadalupe-Hidalgo (1848), entre México e EUA, e outra que associa 

o desenvolvimento do Spanglish ao resultado da ocupação norte-americana à ilha de PR (1898), 

e às diversas consequências que a transformação deste país em Estado Livre Associado dos 

EUA trouxe aos porto-riquenhos. 

A primeira visão trata o Spanglish, principalmente, como consequência do contato 

fronteiriço México-EUA e da “compra” de vários estados mexicanos pelo governo de 

Washington (em 1848), fazendo com que os indivíduos que viviam naquela região, de um 

momento para outro, se tornassem “estrangeiros em sua própria terra” 63. Com isso, houve um 

choque cultural muito grande, visto que a população foi obrigada a apreender o inglês como 

“Língua da Nação” e proibida, em diversas situações, de utilizar sua língua materna (o 

espanhol). (SILVA-CORVALÁN, 2000) Para Betti (2009), como resultado disso, as gerações 

seguintes de méxico-americanos (chicanos) começaram a utilizar as palavras em inglês com a 

pronúncia e/ou a fonética do espanhol. De acordo com esta autora, esta mistura de ambas as 

línguas ficou conhecida como Spanglish. 

Já a segunda concepção acredita que o Spanglish tenha sido difundido a partir do contato 

da língua inglesa com a língua espanhola em Porto Rico. Com o status de “Estado Livre 

Associado”, Porto Rico configurou-se como o único país das Américas a possuir o inglês e o 

espanhol como línguas oficiais64. E o contato entre esses dois idiomas e entre essas duas culturas 

culminou na propagação do Spanglish. (STAVANS, 2010; 2014) Segundo Morales (2002), 

Porto Rico é a primeira nação Spanglish da América. Dentro desta mesma ótica, há quem 

postule a ideia de que o Spanglish tenha surgido no Spanish Harlem, mediante o convívio 

constante entre as culturas hispana e anglo-saxã, provenientes da crescente migração de porto-

riquenhos à Nova-York. Os precursores desta visão creem que esta prática tenha sido levada à 

ilha através dos Nuyoricans, quando estes tenham decidido regressar a Porto Rico. 

                                                
62 “[…] este fenómeno se refiere sobre todo a la experiencia lingüística y cultural de latinos emigrados a los Estados 
Unidos de América, pero afecta también a los países latinoamericanos y a España”. (BETTI, 2011, p. 41) 
63 Através desse Tratado de Guadalupe-Hidalgo, partes dos estados que hoje conhecemos como Texas, Califórnia, 
Nevada, Utah, Arizona, Novo México e Colorado, antes pertencentes aos domínios mexicanos, foram “vendidos” 
aos EUA.  
64 http://welcome.topuertorico.org   
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Independentemente de onde, quando e por qual motivo tenha surgido o Spanglish, torna-

se necessário analisar qual a importância que os “spanglish-falantes” atribuem a ele. Ou seja: 

o que pode levar um indivíduo a falar “conscientemente” em Spanglish? Quais as 

consequências que este uso pode trazer para a vida das pessoas envolvidas? Por que o Spanglish 

pode ser considerado uma manifestação da identidade híbrida de muitos hispanos? 

Será sobre essas e outras questões que trataremos a seguir. 

 

3.3   Por que falar (em) Spanglish? 

 

Partindo do pressuposto de que “a identidade é simplesmente aquilo que se é ” (SILVA, 

2014, p.74), o Spanglish tem sido relacionado constantemente à manifestação das identidades 

(híbridas) de muitos hispanos nos EUA. Morales (2002) reconhece que o Spanglish não é 

apenas o que os hispanos falam, mas também o que eles são, como agem e como percebem o 

mundo. Logo, este “fenômeno” torna-se um reflexo da maneira na qual muitos indivíduos 

percebem a si mesmos e aos outros. 

Como vimos no capítulo anterior, muitos porto-riquenhos residentes em Nova York 

encontram-se diante deste incrível dilema: “Somos hispanos ou norte-americanos?”, “Qual será 

nosso futuro?”, “A quem devemos ‘lealdade’: aos EUA ou a Porto Rico?”. O Spanglish, muitas 

vezes, tem sido utilizado para demonstrar este conflito de identidades e para reforçar a 

impossibilidade de dissociar-se, de tentar “encaixar-se” em uma única categoria:  

 

 

Nideaquinideallá 

impossible to blend 

impossible to categorize 

impossible to analyze 

impossible to synthesize 

our guerrilla cultural camouflage 

survival linguistic construction 

at emergency moment’s notice 

complex afirmaciones parametric 

principles fermenting 

secretive universal 

garbatopandegato 

continental yearnings 
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complex jerigonza 

de mi hablar 

 

nideaquinideallá 

escríbelo junto 

sin letra mayúscula 

gracias. 

 

                         (LAVIERA, 2008, p.6) 

 

 

Este poema manifesta a situação vivenciada por diversos porto-riquenhos / nuyoricans 

que, após tantos anos morando nos EUA, decidem voltar a Porto Rico e não conseguem 

finalmente se sentir “em casa”. O poeta utiliza-se do Spanglish para reforçar essa hibridez que 

o rodeia e que o constitui como um sujeito multiétnico e mestiço.  

Segundo Hall (2014), as identidades são concebidas como as diferentes posições que o 

“sujeito” deve assumir, levando-se em consideração que tratam de representações sobre si e o 

outro. Ainda que determinados grupos apresentem características em comum, os processos de 

(re)construção das identidades podem diferir de pessoa para pessoa. 

 Além disso, os indivíduos podem apresentar distintas maneiras de reafirmar seu 

pertencimento a determinados grupos sociais, seja por aproximação ao que é comum aos demais 

integrantes daquela comunidade, ou por distanciamento do que é aceitável por “todos”. 

(BORTOLINI; GARCEZ; SCHLATTER, 2013) Ao tentar uma reaproximação à cultura 

“hispana”, muitos porto-riquenhos podem optar por falar espanhol, enquanto que outros podem 

se autodenominar “spanglish-falantes” na busca por exemplificar suas identidades 

multifacetadas.  

Reconhecendo que “a complexidade da vida moderna exige que assumamos diferentes 

identidades” (WOODWARD, 2014, p.32), torna-se praticamente inviável falar em identidade, 

no sentido de algo único, singular. Se estamos em constante interação e realizamos contatos 

com inúmeras pessoas, o mais lógico seria pensarmos em identidades, diversificadas e plurais, 

pois vivemos um frequente conflito entre o que fomos, o que somos e o que queremos ou 

devemos ser. 

Ademais, o processo pelo qual uma determinada identidade é fixada como a identidade 

é, ao mesmo tempo, um processo de seleção e de exclusão, pois toda “padronização” e/ou 

“normatização” é classificatória e excludente. Assim como a escolha por uma única variedade 
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linguística como a variedade “padrão” promove diversos preconceitos em torno às demais 

excluídas (BAGNO, 2011), visto que o padrão não é uma variedade, mas uma idealização, a 

“determinação” de uma única identidade para um indivíduo e/ou um grupo específico faz com 

que as outras identidades sejam vistas como “erradas”, “estranhas” e, em certos casos, 

“anormais”. 

É por isso que o Spanglish tem sido eleito como uma espécie de “bandeira” da hibridez 

a que muitos hispanos nos EUA estão expostos. Por ser visto como desvio, é combatido por 

muitos e idealizado por outros que o consideram uma representação de suas identidades. 

Observe o poema a seguir: 

 
Spanglish 

 

pues estoy creando spanglish 

bi-cultural systems 

scientific lexicographical 

inter-textual integrations 

two expressions 

existentially wired 

two dominant languages 

continentally abrazándose 

en colloquial combate 

en las aceras del soil 

imperio spanglish emerges 

control pandillaje 

sobre territorio bi-lingual  

las novelas mexicanas 

mixing with radiorocknroll 

condimented cocina lore 

immigrant/migrant 

nasal mispronouncements 

baraja chismeteos social club 

hip-hop prieto street salsa 

corner soul enmixturando 

spanish pop farándula 

standard english classroom 

with computer technicalities 
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spanglish is literally perfect 

spanglish is ethnically snobbish 

spanglish is cara-holy inteligencia 

which u.s. slang do you speak? 

 

(LAVIERA, 2008, p.26) 

 

 

O Spanglish é compreendido como um sistema bicultural, que transcende os domínios 

da linguagem, a ponto de culminar no surgimento de um “império Spanglish”, englobando a 

música, a televisão e a culinária, entre outros. Ele é apresentado como algo que serve a um 

propósito específico, como uma possível criação, e não como um problema ou uma fatalidade. 

Demonstra uma forma de unir as línguas e culturas (“two dominant languages / continentally 

abrazándose / en colloquial combate”) e não de afastá-las. 

Segundo Silva (2014:82), “a afirmação da identidade e a marcação da diferença 

implicam, sempre, as operações de incluir e de excluir. [...] As identidades se traduzem, assim, 

em declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está incluído e 

quem está excluído”. As diferenças não funcionam apenas como sistemas de demarcação das 

identidades, mas como fronteiras entre “nós” e “eles”. No momento em que um indivíduo 

“rompe as barreiras” do “nós”, passa a “pertencer” ao grupo formado por “eles”. 

 A identidade, então, está estreitamente relacionada com as diferenças existentes no 

mundo, de modo que possamos considerá-la como algo heterogêneo e cambiante. É uma 

construção permanente. Tanto a identidade quanto a diferença não são preexistentes ao 

indivíduo, mas, necessitam de constantes atribuições de sentidos e de reformulações. São, 

portanto, produtos sociais e culturais, sendo fabricadas pelos indivíduos mediante os contextos 

das relações socioculturais. (SILVA, 2014) 

O Spanglish, então, tem sido compreendido como algo muito importante para a 

manifestação das identidades mestiças dos hispanos nos EUA. Fernández-Ulloa (2004:72, 

tradução nossa) acredita que “[...] para seus falantes se converteu em algo mais que uma forma 

de falar já que representa de alguma maneira essa dupla identidade e cultura que lhes rodea, 

reforçando sua autonomia como indivíduos de una sociedade multiétnica”.65  

                                                
65 “[…] para sus hablantes se ha convertido en algo más que una forma de hablar ya que representa de alguna 
manera esa doble identidad y cultura que les rodea, reforzando su autonomía como individuos de una sociedad 
multiétnica”. (FERNÁNDEZ-ULLOA, 2004, p.72) 
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Assim, este “fenômeno” é visto como uma marca de identidade mista, em que as “duas” 

culturas são imbricadas e envolvidas indistintamente. Tem-se constituído não apenas no modo 

de falar de muitos hispanos, mas engloba toda uma perspectiva de vida e envolve, com isso, 

uma posição ideológica muito marcada, por parte de seus falantes. (OSORNO, 2005) 

Para Betti (2009), 
 
 
o spanglish revela um terceiro espaço, uma forma de viver, uma estratégia viva, 
expressiva, capaz de comover ou indignar, de veicular sentimentos e rebeliões, e 
sobretudo reflete um estilo de vida, os valores, as atitudes, a visão do mundo de muitos 
hispanos que assim se expressam e vivem. (BETTI, 2009, p.116, grifo da 
autora/tradução nossa)66 
 
 

O Spanglish representa um lugar no qual os hispanos podem expressar a dualidade que 

os rodeia, e revela um terceiro espaço, uma forma de vida, cujos valores e atitudes mestiços são 

entrelaçados. Torna-se, assim, “a única pátria possível e o signo de identidade que confere um 

lugar no mundo aos imigrantes e filhos de imigrantes que se sentem estrangeiros tanto em seus 

países de origem como nos Estados Unidos”. (OSORNO, 2005, página web, tradução nossa)67 

  

3.4 O Spanglish e a ideologia da autenticidade 

 

Segundo Lagorio (2011:201), “as atribuições de valor, as representações e, em geral, os 

discursos sobre as línguas fazem parte do campo que se conhece como ideologias linguísticas”. 

A autora segue afirmando que os qualificativos aplicados às línguas estão relacionados tanto ao 

senso comum quanto a pré-conceitos já estabelecidos. Para ela, as representações que os 

falantes têm da(s) própria(s) língua(s) estão intrinsicamente envolvidas às representações 

propagadas em sociedade. 

Conforme Calvet (2004), as representações linguísticas compreenderiam o estudo 

daquilo que os falantes dizem e pensam das línguas que falam e das línguas que os outros falam. 

Elas determinariam os juízos sobre as línguas e os jeitos de falar, as atitudes frente às línguas e 

os sotaques, e as condutas linguísticas que tendem a colocar a língua dos falantes em relação 

com os seus juízos e atitudes. Desse modo, os juízos de valor e as atitudes dos falantes sobre as 

línguas estariam intrinsicamente relacionados com as representações veiculadas a elas. Uma 

                                                
66 “El spanglish revela un tercer espacio, una forma de vivir, una estrategia viva, expresiva, capaz de conmover o 
indignar, de vehicular sentimientos y rebeliones, y sobre todo refleja un estilo de vida, los valores, las actitudes, 
la visión del mundo de muchos hispanos que así se expresan y viven”. (BETTI, 2009, p.1 16, grifo da autora) 
67 “[…] el spanglish es la única patria posible y el signo de identidad que le confiere un lugar en el mundo a los 
inmigrantes e hijos de inmigrantes que se sienten extranjeros tanto en sus países de origen como en Estados 
Unidos”. (OSORNO, 2005, página web) 
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representação “favorável” poderia estimular o uso de determinada língua e/ou variedade, 

enquanto que uma representação “desfavorável” poderia inibir a veiculação de determinadas 

formas linguísticas.  

As ideologias linguísticas, então, poderiam ser compreendidas como tipos de 

representações nas quais houvesse articulação entre aspectos da língua(gem) e formações 

políticas, sociais e culturais específicas. (VALLE, 2007; WOOLARD, 2007) Estariam 

entrelaçadas com o poder social e com o poder político, pois organizam os processos de 

significação constituintes dos seres humanos como sujeitos sociais. Não representariam apenas 

a linguagem, mas exibiriam os laços únicos que a unem a noções como identidade e 

comunidade, nação e estado ou moralidade e epistemologia.  (WOOLARD, 2007; 2012) 

Uma ideologia linguística abrangeria uma espécie de vínculo cultural, político ou social, 

um efeito normalizador/normativo e um caráter institucionalizante envolvendo determinada(s) 

prática(s) linguística(s). (VALLE, 2007) A propagação de certas ideologias linguísticas 

envolveria não apenas as representações e os juízos de valor dos indivíduos, mas a maneira 

como se atribui o poder “legitimador” nas práticas sociais. (CARNEIRO, 2013)  

Para Irvine e Gal (2000), há três processos nos quais podemos identificar como as 

pessoas constroem as representações ideológicas das diferenças linguísticas: iconicização, 

recursividade fractal e apagamento. O primeiro estaria relacionado à imagem social que 

determinados traços linguísticos propagam, vinculando as práticas linguísticas aos seus 

usuários. O segundo envolveria a projeção de uma oposição, determinando, assim, diferenças 

inerentes a certos grupos de falantes. E, por fim, o último promoveria a “invisibilidade” dos 

fenômenos (e/ou indivíduos) que contradissessem as visões difundidas pelos grupos de poder.  

Relacionando esses processos às ideologias linguísticas envolvendo o Spanglish, 

podemos observar processos de iconicização ao vincularmos esta modalidade a determinados 

grupos linguísticos: Hispanos nos EUA.  O Spanglish, então, acaba sendo veiculado como um 

“ícone”, uma “característica” específica de alguns indivíduos. A recursividade fractal poderia 

ser relacionada às diferenças envolvendo os variados grupos de “spanglish-falantes”. O 

Spanglish falado por um porto-riquenho seria diferente daquele falado por um mexicano, por 

exemplo. O apagamento estaria ligado à ideia de que “se não está no dicionário, não existe”, 

integrando aquelas visões de que “o Spanglish não existe”, ninguém fala assim, entre outras 

questões. 

Kroskrity (2000) reconhece que algumas características das ideologias linguísticas 

podem ser frequentemente reconhecidas e confrontadas. O autor alega que: 
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1- As “ideologias linguísticas representam a percepção de língua e discurso que é 

construída no interesse de grupo social ou cultural específico”. (KROSKRITY, 2000, p.8, grifo 

do autor/tradução nossa)68 Desse modo, a maneira como os falantes posicionam-se frente às 

línguas e/ou variedades estará relacionada com a percepção e valoração atribuídas aos 

fenômenos linguísticos. Logo, conceituar o Spanglish como língua, variedade e/ou gíria, por 

exemplo, dependerá, principalmente, dos interesses econômicos e políticos em questão. 

 

2- As “ideologias linguísticas são percebidas proveitosamente como múltiplas por 

causa da multiplicidade das divisões sociais significativas [...] que têm o potencial para 

produzir diversas perspectivas expressas como índices de grupos da sociedade”. 

(KROSKRITY, 2000, p.12, grifo do autor/tradução nossa)69 As ideologias linguísticas, então, 

possuem a capacidade de (re)produzir as características tomadas como “índices” de 

determinados grupos sociais. E, assim como os fenômenos linguísticos são diversificados, 

diferentes ideologias podem ser veiculadas a eles. O Spanglish pode ser relacionado tanto a 

ideologias que buscam sua legitimação quanto àquelas que visam seu “apagamento”. 

 

3- Os “membros podem dispor de vários graus de consciência de ideologias linguísticas 

locais”. (KROSKRITY, 2000, p.18, grifo do autor/tradução nossa)70 Assim, nem todos os 

indivíduos possuirão o mesmo grau de consciência e/ou compreensão das ideologias 

linguísticas disseminadas. Ainda que muitos falantes associem o uso do Spanglish a questões 

identitárias, nem todos conseguem perceber o que realmente está imbricado nas suas escolhas. 

E, dentre os indivíduos que condenam seu uso, há os que, muitas vezes, não percebem que o 

fazem não apenas por “seguirem” as normas impostas pelas autoridades linguísticas, mas 

também por preconceitos e estereótipos. 

 

4- As “ideologias linguísticas mediam entre estruturas sociais e formas de falar”. 

(KROSKRITY, 2000, p.21, grifo do autor/tradução nossa)71  São elas que, de um modo geral, 

“direcionam” as escolhas dos falantes, visto que disseminam ideias que podem ou não estimular 

                                                
68 “[...] language ideologies represent the perception of language and discourse that is constructed in the interest 
of a specific social or cultural group”. (KROSKRITY, 2000, p.8, grifo do autor) 
69 “[...] language ideologies are profitably conceived as multiple because of the multiplicity of meaningful social 
divisions […] that have the potential to produce divergent perspectives expresses as indices of group 
membership”. (KROSKRITY, 2000, p.12, grifo do autor) 
70 “[...] members may display varying degrees of awareness of local language ideologies”. (KROSKRITY, 2000, 
p.12, grifo do autor) 
71 “[...] ‘members’ language ideologies mediate between social structures and forms of talk”. (KROSKRITY, 
2000, p.12, grifo do autor) 
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o uso de determinadas modalidades de fala. A opção por falar ou não Spanglish, por exemplo, 

estará diretamente interligada às ideologias veiculadas a ele. 

 

Woolard (2007) postula a ideia de que, no mundo ocidental moderno, é possível 

encontrarmos duas ideologias sustentando a autoridade linguística e a legitimação dos falantes: 

a ideologia da autenticidade e a ideologia do anonimato. 

Na ideologia do anonimato estaria presente a veiculação de um saber socialmente neutro 

e disponível, o qual não é próprio de nenhum indivíduo ou sociedade. Essa ideologia seria 

característica das línguas hegemônicas e manifestaria “uma voz geral e comum”, e um público 

visto como abstração e não como um “conjunto de indivíduos”. Logo, “segundo este raciocínio, 

as línguas públicas, precisamente por não pertencerem a ‘ninguém em particular’, podem 

representar a todos e ser usadas igualmente por todos”. (WOOLARD, 2007, p.133, tradução 

nossa)72 Provêm dessa ideologia os ideais de “língua pura”, “língua padrão”, “língua nacional”, 

entre outros. 

A ideologia da autenticidade, por sua vez, teria relação com a expressão fundamental de 

uma comunidade ou de um “eu”. Estaria interligada às tentativas de legitimar e/ou valorar 

determinados usos linguísticos e, por isso, seria frequentemente associada às línguas 

minoritárias e às variedades estigmatizadas: 
 
 
Quando a autenticidade é a ideologia que legitima a uma língua, a variedade marcada 
com o selo de local ganha valor. O sotaque local se torna importante na medida em 
que a fala é percebida como a projeção da própria pessoa. A importância da voz 
autêntica está no que indica sobre o que fala mais do que no que se diz. Invocando um 
esquema semiótico, podemos dizer que neste sistema ideológico prima a função 
pragmática da dêixis social sobre a referência semântica. Com frequência, a fala se 
interpreta não apenas como um índice associado a um grupo particular, senão como 
uma representação icônica, como uma imagem natural representativa da essência de 
um tipo de pessoa. Para se beneficiar do valor da autenticidade, alguém deve “soar” 
como o tipo de pessoa valorizada; alguém deve reproduzir os tons e as matizes do 
falante autêntico. De fato, esta relação icônica da língua com a pessoa é em si mesma 
a essência da autenticidade. (WOOLARD, 2007, p.132, tradução nossa)73 

 

                                                
72 “Según este razonamiento, las lenguas públicas, precisamente por no pertenecer a ‘nadie en particular’, pueden 
representar a todos y ser usadas igualmente por todos”. (WOOLARD, 2007, p.133) 
73 “Cuando la autenticidad es la ideología que legitima a una lengua, la variedad marcada con el sello de lo local 
gana valor. El acento local se vuelve importante en la medida en que el habla es percibida como la proyección de 
la persona misma. La importancia de la voz auténtica está en lo que indica sobre el que habla más que en lo que 
dice. Invocando un esquema semiótico, podemos decir que en este sistema ideológico prima la función pragmática 
de la deixis social sobre la referencia semántica. Con frecuencia, el habla se interpreta no solamente como un 
índice asociado a un grupo particular, sino como una representación icónica, como una imagen natural 
representativa de la esencia de un tipo de persona. Para beneficiarse del valor de la autenticidad, uno debe ‘sonar’ 
como el tipo de persona valorado; uno debe reproducir los tonos y los matices del hablante auténtico. De hecho, 
esta relación icónica de la lengua con la persona es en sí misma la esencia de la autenticidad”. (WOOLARD, 2007, 
p.132) 
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Dessa maneira, quando uma língua é legitimada pela ideologia da autenticidade, a 

variedade considerada como “local” é dotada de valor e de representatividade. A escolha de 

determinada modalidade de fala é vista como uma projeção da própria pessoa em si. O 

importante, então, será legitimar e autenticar os usos da comunidade em questão, ainda que 

esses usos contrariem as normas linguísticas vigentes. 

Podemos acreditar que, em muitos casos, o Spanglish possa estar vinculado à ideologia 

da autenticidade, pois o número de indivíduos (pesquisadores ou não) que buscam legitimá-lo 

vem crescendo consideravelmente. Em uma tentativa de desconstruir preconceitos e 

estereótipos relacionados ao Spanglish, mediante a definição proposta pelo Dicionário da Real 

Academia Espanhola (DRAE), em 2012, dois linguistas (José Del Valle e Ana Celia Zentella) 

redigiram uma carta à Real Academia Espanhola (RAE) e à Associação de Academias de 

Língua Espanhola (ASALE) rechaçando a ideia de que o Spanglish seria uma deformação 

linguística. (CARTA INÚTIL A LA RAE, 2014)  

Esta carta foi disponibilizada na Internet e obteve um considerável número de 

assinaturas online, por indivíduos de diferentes lugares do mundo. Após esse evento, a Real 

Academia Espanhola suprimiu o vocábulo que tanto denegria a imagem desta modalidade de 

fala. Assim, antes da manifestação em prol do Spanglish encontrávamos a seguinte definição: 
 

espanglish 

(Del ingl. Spanglish, fusión de Spanish ‘español’ y English ‘inglés’). 

  

1. m. Modalidad del habla de algunos grupos hispanos de los Estados 

Unidos, en la que se mezclan, deformándolos, elementos léxicos y 

gramaticales del español y del inglés.74 

  

E, após as diversas discussões provocadas pela tentativa de reconhecer o seu valor, a 

RAE aprovou a seguinte explicação: 

 
Espanglish 

Fusión de español y el ingl. English ‘inglés’. 

 

                                                
74 http://lema.rae.es/drae/?val=espanglish 
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1. m. Modalidad del habla de algunos grupos hispanos de los Estados 

Unidos en la que se mezclan elementos léxicos y gramaticales del español y 

del inglés.75 

 

 Podemos observar, então, que, enquanto a RAE procurava propagar uma visão 

preconceituosa e estereotipada a respeito desta “modalidade de fala”, diversos indivíduos 

buscaram divulgar sua legitimidade e o seu valor. Outra maneira de observarmos a relação entre 

a ideologia da autenticidade e o Spanglish está presente na criação de comunidades, em redes 

sociais, difundindo e expressando a importância desta prática, nas quais os indivíduos, em geral, 

manifestaram a sua vinculação às duas línguas e culturas em questão.  

Observe a figura a seguir: 
 
 

FIGURA 13: Comunidade “Yes, I Speak Spanglish” 

 

        
                   

             Fonte: Facebook - Comunidade76 

 

O próprio nome desta comunidade busca conferir valor ao uso do Spanglish. Em 

português, poderia ser compreendida como: “Sim, eu falo Spanglish. Não, eu não me importo 

                                                
75 http://dle.rae.es/?id=GTwoTLM   
76  Disponível em: https://www.facebook.com/Yes-I-speak-Spanglish-No-I-dont-care-if-it-bothers-you-
188215619054/?ref=br_rs 
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se isso te incomoda”. Encontramos aqui um considerável número de pessoas (mais de 9.380 

indivíduos) expressando sua aprovação e empatia a respeito deste “fenômeno”, ainda que, com 

isso, venham a desagradar àqueles que o consideram prejudicial. Isso nos leva a crer que a 

valoração e a legitimação do Spanglish vem sendo propagada ao redor do mundo.  

Além da expansão de comunidades virtuais sobre o Spanglish, encontramos também a 

divulgação de diversos grupos online a respeito dele, como o “Spanglish Magazine”, o qual, 

além de divulgar atividades culturais e notícias a respeito do “mundo latino”, em ambas as 

línguas, configura-se como um anúncio de uma revista com o mesmo nome, de distribuição 

mensal, originalmente, para os hispanos residentes em Vancouver, Canadá. Observamos, então, 

que o Spanglish já deixou de ser associado apenas aos hispanos nos EUA.  

A edição de abril (2016) encontra-se com a seguinte capa: 

 
Figura 14: Spanglish Magazine – Abril (2016) 

 

 
                      Fonte: Facebook77 

                                                
77 Disponível em:  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153429735787109&set=gm.1090034154350486&type=3&theater 
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Outra forma de os indivíduos manifestarem sua aproximação com o Spanglish está no 

estabelecimento de blogs pessoais sobre ele: 

 
FIGURA 15: Spanglishes - Blog pessoal 

 

             
              Fonte: Facebook - Blog pessoal78 

 

 

Na página acima, podemos ver que, na parte da descrição do blog, há a referência sobre 

a possibilidade de os indivíduos se comunicarem em Spanglish. Mais uma vez, encontramos 

presente a manifestação da ideologia da autenticidade, pois existe uma tentativa de legitimar o 

uso desta modalidade linguística através da perspectiva e da participação de  seus falantes. 

Ademais destes exemplos, há a divulgação de outras páginas de Internet relacionando o 

Spanglish a bandas musicais (Spanglish Fly), a restaurantes e bistrôs, a eventos e a atividades 

culturais, não apenas nos EUA, mas no mundo, de uma forma geral. 

 

 

 

                                                
78 Disponível em: https://www.facebook.com/Spanglishes-286353364854232/?ref=br_rs  
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• SINTETIZANDO: 

 

Ao longo deste capítulo, vimos que o Spanglish pode ser relacionado a distintos 

fenômenos linguísticos, e que há inúmeras teorias buscando defini-lo e explicar o seu 

surgimento. Apesar de não termos a pretensão de tentar desvendar o “mistério” que envolve a 

sua conceptualização, acreditamos que é importante observar o que dizem os “especialistas”, 

principalmente, porque entendemos que as representações e as ideologias associadas a esta 

prática de contato influenciam consideravelmente na maneira como os falantes a compreendem 

e também em como se posicionam diante dela. 

Como pudemos observar, as principais representações associadas à sua denominação 

envolveram os seguintes conceitos: bilinguismo, empréstimos linguísticos, code-switching, 

língua (híbrida, mista e crioula), variedade e dialeto.  De todas as denominações, a que gera 

mais polêmica é a que atribui ao Spanglish o status de “nova língua”, pois eleva o valor desta 

modalidade ao nível máximo, dentro da “hierarquia linguística”.  

Dependendo da ótica adotada, os empréstimos linguísticos e o code-switching 

evidenciariam estratégias de manutenção linguística. (WINFORD, 2008) Nesses casos, o 

Spanglish, ao ser compreendido dessa maneira, não seria associado à perda e/ou à diminuição 

de falantes de espanhol. Pelo contrário, poderia indicar situações de ampliação dos domínios 

de uso deste idioma.  

Conforme Parada (2011) e Zentella (1981; 1997), entre outros autores, o fato de um 

indivíduo alternar as línguas enquanto fala não significa que ele não seja capaz de utilizá-las 

separadamente. Em muitos casos, como pudemos ver no tópico 3.1, o Spanglish é associado às 

situações de bilinguismo e diglossia (FERGUSON, 1959; FISHMAN, 1967), em que as línguas 

e/ou variedades são utilizadas de acordo com as relações estabelecidas entre os indivíduos de 

uma determinada comunidade. Logo, o falante pode “optar” pela modalidade de fala a ser 

utiizada segundo às suas necessidades sociocomunicativas. 

Apesar de não termos abordado de maneira mais aprofundada as representações 

negativas em relação ao Spanglish, neste capítulo, sabemos que elas possuem um papel muito 

importante no direcionamento e/ou posicionamento dos falantes. Essas ideias estão interligadas 

ao conceito de língua como algo “fechado”, “imutável” e que deve ser preservado a todo o 

custo.  

De acordo com Kroskrity (2000), as ideologias linguísticas são responsáveis por 

manifestar o que um determinado grupo pode compreender por “língua” ou “discurso”, e isso 
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fica bem evidente nas tentativas de conceituar e delimitar o que é o Spanglish. Se observarmos 

o papel da ideologia do anonimato (WOOLARD, 2007), por exemplo, veremos que há a busca 

pela divulgação de um saber neutro, comum a conjunto de indivíduos, onde o Spanglish, de 

certa forma, não encontra lugar, pois se legitima o que é considerado uma “língua pura”, 

“padrão” e/ou “nacional”. Seu uso, portanto, é menosprezado e, em muitos casos, condenado. 

A ideologia da autencidade (WOOLARD, 2007), entretanto, estaria relacionada à 

legitimação das variedades e/ou línguas locais, nas quais os usos linguísticos da comunidade 

são valorizados e respeitados. Através dela, reconhece-se a importância das modalidades de 

fala para os grupos em questão. O Spanglish, nesse caso, seria compreendido como parte das 

identidades de muitos falantes, como algo natural e próprio das situações de contato linguístico. 

A língua e suas variedades, então, seriam analisadas como algo heterogêneo, dinâmico e em 

constante processo de (re)construção. 

Assim, de um modo geral, ainda que haja muita polêmica ao redor do Spanglish, seu 

uso e sua importância estão sendo cada vez mais divulgados e requeridos por aqueles que, de 

fato, possuem autoridade para legitimá-lo: os “spanglish-falantes”. 

Será sobre estes indivíduos que trataremos nos próximos capítulos. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Objetivando compreender melhor a situação dos porto-riquenhos nos EUA, assim como 

a relação que estes estabeleciam com os usos do espanhol, do inglês e do Spanglish, iniciamos 

nossa investigação mediante uma intensa pesquisa bibliográfica e documental79. Logo após, 

buscamos realizar um estudo de caso etnográfico, através da aplicação de diferentes 

instrumentos de pesquisa, entre eles, uma observação participante em dois bairros tipicamente 

porto-riquenhos de Nova York: El Barrio (Spanish Harlem) e Loisaida (Lower East Side). 

Além disso, participamos de algumas comunidades virtuais, presentes em blogs e redes sociais 

sobre os porto-riquenhos e o Spanglish nos EUA. 

A seguir, discutiremos detalhadamente os procedimentos metodológicos utilizados. 

 

4.1 Contextualização da pesquisa: Onde, quando, como e por que 

 

 Partindo dos dados obtidos durante as investigações realizadas entre os anos de 2012 e 

2014, para a elaboração de minha dissertação de Mestrado, pude observar que, ainda que os 

assuntos referentes ao Spanglish nos EUA sejam muito debatidos, pouca atenção tem sido 

dedicada às opiniões e atitudes dos falantes, de um modo geral. 

Refletindo sobre isso, decidimos ampliar a pesquisa inicial e direcionar o foco de nossa 

análise para as representações e ideologias de um grupo específico e, de certa forma, 

“diferenciado” de hispanos: os porto-riquenhos. 

Inicialmente, nossa pretensão era realizar uma pesquisa de campo mais extensa, com 

duração de, no mínimo, seis meses, através do Programa de Doutorado-Sanduíche no Exterior 

(PDSE), promovido pela CAPES. Devido a dificuldades orçamentárias e à suspensão de novos 

pedidos para a bolsa CAPES-PDSE, não foi possível alcançar este objetivo. Assim, tivemos 

que repensar e refazer nossos planos e, consequentemente, revisar todo o aparato metodológico.  

 Reconhecendo que não seria possível passar um período de seis meses ininterruptos em 

NY, decidimos dividir nossa pesquisa de campo em duas partes: entre os meses de janeiro e de 

fevereiro, e entre os meses de julho e de agosto de 2017. 

                                                
79 De acordo com Siena (2007:66-67), a pesquisa bibliográfica é “elaborada ou desenvolvida a partir de material 
já publicado, em geral livros, artigos de periódicos e materiais disponibilizados na Internet”, enquanto que a 
pesquisa documental “é elaborada utilizando materiais (documentos, banco de dados, etc.) que não receberam 
tratamento analítico ou que podem ser re-elaborados pelo pesquisador”.  
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 A primeira estadia tinha por objetivo principal sondar a região, estabelecer redes de 

contato e levantar os primeiros dados sobre o uso do Spanglish na cidade de Nova York. Nosso 

foco estava em descobrir os lugares mais propícios para a presença deste “fenômeno”, e em 

quais grupos de falantes sua presença era mais acentuada, de uma forma geral. 

 Minha primeira rede de contatos foi estabelecida no Graduate Center, da CUNY, 

através do professor Dr. José Del Valle, que me auxiliou nos passos iniciais desta investigação 

em NY, e me proporcionou a experiência de participar de algumas aulas de um dos cursos de 

Doutorado daquela instituição. Lá, pude conversar com professores e alunos, ouvir 

experiências, trocar ideias, receber sugestões e ampliar meu arcabouço teórico. Para minha 

surpresa, descobri que o Spanglish seria “objeto de estudo” nas três disciplinas cujas aulas 

iniciais pude acompanhar, e fiquei feliz ao saber que, ainda que as perspectivas de abordagem 

e os objetivos a serem alcançados fossem distintos, este “fenômeno” seria analisado e debatido 

por aqueles pesquisadores.  

Além do Graduate Center, pude entrar em contato com o Centro de Estudios 

Puertorriqueños, também pertencente à CUNY. Ali, naquele momento, pude expandir um 

pouco mais minhas leituras sobre os porto-riquenhos e o Spanglish em NY. 

Nessa primeira viagem, desvendei um pouco as ruas do Spanish Harlem (El Barrio) e 

do Lower East Side (Loisaida). Fotografei, registrei acontecimentos no diário de campo, 

conversei com alguns porto-riquenhos e com diversos hispanos, de distintas nacionalidades 

(dominicanos, mexicanos, entre outros), e pude ouvir e falar, de fato, minhas primeiras frases 

em Spanglish. No final dessa estadia, quando já estava com um grau de “aproximação” maior, 

pude divulgar meus questionários. E, de certa forma, obtive uma boa participação. É importante 

que levemos em consideração que, naquela época, havia uma tensão bem forte entre os 

imigrantes, visto que o recém-nomeado presidente (Donald Trump) estava apresentando novas 

leis e/ou políticas migratórias que, de um modo geral, afetavam consideravelmente as 

comunidades de hispanos nos EUA. Manifestações aconteciam com frequência, e até pude 

presenciar uma que envolvia alunos e professores da CUNY, em prol da liberdade de ir e vir de 

todas as pessoas, independente de sexo, religião e nacionalidade. Logo, em muitos casos, as 

pessoas demonstravam-se receosas de conversar sobre assuntos relativos às suas condições de 

vida em NY e preferiam dar respostas vagas ou não se expor. 

Em minha segunda viagem, encontrei mais reciprocidade. É claro que algumas pessoas 

não quiseram participar das pesquisas, mas acredito que isso estivesse mais ligado ao fato de 

eu ser uma “estranha” do que a receios legais, de certa forma, visto que meu objetivo ali era 

conversar, mais especificamente, com grupos de porto-riquenhos, e estes não “corriam riscos”, 
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já que eram “considerados” cidadãos. Ainda assim, o clima de tensão continuava entre os 

imigrantes. Neste momento, ampliei minha rede de contatos e pude adentrar mais 

profundamente no universo nuyorican. Visitei centros de referência da cultura porto-riquenha, 

como o Loisaida Center, o Nuyorican Poets Cafe, o Museo del Barrio e a já conhecida 

Biblioteca do Centro de Estudios Puertorriqueños. Conversei com outros pesquisadores, 

ampliei meu referencial teórico e participei mais ativamente de momentos de interação entre 

porto-riquenhos, em que pude presenciar o uso do Spanglish nas mais diversas situações 

sociocomunicativas. Também coletei dados através da divulgação dos questionários, que em 

muitos casos eram apresentados na forma de questionários-entrevistas e/ou conversas 

informais, visto que eu mesma perguntava e transcrevia as respostas, e os assuntos 

ultrapassavam os tópicos pré-estabelecidos. Além disso, os registros realizados através de 

fotografias e das anotações no diário de campo foram sumamente importantes na triangulação 

dos dados.  

Por fim, tive a oportunidade de voltar à NY entre o final de novembro e o início de 

dezembro do referido ano, para realizar algumas entrevistas mais formais e, assim, concluir o 

corpus desta tese. Nesse curto período de tempo, pude observar e analisar mais cuidadosamente 

o uso do Spanglish em situações corriqueiras, como no metrô, ou na fila do supermercado. 

Ademais, tive a oportunidade de conhecer melhor o Caribbean Cultural Center African 

Diaspore Institute (CCCADI), importante centro de divulgação e de realização de estudos, 

eventos e cursos sobre a diáspora porto-riquenha nos EUA.  

Escolhemos realizar um estudo de caso por sabermos que o tempo em campo não seria 

suficiente para que pudéssemos aprofundar as pesquisas etnográficas, além do que seria 

necessário trabalharmos com um corpus de informantes muito maior do que o programado. 

Logo, preferimos focar em grupos específicos de porto-riquenhos da cidade de Nova York, 

levando em consideração, principalmente, o tempo de permanência na cidade, o nível de fluidez 

nas línguas e o grau de escolaridade. Ainda que nem todos os informantes residissem nos 

bairros de Lower East Side e Spanish Harlem, a grande maioria apresentou um alto grau de 

familiaridade com estes locais, visto que eles trabalhavam ou estudavam naquela região, ou em 

suas proximidades.  

Nosso objetivo inicial era conversar apenas com porto-riquenhos residentes há mais de 

dez anos em NY, os que, em tese, seriam chamados de Nuyoricans. Entretanto, acreditando que 

fosse relevante contrastar algumas visões e expor algumas semelhanças e/ou diferenças, 

decidimos levar em consideração também dados provenientes de porto-riquenhos que chegaram 

há pouco tempo na cidade, os denominados “Diasporicans”.  
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4.2   O estudo de caso e a abordagem qualitativo-interpretativista 

 

Conforme abordado anteriormente, esta pesquisa configura-se como um estudo de caso 

de cunho etnográfico, com base qualitativo-interpretativista. Partimos da ideia de que “não há 

como observar o mundo independentemente das práticas sociais e significados vigentes”. 

(BORTONI-RICARDO, 2008, p.32) Assim, tanto a visão dos observados quanto a visão do 

observador estão diretamente relacionadas à maneira como ambos compreendem as “práticas e 

os significados” estabelecidos pela comunidade.  

Yin (2001:32) explica que “um estudo de caso é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. No caso do 

Spanglish e os nuyoricans, buscamos compreender até que ponto o contexto socioeconômico 

dos porto-riquenhos em Nova York pode estimular ou não a propagação desta prática de 

contato.  

André (2005) acrescenta que o estudo de caso etnográfico consiste em aplicar uma 

abordagem etnográfica ao estudo de caso. Além do mais, reconhece que é necessário que sejam 

preenchidos os requisitos da etnografia e que apresente um sistema bem delimitado, ou seja, 

uma unidade com limites bem definidos, como uma instituição ou um grupo social. Na nossa 

pesquisa, como relatamos anteriormente, os principais grupos analisados serão compostos por 

porto-riquenhos nascidos ou residentes na cidade de Nova York há pelo menos uma década. 

Desse modo, nesta investigação, o mais importante será obter as principais informações 

sobre o uso do Spanglish nas comunidades porto-riquenhas de Nova York. Entretanto, nosso 

foco não se dará nos aspectos quantitativos, ou seja, em grandes quantidades de informantes, 

mas na “qualidade” dos dados coletados, pois, nesse tipo de abordagem, reconhece-se que há 

uma relação intrínseca entre o sujeito e o seu contexto, que não pode ser quantificada, visto que 

“ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 

valores e das atitudes”. (MINAYO, 2009a, p.21). O objetivo é interpretar e atribuir significados 

aos dados coletados e o ambiente natural torna-se a fonte direta da pesquisa.  

 

4.3 Os Instrumentos de pesquisa 

 

Acreditando que a diversidade de instrumentos de coleta seja essencial para a análise de 

um estudo de caso, e que a triangulação de dados seja fundamental na comprovação da 

veracidade da pesquisa, optamos por utilizar os seguintes procedimentos para a obtenção do 
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corpus: observação participante, registro em diário de campo, aplicação de questionários e 

entrevistas, e análise de comunidades virtuais através da netnografia. 

 

a) A etnografia e a observação participante 

 

Para André (2005), a etnografia comprenderia um esquema de pesquisa desenvolvido 

por antropólogos com o objetivo de estudar a cultura e a sociedade. O autor postula que, 

etimologicamente, significa “descrição cultural” e que abrange dois sentidos: “(1) um conjunto 

de técnicas que eles usam para coletar dados sobre os valores, os hábitos, as crenças, as práticas 

e os comportamentos de um grupo social; e (2) um relato escrito resultante do emprego dessas 

técnicas”. (ANDRÉ, 2005, p.24) 

Assim, a etnografia, tal qual a conhecemos, estaria relacionada tanto a um tipo de 

metodologia quanto ao produto resultante dos procedimentos realizados. “A observação é 

chamada de participante porque parte do princípio de que o pesquisador tem sempre um grau 

de interação com a situação estudada, afetando-a e sendo por ela afetado”. (ANDRÉ, 2005, 

p.24) Yin (2001) acrescenta que, através desse tipo de observação, o pesquisador pode 

desempenhar distintas funções dentro de um estudo de caso e, efetivamente, participar dos 

eventos a serem estudados. Além disso, tem a chance de analisar os dados a partir do ponto de 

vista de “alguém de dentro” do estudo de caso e não como um avaliador “externo” e/ou, de 

certa forma, alheio aos fatos. 

Como relatamos no tópico 4.1, nossa observação participante aconteceu entre os meses 

de janeiro e fevereiro, julho e agosto, e novembro e dezembro de 2017, e tentou compreender: 

 

- As principais origens dos indivíduos hispano-falantes naquela(s) comunidade(s);  

- O motivo que levou o indivíduo e/ou sua família a mudar-se para os Estados Unidos 

da América; 

 - O tempo que o indivíduo e/ou sua família reside naquele país; 

- O papel que a língua espanhola exerce em sua comunidade de fala; 

- A influência que a língua inglesa exerce sobre sua comunidade; 

- O valor que o Spanglish apresenta para os indivíduos daquela(s) comunidade(s) 

hispano-falante(s); 

- As divergências de uso entre inglês, espanhol e Spanglish de acordo com as variáveis: 

gênero/sexo, grau de escolarização, faixa etária e nível socioeconômico. 
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Os “âmbitos de uso” (SPOLSKY, 2009) observados foram: a Universidade (City 

University of New York - CUNY), alguns programas de televisão e de rádio, algumas igrejas e 

estabelecimentos comerciais ao redor da(s) comunidade(s) de fala, entre outros. Também 

tentamos analisar a importância de alguns centros de preservação e propagação da cultura porto-

riquenha em Nova York, como: 

 

- O Museo del Barrio; 

-  O Centro de Estudios Puertorriqueños; 

- O Caribbean Cultural Center African Diaspore Institute; 

- O Loisaida Center; e 

- O Nuyorican Poets Cafe. 

 

Ao longo de toda a pesquisa, pude efetivamente “participar” de diversos momentos de 

interação, tanto formais quanto informais, que foram fundamentais na obtenção e na 

compreensão dos dados analisados. Mediante a inserção em campo, pude examinar mais 

cuidadosamente as características do grupo analisado, rever meus conceitos e estabelecer 

relações entre a teoria estudada e a prática vivenciada.  Ao mesmo tempo em que “contribuí” 

para modificar certos aspectos do cotidiano dos informantes, fui impactada e modificada por 

eles, a ponto de me deparar utilizando o Spanglish, por diversas vezes, inconscientemente. 

 

b) O Diário de Campo 

 

Para Minayo (2009b:71), “o principal instrumento de trabalho de observação é o 

chamado diário de campo, que nada mais é do que um caderninho [...] no qual escrevemos 

todas as informações que não fazem parte do contexto formal de entrevistas em suas várias 

modalidades”. Ele é parte fundamental de todo o processo de coleta e análise de dados. 

Nesta pesquisa, buscamos utilizar esta ferramenta para registrar um pouco mais da 

minha participação em campo. Além das anotações e/ou descrições, procuramos documentar 

as fotografias e imagens coletadas. 

 

c) Os questionários e as entrevistas 

 

Segundo Prodanov e Freitas (2013), ainda que as entrevistas e os questionários tratem 

da formulação de questões a serem respondidas pelos indivíduos analisados, o que os diferencia 
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principalmente é a maneira pela qual esses questionamentos chegam aos participantes da 

pesquisa: face a face (em geral) ou através de formulários impressos e/ou enviados 

eletronicamente. De acordo com Gil (2008), as vantagens do questionário consistem na 

possibilidade de atingir um grande número de pessoas, ainda que estejam distantes 

geograficamente, de implicar menores gastos (financeiros e temporais), e de garantir o 

anonimato das pessoas, entre outras. Através dessa ferramenta, pude coletar dados de 

indivíduos residentes em distintas partes da cidade, antes mesmo de minha inserção a campo. 

Nos questionários aplicados nas comunidades hispanas de Nova York utilizamos 

perguntas de distintas naturezas: abertas, fechadas, de múltipla escolha e com respostas 

escalonadas (PRODANOV; FREITAS, 2013) 80. O primeiro (“El Spanglish en los Estados 

Unidos”)81 foi divulgado entre os hispanos com quem tive contato ao longo de toda a pesquisa, 

tanto pessoalmente quanto virtualmente, e serviu para que eu pudesse realizar uma espécie de 

sondagem, e identificar melhor quais grupos de falantes eram mais propensos a utilizar o 

Spanglish, em que contextos isso acontecia, entre outros fatores. O segundo (“Puertorriqueños 

en Nueva York”)82 foi direcionado aos informantes de origem porto-riquenha, principalmente 

aos que já tinham estabelecido residência na cidade de NY. Discutiremos seus resultados nos 

próximos capítulos.83 Ambos foram disponibilizados em espanhol e em inglês. 

Para Minayo (2009b), através da entrevista, podemos conseguir dados de duas 

naturezas: aqueles que poderiam ser obtidos mediante o estudo de outras fontes, como 

documentos, por exemplo; e aqueles que se referem ao objeto principal da investigação, pois 

fazem referência a informações construídas durante o diálogo e a reflexão do indivíduo sobre a 

realidade vivenciada. A autora esclarece que esses últimos dados são comumente chamados de 

“subjetivos” e “constituem uma representação da realidade: ideias, crenças, maneiras de pensar; 

opiniões, sentimentos, maneiras de sentir; maneiras de atuar; condutas; projeções para o futuro; 

razões conscientes ou inconscientes de determinadas atitudes e comportamentos”. (MINAYO, 

2009b, p.65) 

Como alguns dos objetivos desta Tese eram apreender e analisar as principais 

representações e ideologias relacionadas ao uso do Spanglish em Nova York, as entrevistas e 

as conversas informais constituiram-se em ricas fontes de obtenção de dados. Nossa 

                                                
80  De um modo geral, as respostas foram transcritas da maneira que os informantes declararam em seus 
questionários. Preservou-se, então, a redação original, independentemente se estava ou não de acordo com as 
normas gramaticais. 
81 Disponível no Anexo I. 
82 Disponível no Anexo II. 
83 Como o foco de nossa pesquisa é comprender o uso e a importância do Spanglish entre os nuyoricans, não nos 
detalharemos na análise do primeiro questionário. 
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investigação esteve centrada na formulação de entrevistas semi-estruturadas, que incluíram 

perguntas mais fechadas, seguindo uma espécie de roteiro, e também questões mais abertas, em 

forma de conversas espontâneas e/ou informais.  

As entrevistas “formais” foram realizadas no local de trabalho dos informantes, 

prioritariamente, em espanhol, e duraram cerca de 1h30min. Os dados foram gravados e 

armazenados tanto em um gravador (Powerback DVR-1096.TF) quanto em um aplicativo do 

meu celular, com o consentimento (oral e por escrito) dos entrevistados. Todas as conversas 

foram transcritas. Entretanto, para esta pesquisa, nos referiremos apenas aos trechos mais 

relevantes84. 

 

d) A netnografia e as comunidades virtuais 

 

Segundo Morais (2014, s/p), a netnografia (também conhecida como ciberetnografia, 

etnografia online, etnografia virtual, entre outros) “é a investigação das interações sociais em 

ambientes virtuais”. Ainda que ocorra fora do mundo “real”, depreende participação e 

envolvimento do pesquisador, dado o seu caráter etnográfico. Dependendo dos objetivos a 

serem alcançados, como a realização de “pesquisa online de uma comunidade”, por exemplo, 

pode desempenhar um papel auxiliar ou secundário. (KOZINETS, 2010)   

 Esta técnica foi utilizada no desenvolvimento deste estudo mediante a observação de 

comunidades virtuais85 constituídas, principalmente, por porto-riquenhos residentes nos EUA. 

Nosso foco estava em estabelecer relações entre esses indivíduos e o Spanglish, e as 

representações e ideologias linguísticas veiculadas a essa modalidade linguística. Desse modo, 

ao longo dos últimos dois anos, participei de grupos, comunidades e blogs, no facebook, que 

faziam menção ao Spanglish, aos porto-riquenhos / nuyoricans e aos hispanos nos EUA. Além 

disso,  aproveitei-me desse “espaço interativo” para divulgar os questionários e, assim, obter os 

primeiros dados a serem analisados. 

  

 

 

 

                                                
84 Os tópicos abordados nas entrevistas encontram-se relatados no ANEXO III. 
85 De acordo com Requero (2005:13), a comunidade virtual é “um grupo de pessoas que estabelecem entre si 
relações sociais, que permaneçam um tempo suficiente para que elas possam constituir um corpo organizado, 
através da comunicação mediada por computador”. 
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4.4 O Perfil dos Informantes 

 

Buscamos separar os nossos informantes em dois grandes grupos: hispanos/latinos 

residentes nos EUA e porto-riquenhos residentes em Nova York. Os primeiros provêm de 

distintas nacionalidades e foram abordados ao longo de toda a pesquisa a fim de observarmos 

as principais ideologias, representações e atitudes linguísticas envolvendo o Spanglish nos 

EUA. Consideramos também alguns indivíduos que “não se encaixavam” sob o rótulo de 

hispanos ou latinos, mas que apresentavam uma relação estreita com a língua espanhola, visto 

que a utilizavam frequentemente no Graduate Center – INF(S08) e INF(S09) –, ou possuíam 

família de ascendência hispano-falante – INF(S15) e INF(S18). Observamos também pessoas 

que não residiam mais em NY, visto que nosso objetivo era analisar a aceitação e/ou a rejeição 

do Spanglish, nos EUA, de um modo geral. 

Podemos organizar estes informantes da seguinte maneira: 

 
QUADRO 01: Perfil dos Informantes I86 

                                                
86 Esse quadro é composto pelos informantes do primeiro questionário analisado (“El Spanglish en los Estados 
Unidos”). 

Informante Gênero Idade Nacionalidade Tempo de permanência 

nos EUA 

INF(S01) Feminino 35 anos Colombiana Menos de um ano 

INF(S02) Feminino 27 anos Espanhola Menos de um ano 

INF(S03) Feminino 27 anos Espanhola Menos de um ano 

INF(S04) Feminino 27 anos Espanhola Menos de um ano 

INF(S05) Feminino 27 anos Espanhola Menos de um ano 

INF(S06) Feminino 23 anos Venezuelana Menos de um ano 

INF(S07) Feminino 34 anos Venezuelana Menos de um ano 

INF(S08) Feminino 21 anos Americana -------- 

INF(S09) Feminino 32 anos Lituana  4 anos 

INF(S10) Masculino 31 anos Cubano 2 anos 
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O segundo grupo está composto, principalmente, por porto-riquenhos que já residiam 

(ou tenham residido) na cidade há tempo suficiente para estabelecerem vínculos e/ou 

sentimentos, seja por relações de amizade / parentesco ou por motivos de estudos / trabalho. A 

grande maioria migrou para NY com o intuito de ampliar seus estudos e suas oportunidades de 

emprego. Muitos cursaram ou estão cursando a pós-graduação, a nível de Mestrado e/ou 

Doutorado. 

Observe o quadro a seguir: 

 
    QUADRO 02: Perfil dos Informantes II87 

 

Informante Gênero Faixa etária Tempo de permanência  

em NY 

Atual local de 

residência 

INF(01) Feminino Menos de 20 Até 10 anos Bronx  

INF(02) Feminino Entre 30 e 40 Até 10 anos East Harlem – Manhattan  

INF(03) Feminino Entre 40 e 50 25 anos e meio Manhattan 

INF(04) Feminino Mais de 50 51 anos Bronx 

                                                
87 Este quadro é composto pelos informantes do segundo questionário analisado (“Puertorriqueños en Nueva 
York”), visando compreender as principais representações, ideologias e atitudes envolvendo o uso do Spanglish 
entre os porto-riquenhos residentes em Nova York. 

INF(S11) Masculino Mais de 40 anos  Mexicano 15 anos 

INF(S12) Masculino Mais de 50 anos Dominicano 24 anos 

INF(S13) Masculino Mais de 50 anos Dominicano 22 anos 

INF(S14) Masculino Mais de 50 anos Dominicano 20 anos 

INF(S15) Feminino 27 anos Americana  ------- 

INF(S16) Feminino Mais de 25 anos Dominicana 16 anos 

INF(S17) Masculino Mais de 50 anos Dominicano 20 anos 

INF(S18) Masculino Mais de 25 anos Americano ------ 

INF(S19) Feminino 47 anos Espanhola 9 anos 
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INF(05) Feminino Entre 40 e 50 Nasceu e cresceu nos EUA  Bronx 

INF(06) Feminino Entre 40 e 50 32 anos Bronx 

INF(07) Feminino Entre 20 e 30 Nasceu e cresceu em NY NY 

INF(08) Feminino Entre 30 e 40  2 anos Greenpoint – Brooklyn  

INF(09) Feminino Mais de 50 Nasceu e cresceu em NY LES – Manhattan  

INF(10) Feminino Entre 30 e 40 4 anos e meio. NY 

INF(11) Feminino Entre 30 e 40 10 anos Brooklyn 

INF(12) Feminino Entre 30 e 40 3 anos Ridgewood – Queens  

INF(13) Feminino Entre 20 e 30  Menos de 10 anos Brooklyn 

INF(14) Feminino Entre 40 e 50 --------------- New Jersey 

INF(15) Feminino Mais de 50 43 anos Manhattan 

INF(16) Feminino Mais de 50 Nasceu e cresceu em NY East Harlem - Manhattan 

INF(17) Feminino Mais de 50 63 anos Puerto Rico 

INF(18) Feminino Mais de 50 Nasceu e cresceu em NY El Barrio – Manhattan  

INF(19) Feminino Entre 40 e 50 Mais de 25 anos La Verne – Califórnia  

INF(20) Masculino Mais de 50 50 anos El Barrio – Manhattan  

INF(21) Masculino Entre 30 e 40 8 anos Bedstey – Brooklyn  

INF(22) Masculino Entre 40 e 50 Menos de 10 anos NY 

INF(23) Masculino Entre 30 e 40 Menos de 10 anos NY 

INF(24) Masculino Entre 30 e 40 5 anos Ridgewood - Queens 

INF(25) Masculino Mais de 50 Nasceu e cresceu em NY LES – Manhattan  

INF(26) Masculino Mais de 50 25 anos LES – Manhattan  

INF(27) Masculino Mais de 50 Mais de 50 anos LES – Manhattan 

INF(28) Masculino Mais de 50  Mais de 40 anos LES – Manhattan 

INF(29) Masculino Entre 40 e 50 22 anos El Barrio – Manhattan  

INF(30) Masculino Entre 40 e 50 --------------- Florida 
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INF(31) Masculino Entre 40 e 50 Mais de 15 anos NY 

INF(32) Masculino Mais de 50 51 anos NY 

INF(33) Feminino Entre 20 e 30  1 ano Crown Heights – 

Brooklyn  

 

 

A maioria dos dados foi coletada através de interações que estabeleci com os 

informantes. Algumas informações surgiram da disponibilização de ambos os questionários em 

sites e páginas web sobre o Spanglish e os porto-riquenhos nos EUA. Em toda a pesquisa, 

preservou-se a identidade dos indivíduos através do anonimato e da utilização de códigos. 

Dentro do grupo de informantes porto-riquenhos, alguns aceitaram conversar comigo 

mais especificamente, responder a outras perguntas, e expor de forma enfática suas opiniões 

sobre o uso do Spanglish em Nova York:  

 
QUADRO 03: Perfil dos Informantes III88 

 

Informante Gênero Faixa etária Tempo de Permanência em Nova York 

P1 Masculino Mais de 50 anos 25 anos 

P2 Masculino Mais de 50 anos Nasceu e cresceu em NY 

P3 Feminino Mais de 50 anos Nasceu e cresceu em NY 

P4 Feminino Entre 20 e 30 anos Nasceu e cresceu em NY 

P5 Feminino Entre 30 e 40 anos Menos de 5 anos 

P6 Masculino Entre 30 e 40 anos Menos de 5 anos 

P7 Feminino Entre 40 e 50 anos Menos de 10 anos 

P8 Masculino Entre 40 e 50 anos Menos de 10 anos 

P9 Feminino Entre 30 e 40 anos Menos de 5 anos 

P10 Masculino Entre 30 e 40 anos Nasceu e cresceu em NY 

P11 Feminino Entre 30 e 40 anos Nasceu e cresceu em NY 

                                                
88 Neste quadro, estão incluídos os informantes porto-riquenhos com os quais pude estabelecer momentos de 
interações mais duradouros e significativos. 
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P12 Feminino Entre 20 e 30 anos 1 ano  

P13 Feminino Entre 30 e 40 anos 2 anos 

 

 

Em determinados casos, os diálogos aconteciam naturalmente, sem que houvesse a 

necessidade de eu pedir, ou mesmo de apresentar o questionário. Acabavam surgindo através 

de um assunto em comum ou por intermédio de outro informante, e eu sintetizava os tópicos 

mais interessantes no diário de campo. Quatro porto-riquenhos me concederam entrevistas 

propriamente ditas (P4, P10, P12 e P13). Todos esses entrevistados concluíram estudos a nível 

universitário e trabalham no mesmo lugar. Para manter a integridade desses informantes, prefiro 

preservar o nome desta instituição. Cabe ressaltar que pertencem a um dos cinco centros de 

preservação e propagação da cultura boricua, relatados no tópico 4.3. 

Para esta pesquisa, ao todo, pude estabelecer uma rede de contatos com, 

aproximadamente, sessenta pessoas, das quais cerca de trinta e seis eram de origem e/ou 

ascendência porto-riquenha.  

 

• SINTETIZANDO: 

 

Ao longo deste capítulo, discutimos a base metodológica escolhida para a realização 

desta Tese. Como relatado anteriormente, através de um estudo de caso etnográfico, 

objetivamos compreender a importância do Spanglish para os porto-riquenhos residentes em 

Nova York. Para isso, utilizamos, principalmente, os seguintes instrumentos de pesquisa: 

observação participante em dois bairros “boricuas” (Lower East Side e Spanish Harlem), 

questionários e conversas informais (entre hispanos de Nova York), e entrevistas semi-

estruturadas (com quatro porto-riquenhos). 

Os resultados encontrados serão descritos a seguir.  
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PARTE II:  

         DA PRÁTICA À TEORIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se me considera Latina o Hispana, 

com letras mayúsculas. No sé, en realidade, qué 

quiere decir eso. Me identifico así cuando me es 

necesario: cuando tengo que llenar formularios 

que no dan otra alternativa, o cuando tengo que 

apoyar a nuestros líderes en sus esfuerzos para 

adelantar nuestra situación económica y social en 

los Estados Unidos. Pero sí sé lo que quiere decir, 

para mí, el ser puertorriqueña. Mi 

puertorriqueñeidad incluye mi vida 

norteamericana, mi espanglés, el sofrito que 

sazona mi arroz con gandules, la salsa de tomate 

y la salsa del Gran Combo. Una cultura ha 

enriquecido a la otra, y ambas me han enriquecido 

a mí. 

 

(SANTIAGO, 1994, p. xvii-xviii) 
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5 “KEEP TRANQUILO AND HABLA SPANGLISH”: RELATO ETNOGRÁFICO 

 

Neste capítulo, apresentaremos as primeiras impressões e reações que tive ao adentrar 

este universo tão vasto e complexo que é o Spanglish. Todos esses relatos são oriundos da 

observação participante e das anotações realizadas no diário de campo, ao longo de todas as 

semanas em que estive em Nova York. 

Nosso foco será proporcionar uma pequena descrição das práticas linguísticas 

encontradas. 

 

5.1 O espanhol, o inglês e o Spanglish no Lower East Side 

 

A minha observação participante teve início, mais precisamente, no dia 25/01/17, 

quando embarquei no Aeroporto Internacional do Galeão (RJ) rumo ao JFK Airport (Queens-

NY), às 00h55min. Durante as quase 11 horas de voo, pude observar que tanto o comandante 

quanto a tripulação se comunicavam com os passageiros em português ou inglês. Não notei a 

presença do espanhol naquele momento. Entretanto, assim que desembarquei no JFK, pude 

perceber a importância do espanhol naquela região. Logo que descobriu minha nacionalidade, 

a funcionária da imigração norte-americana deixou de utilizar o inglês e passou a se comunicar 

comigo em espanhol.  

Depois, já fora da “área restrita”, observei que as placas e os avisos se encontravam 

tanto em inglês quanto em espanhol: 

 
                                           FIGURA 16: O espanhol no aeroporto 
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Além disso, percebi que algumas funcionárias do aeroporto comunicavam entre si em 

espanhol. No entanto, quando me aproximei para pedir informações, rapidamente alternaram 

para a língua inglesa. Ao questionar se podia me comunicar com elas em espanhol, todas me 

disseram “não!”. Então, depois de quase 24 horas acordada, fui “obrigada” a despertar o inglês 

que estava adormecido e ainda um pouco desconhecido para mim. Reservei uma van (“shuttle”) 

e parti rumo ao hotel, no bairro Lower East Side (LES). 

No trajeto até o hotel, percorrendo os distritos do Queens e do Brooklyn, praticamente 

não registrei a presença da língua espanhola nas fachadas dos edifícios. Mas, foi só a van descer 

a “Williamsburg Bridge” que a atmosfera hispana me envolveu. Em uma calçada, já se 

encontrava o anúncio de “La voz Hispana”89, um importante jornal destinado ao público 

hispano/latino de Nova York.       

O hotel em que fiquei está situado na Orchard Street, considerada uma das ruas mais 

famosas do Lower East Side. Ainda que seja vista como uma área residencial, a região apresenta 

uma vasta quantidade de estabelecimentos comerciais e culturais. Pude notar uma acentuada 

presença de hispanos e asiáticos residindo e trabalhando naqueles arredores. 

Na hora do check-in, acabei realizando minha primeira conversa em Spanglish. 

Confesso que este surgiu mais por necessidade do que por opção. A recepcionista dissera não 

falar “fluentemente” o espanhol, e eu já estava esgotada demais para lembrar e utilizar 

adequadamente as palavras em inglês... Então, resolvemos nossa dificuldade de comunicação 

misturando as línguas: ela me perguntava em inglês e eu respondia em espanhol; eu usava o 

inglês e ela me explicava “half and half”. Uma falava um pouco inglês com espanhol; a outra 

um pouco espanhol com inglês. Ou seja: Spanglish por completo! 

Durante as primeiras sondagens, pude observar que além do inglês e do espanhol, há 

muitas línguas “orientais” presentes no bairro. Nas lojas e mercados populares, encontra-se uma 

forte presença hispana, sobretudo de dominicanos e porto-riquenhos. Um estabelecimento, em 

especial, me chamou a atenção: o “Essex Street Market”. 

Essa espécie de “Mercado Popular”, no qual podíamos comprar comidas, bebidas e 

acessórios para a casa, entre outros, concentrava uma enorme quantidade de hispano-falantes. 

Muitos vendedores falavam entre si em espanhol, e com os clientes variavam entre as línguas 

inglesa e espanhola. Também notei a presença de placas “bilíngues”: 

 

 

                                                
89 Lavozhispanany.com  
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                                               FIGURA 17: O inglês e o espanhol no mercado  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andando pelas ruas do bairro, pude evidenciar que a paisagem se tornava cada vez mais 

“local” e menos “turística”. Aos poucos, fui descobrindo os lugares mais frequentados pelos 

moradores do Lower East Side. Mercadinhos, farmácias, escolas, igrejas, entre outros pontos 

de encontro, passaram a ser analisados como possíveis redes de contato entre “hispanos” e 

“anglos”, principalmente. 

Percebi que havia algumas escolas dedicadas ao público hispano, de um modo geral. 

Uma delas, a Escuela Hispana Montessori, ficava situada em uma das principais ruas do bairro, 

a Suffolk Street. Depois, descobri que essa escola era voltada aos anos iniciais (Kindergarden) 

e oferecia “horário integral”, apoio pedagógico diferenciado, entre outras características90. Faz 

parte do programa “Head Start” 91  (Início com Vantagens), que é direcionado a crianças 

provenientes de famílias de baixa renda, visando apoiar “[…] o desenvolvimento acadêmico, 

mental e emocional das crianças desde os 3 anos até que ingressem no jardim de infância. Além 

dos serviços educacionais, os programas oferecem às crianças e às suas famílias serviços de 

saúde, nutrição, sociais, entre outros”. (ADVOCATES FOR CHILDREN, 2017, p.12, tradução 

nossa)92  

                                                
90 Fonte: “El Especialito”. 8-14 de diciembre de 2017. Edición 1119. 
91 http://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/ece_program_guide_spanish.pdf?pt=1 
92 “[…] el desarrollo académico, mental, social y emocional de los niños desde los 3 años hasta que ingresen al 
kínder. Además de los servicios educacionales, los programas les brindan a los niños y sus familias servicios de 
salud, nutrición, sociales y otros”. (ADVOCATES FOR CHILDREN, 2017, p.12)   
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Perto desta escola, na East Houston Street, encontra-se uma escola pública, direcionada 

a alunos de distintas nacionalidades: a Anna Silver School, também conhecida como PS 20: 
 

FIGURA 18: Anna Silver School 

  

 
 

 

Pesquisando um pouco no site da escola, descobri que ela oferece um programa de 

“Dual Language”, ou seja, uma proposta de ensino que “[...] une anglofalantes nativos com os 

de outra língua (em teoria, na mesma classe) com o fim de que os dois grupos desenvolvam as 

habilidades linguísticas em ambas línguas”. (CRIADO, 2004, p.133, tradução nossa)93  

Segundo os organizadores, a Anna Silver School é a única escola primária do Distrito 1 

a oferecer tanto espanhol/inglês quanto mandarim/inglês e uma das nove escolas de Manhattan 

a participar da Iniciativa (“Duas Línguas”) do Departamento de Educação de todo o estado de 

Nova York. Além disso, possui um corpo docente composto por 13 instrutores certificados para 

atuar nos programas “Dual Language”. Um dado “interessante” é que, enquanto a proposta de 

ensino bilíngue mandarim-inglês teve início no ano de 2010, somente em 2015 começaram a 

oferecer aulas em espanhol-inglês naquela instituição94.  

Podemos perceber que, ainda que o espanhol seja a segunda língua mais falada nos EUA 

(RYAN, 2013), nem sempre ocupa um papel de destaque nas escolas localizadas em bairros 

cuja presença de hispanos é notadamente acentuada. Conversando com alguns descendentes de 

imigrantes (2ª geração), foi-me relatado que, por muitas vezes, o ensino de espanhol era 

relegado apenas a listas de palavras e conjugações verbais.  

                                                
93 “[...] une anglohablantes nativos con los de otra lengua (en teoría, en la misma clase) con el fin de que los dos 
grupos desarrollen las habilidades linguísticas en ambas lenguas”. (CRIADO, 2004, p.133) 
94 ps20m.weebly.com/dual-language-programs.html    
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O desabafo de uma jovem – INF(S15) –, em especial, me chamou a atenção. Eu estava 

no Essex Street Market, realizando algumas compras e, aproveitando para interagir com os 

hispanos daquela localidade, tentando descobrir o que pensavam sobre os usos do espanhol, do 

inglês e do Spanglish em Nova York. Quando a abordei, imediatamente afirmou que “não 

falava espanhol”, que não era hispana. Após conversarmos um pouco, em inglês, e ela 

compreender melhor o que eu almejava, revelou-me que “na verdade”, era nova-iorquina de 

pais dominicanos (doravante “dominicanyork”). Explicou-me que não falava em espanhol 

porque seus pais, basicamente, só se comunicavam com ela em inglês e que toda vez que 

arriscava uma ou outra frase em espanhol, era repreendida pela mãe, com a desculpa de que 

“não falava direito”. Assim, cresceu falando “apenas” inglês e um pouco de Spanglish com os 

amigos.  

Quando questionada sobre a educação bilíngue oferecida nas escolas, alegou que, de 

fato, não era lá uma educação em duas línguas, que o espanhol era ensinado mais como língua 

estrangeira do que como língua materna, e que sentia falta de ter conhecimentos que a 

capacitassem a se comunicar com outros hispanos de primeira ou segunda gerações. Logo, 

através deste e de outros relatos, pude evidenciar que a questão da educação bilíngue nos EUA 

ainda é muito contraditória, principalmente nas escolas públicas, visto que “mesmo os 

programas que, em tese, buscam o desenvolvimento da competência linguística em ambos os 

idiomas, acabam por estimular o uso da língua inglesa”. (LIMA, 2014, p.148)  

Naquele mesmo dia, conversei também com um senhor dominicano – INF(S13) –, que 

vivia há mais de 20 anos nos EUA, e se dizia falante de espanhol e de inglês. Ele me 

confidenciou que fez questão de ensinar espanhol às suas filhas, para não perderem o contato 

com a língua de seus antepassados e que, infelizmente, uma delas não queria mais utilizar esse 

idioma fora de casa. Sabia da importância do inglês em suas vidas, mas não negava o valor da 

sua língua materna para a sua comunidade. Outros informantes me explicaram que preferiam 

se comunicar em espanhol “porque havia muitos hispanos naquela região” – INF(S17) –, além 

do que acreditavam que “não deveriam perder o ‘próprio’ idioma” – INF(04) –, e tampouco 

“se esquecer de suas culturas”. – INF(31).  

Em outro bairro da cidade, P10, porto-riquenho nascido e criado em NY, me explicou 

como a influência e a insistência de seus pais desempenhou um papel crucial para que ele 

seguisse aprendendo e se comunicando em espanhol: 

 
T- ¿Tú hablas inglés y español? 

P10- Sí. 
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T- ¿Hay otra lengua más? 

P10- No. 

T- Y, así, ¿en cuál lengua tú… cuál es tu primera lengua? 

P10- Inglés. 

T- Inglés… ¿Tú aprendiste a escribir… todo primero en inglés…? 

P10- Sí.  

T- ¿Y el español, tú aprendiste cómo…? ¿En casa? 

P10-  Eh… lo aprendí en casa… lo aprendí en la escuela… porque 

mis padres me forzaron a tomar cursos de español… (risos) En cada 

oportunidad… cada oportunidad que me dieron en la escuela para tomar un 

idioma, y hacía el francés, el italiano, el alemán, el japonés… siempre me 

forzaron a tomar el español. Y también…  

T- Tú querías otro… 

P10- Yo quería otro. Yo siempre… me peleaba con mis padres… eh… 

“¿Por qué tengo que aprender español si hablamos español en la casa?”… 

o… “Tú me puedes enseñar español, no tengo que aprenderlo en la 

escuela”… Y, por lo menos, mi padre mi decía: “No, hijo… eh… esto te va a 

ser fácil… No te preocupes”. Y eso… no era nada de fácil. Aprender 

gramática y Literatura en español es algo sumamente difícil. Que aún hoy día 

tengo dificultades con… con el español. Siempre se me hace muy difícil 

cuando tengo que ir redactando algún documento en español o un correo 

electrónico… se me tarda… se me duplica el tiempo…  dobla el tiempo para 

completar algo en español que en inglés. Y procede… conversando… 

dependiendo… cuán tiempo llevo que no hablo español… eh… cuando tengo 

que hablar español de nuevo se me… se me traba la lengua o se me hace 

difícil conseguir las palabras o… lo que sea. Pero, después de la escuela, 

escuela secundaria, lo que me ayudó, lo más… fue estudiar en la Universidad 

de Puerto Rico. Y, al principio, era… muy… muy difícil para mí. Y yo lo 

suplicaba a mis profesores: “¿Por favor, puedo completar esta tarea, esta 

asignación, esta monografía… lo puedo hacer, en inglés, por favor?” O “¿Me 

permite hacer esa presentación en inglés?”... Y algunos profesores… sí… 

otros, no tanto. Eso dependía… dependía de cada profesor. Algunos eran más 

nacionalistas: “¡Tú tienes que hablar español!”, “¡Tú eres Nuyorican!”, 

“¡Tú tienes que aprender de tu cultura y hacer ese esfuerzo!”. Y eso lo 

entendía también. Y ahora tengo mucho agradecimiento a esos profesores que 

no me permitieron hacer lo que para mí era más fácil. 
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P10 reconhece que, ainda que tenha sido difícil, aprender a língua espanhola foi 

fundamental para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Em uma de nossas conversas, 

ele me fala que sente que o espanhol “es uno de los vínculos más fuertes a la cultura 

puertorriqueña. Es algo… Poder hablar el español, entender el español… es… es tener una 

conexión especial, una conexión muy… muy íntima con la cultura”. Assim, a busca por realçar 

o vínculo com a cultura porto-riquenha e a própria identificação com a família e os demais 

ascendentes culminaram no entendimento de que era necessário estudar e apreender a língua 

espanhola, mesmo que fosse como segunda língua ou língua “estrangeira”.  

P4, também porto-riquenha nascida e criada em NY, me conta que, apesar de não ter 

estudado espanhol na escola, “porque já sabia”, sua mãe fez questão de que ela aprendesse na 

igreja, para que “não se perdesse”:  

 

T- Bueno, y el inglés… ¿tú has… eh… fue tu primera lengua, primer 

lenguaje? 

P4-  Yo aprendí los dos a la misma vez. 

T- ¿En casa? 

P4- Sí, porque mi papá hablaba mucho español en casa; pero yo 

aprendí viendo televisión, escuchando la radio. En la escuela yo siempre 

estaba en una clase de monolinguals, nada más que inglés… Aprendí por ahí. 

Ahora, pa[ra] la clase católica, mi mamá me puso en clase de español, para 

yo seguir aprendiendo a los dos idiomas. 

 

Como podemos notar, em ambos os casos, a transmissão linguística intergeracional foi 

fator chave para a manutenção da língua espanhola. Pude perceber, com isso, como o 

sentimento de “lealdade” linguística pode ser fundamental na manutenção e/ou perda de uma 

língua entre distintas gerações. Bills (2012) reconhece que a diminuição do uso da língua 

espanhola nos EUA está muito relacionada às pressões de “assimilação” e de “americanização”, 

e que a falta de identificação com a comunidade “étnica” contribui para que haja a perda da 

língua por parte dos imigrantes hispanos. Desse modo, ainda que o (i)migrante reconheça a 

importância de “dominar a língua inglesa”, a identificação e o sentimento de pertencimento à 

comunidade hispano-falante tornam-se primordiais para a manutenção do espanhol como 

língua materna e/ou segunda língua entre as distintas gerações. Mesmo entre os que nasceram 

nos EUA, e tiveram o inglês como primeira língua, a vontade (ou não) de “preservar a cultura 
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e/ou a identidade hispana” foram (e são) determinantes no estímulo à aprendizagem da “língua 

de seus antepassados”. 

Voltando aos arredores do Lower East Side, pude ver que a utilização do inglês, do 

espanhol e do mandarim era comum em determinadas situações, como em parques e avisos 

“oficiais”. Percebi também que, em muitos casos, nas partes mais “residenciais”, o inglês e o 

espanhol apareciam simultaneamente em vitrines de lojas, pinturas e cartazes espalhados pelas 

ruas. Também observei que grande parte das igrejas locais apresentavam, além das fachadas, 

cultos e eventos nas duas línguas. Desse modo, ainda que indiretamente, o espanhol acaba se 

fazendo presente no cotidiano dos moradores e/ou frequentadores daquela região.  

Durante as conversas informais, pude notar que muitos hispano-falantes preferiam 

conversar entre si em espanhol, e com os demais interlocutores em inglês. Em uma loja de 

roupas, na Delancey Street, importante rua do bairro, na descida da Williamsburg Bridge, 

comecei a me comunicar, em espanhol, com outra cliente, e percebi que alguns funcionários, 

apesar de também falarem em espanhol, só falavam conosco em inglês. Outras vezes, quando 

ia realizar algumas compras, de manhã, em uma “Grocery”, na esquina do hotel, tentava 

dialogar com os atendentes em espanhol, pois percebia que eles se comunicavam assim, mas, 

um em especial, sempre me respondia em inglês, ainda que eu o perguntasse em espanhol. Isso 

me deixava inquieta e confusa… “Por que não me responde em espanhol?” Outros aceitavam 

conversar comigo, em espanhol, queriam saber de onde era, entre outras coisas. Entretanto, 

pude notar que a marca de “estrangeira” estava visivelmente estampada em minha face. E, com 

isso, pude compreender como, em muitos casos, as representações desfavoráveis em relação ao 

uso do espanhol levam a certos hispanos a priorizarem o inglês em determinados ambientes, 

sobretudo os profissionais.  

Conversando sobre esses episódios com outros informantes, descobri que situações 

como essas eram mais comuns do que eu podia imaginar. O informante INF(S17) me contou 

que havia passado por algo semelhante ao chegar nos EUA. Disse-me que, ao entrar em uma 

locadora, fez uma pergunta ao atendente, em espanhol, e este lhe dissera que não sabia espanhol. 

Dias depois, nosso informante estava em uma “bodega”95 quando o mesmo atendente entrou, 

buscando uma sopa, e começou a falar com ele em espanhol. INF(S17) relata que “entonces yo 

me hice el tonto y seguí preguntando y siguió hablando en español”. Alega que “eso puede ser 

discriminación”. Outra informante – P13 – me contou que também vivenciara casos parecidos. 

Ela acredita que isso seja uma maneira de as pessoas se posicionarem. Como se fizessem 

                                                
95 Armazém; lojinha. 
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questão de mostrar que também dominam o inglês. Percebeu que, quando chegava em algum 

lugar e tentava se comunicar primeiramente em espanhol, e as pessoas lhe respondiam em 

inglês, a mensagem transmitida subliminarmente era: “¿No piensas que sé hablar inglés bien?”. 

Com isso, passou a falar primeiro em inglês, e depois passar para o espanhol, se assim fosse 

necessário.  

P12, por sua vez, me confidenciou que vivenciara uma situação bem desagradável, na 

qual pôde sentir um pouco do preconceito e da discriminação direcionados a muitos falantes de 

espanhol: 
 

Lo he sentido… y fue justo como después de la… la… de Trump… 

como esa semana en que todo mundo estaba como bien… loco. O sea… en el 

tren… se pusieron como que… bien violentos… las personas… Y una vez… 

una señora me… estaba hablando con mi roommate en español… y me dice… 

Ay… “Go back to your country”. Y… tú sabes… como que “cheat to f* 

you”… like…. como que no hablar español… siempre hablo español… en 

todo el lugar… a mí no me importa… ¿me entiendes?... This possibility […] 

f* me… como que… so… sí… lo he experimentado.96 

 

Não posso dizer se as pessoas que evitaram falar comigo em espanhol agiam por 

preconceito ou medo de serem discriminadas. O que pude perceber é que, em geral, nos locais 

de trabalho, as pessoas tendiam a priorizar o inglês, mesmo que estivessem falando com clientes 

de origem hispano-falante. Assim, ainda que possua uma forte importância “identitária” para a 

comunidade hispana, a língua espanhola é, por muitas vezes, menosprezada, e o inglês, sem 

dúvida, considerado o idioma de status, a “língua legítima”. Isso pode ser uma consequência da 

minorização, que transmite a ideia de que a língua “minoritária”97 seja considerada local, típica 

da comunidade, e não seja compreendida, em muitas vezes, como uma língua de comunicação 

internacional. A língua hegemônica, portanto, é priorizada em ambientes profissionais. 

(LAGARES, 2011) 

                                                
96 Ainda que o espanhol e os hispanos, em determinados contextos, possam ser alvos de discriminações, essa 
informante me relatou que não pretende deixar de usar sua língua materna. Depois do episódio de agressão verbal 
que vivenciara, decidiu utilizar ainda mais este idioma, especialmente como forma de “militância sociopolítica”.  
97 De acordo com Altenhofen (2013:94), a denominação de língua minoritária estaria relacionada à “modalidade 
de línguas ou variedades usadas à margem ou ao lado de uma língua (majoritária) dominante. O ‘status político’ 
constitui, nessa definição, o critério central para o conceito de língua minoritária, muito mais do que a 
‘representatividade numérica’ ou o ‘status social’ de seus falantes”. Desse modo, apesar de ser a segunda língua 
mais falada nos EUA (RYAN, 2013), o espanhol ainda não perdeu a sua condição de “língua minoritária”, por 
estar sempre à margem da língua inglesa, que é a língua considerada “central” e/ou de prestígio. 
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Para Rovira (2008), 
 
 
as políticas lingüísticas nos Estados Unidos favorecem uma sociedade homogênea, 
monolíngüe. Nós, hispânicos, estamos, permanentemente, tirados das narrativas 
nacionais do país, exceto quando se trata de um problema de imigração ou fonte de 
mão-de-obra barata. Atualmente, as sociedades que são cultural, social e 
lingüisticamente homogêneas deixaram de ser regra. Impôs-se a diversidade. Nós [...] 
sabemos que a mobilidade humana é uma realidade global e a cada dia se torna mais 
forte. Porém, apesar disso, aos imigrantes, nos Estados Unidos, faz-se, rapidamente, 
lavagem cerebral para fazê-los crer que, para serem americanos, para poder triunfar, 
precisam dar as costas a tudo o que trouxeram de seus países de origem, inclusive, ao 
seu idioma. A mensagem que é transmitida às crianças nas escolas é que o inglês as 
torna americanas e o espanhol as mantém na pobreza – como se ambos os idiomas 
fossem mutuamente excludentes ou fosse necessário sacrificar um em favor do outro. 
(ROVIRA, 2008, p.6)  
 
 

Desse modo, muitos hispanos nos EUA, a fim de evitar preconceitos e reprimendas, 

optam por utilizar a língua inglesa em ambientes mais “formais” em detrimento da “língua de 

seus antepassados”. E isso tudo está relacionado às representações (linguísticas e sociais) 

envolvendo o uso do espanhol nas suas comunidades. 

De acordo com Calvet (2004), as representações linguísticas atingem, pelo menos, a três 

domínios: a forma das línguas, o status das línguas e suas funções identitárias. À forma das 

línguas estaria relacionado o modo como as pessoas falam ou acreditam que se deve falar; ao 

status das línguas estaria interligado o que se deve falar ou o que é considerado como língua 

legítima; e, à função identitária estaria envolvido o grau de “importância” da língua para a 

comunidade. Assim, independente da língua a ser utilizada, sempre haverá um juízo de valor 

sobre os distintos modos de falar, e isso implicará, consequentemente, nas atitudes dos 

indivíduos frente às línguas e variedades à sua volta, pois as representações seriam responsáveis 

por produzir a segurança e a insegurança linguística em seus falantes. (CALVET, 2004) 

Intercruzando os três domínios mencionados acima, poderíamos encontrar as seguintes 

situações: 

 

1- Insegurança de status, formal e identitária – estaria relacionada às “situações em que 

os falantes pensam que ‘falam mal’ uma forma que ‘não é uma língua’ e que não é característica 

da comunidade a que pensam pertencer”. (CALVET, 2004, p.175, tradução nossa)98  Esta 

situação pode ser relacionada ao hispano/anglo que acredita não saber falar Spanglish, o qual, 

em geral, não é considerado uma “língua” nas comunidades anglofalantes. 

                                                
98  “[...] situacións nas que os falantes pensan que ‘falan mal’ unha forma que ‘non é unha lingua’ e que non é 
característica da comunidade á que pensan ou queren pertencer”. (CALVET, 2004, p.175)  
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2- Segurança formal, insegurança de status e identitária – estaria relacionada “às 

situações em que os falantes pensam que falam bem uma forma linguística que consideram, por 

outra parte, não legítima em relação ao seu status e não característica da comunidade a que 

pensam ou querem pertencer”. (CALVET, 2004, p.175, tradução nossa) 99  Aqui podemos 

remeter ao hispano-falante que acredita “falar bem” espanhol, língua deslegitimada nas 

comunidades de fala anglofalantes. Talvez esse seja um dos motivos que levam a muitos 

hispanos utilizarem estritamente o inglês em seus locais de trabalho. Nesse caso, poderíamos 

envolver tanto as jovens do aeroporto, que não se comunicaram em espanhol comigo, quanto o 

senhor, da “Grocery”, que teimava em me responder em inglês, ainda que eu o perguntasse em 

espanhol. 

 

3- Segurança de status, insegurança formal e identitária – envolveria os falantes de 

uma língua legitimada (em relação ao seu status) que “consideram que falam uma forma não 

legítima e que não é característica da comunidade a que pensam ou querem pertencer”. 

(CALVET, 2004, p.175, tradução nossa)100 Esta situação pode abranger tanto o hispano-falante 

que utiliza o Spanglish como uma “variedade menosprezada” da língua espanhola, quanto 

aquele que acredita falar uma variedade estigmatizada da língua inglesa, a qual, em geral, não 

é considerada uma modalidade legítima em sua comunidade de fala. 

 

4- Segurança de status e formal, insegurança identitária – nessa situação, “os falantes 

estão convencidos de que falam bem uma língua em que o status é incontestável, mas que não 

é característico da comunidade a que pensam ou querem pertencer”. (CALVET, 2004, p.176, 

tradução nossa) 101 Podemos relacioná-la ao hispano-falante que utiliza o inglês como idioma 

principal, não considerado, de uma forma geral, uma língua “legítima” nas comunidades 

hispanas. Nesse momento, poderíamos situar o caso da informante “dominicanyork” que se 

queixou comigo por não saber falar em espanhol com seus amigos hispano-falantes. Também 

podemos relacionar esta situação ao hispano-falante que utiliza o espanhol em comunidades de 

fala anglofalantes.  

                                                
99 “[...] situacións nas que os falantes pensan que falan ben unha forma lingüística que consideran, por outra parte, 
non lexítima en relación co seu status e non característica da comunidade á que pensan ou queren pertencer”. 
(CALVET, 2004, p.175)  
100 “[...] consideran que falan unha forma non lexítima e que non é característica da comunidade á que pensan ou 
queren pertencer”. (CALVET, 2004, p.175)   
101  “Os falantes están convencidos de falar ben unha lingua na que o status é incontestable pero que non é 
característico da comunidade á que pensan ou queren pertencer”. (CALVET, 2004, p.176)  
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5- Segurança identitária, insegurança formal e de status – envolve a situação em que 

“os falantes consideram que falam uma forma linguística que pertence à comunidade a que 

pensam ou querem pertencer, ainda que ao mesmo tempo considerem que esta forma não é 

legítima e que a falam mal”. (CALVET, 2004, p.176, tradução nossa)102  Como exemplo, 

também teríamos a descendente de dominicanos que, por mais que reconheça o valor identitário 

da língua espanhola, não se sente apta a falar nesse idioma.  

 

 6- Segurança identitária e formal, insegurança de status – poderia abranger “os 

falantes que pensam que falam bem a língua da sua comunidade, ainda que considerem que não 

se trata de uma língua”. (CALVET, 2004, p.176, tradução nossa)103 Aqui, teríamos os hispano-

falantes que utilizam o Spanglish como língua e/ou variedade de sua comunidade de fala, ainda 

que não o compreendam como uma língua propriamente dita. Apesar de o Spanglish ter uma 

importância identitária para algumas comunidades hispanas, sabemos que seu uso não possui o 

mesmo prestígio que o inglês e o espanhol.  

 

7- Segurança identitária e de status, insegurança formal – compreenderia os falantes 

que “pensam que falam mal a língua da sua comunidade, que consideram prestigiosa”. 

(CALVET, 2004, p.176, tradução nossa)104 Poderíamos relacioná-la tanto aos hispano-falantes 

que utilizam uma variedade do espanhol desprestigiada quanto os que utilizam uma variedade 

menosprezada do inglês, dependendo da comunidade de fala a que desejam ou acreditam 

pertencer.  

 

8- Segurança formal, de status e identitária – englobaria os falantes que “pensam que 

falam bem uma língua que consideram, por sua vez, prestigiosa e característica da sua 

comunidade”. (CALVET, 2004, p.176, tradução nossa)105 Aqui, podemos tomar como exemplo 

tanto os hispano-falantes que utilizam uma variedade do espanhol prestigiada quanto os que 

utilizam uma variedade “legitimada” do inglês, dependendo da comunidade de fala a que 

desejam ou acreditam pertencer.  

                                                
102 “Os falantes consideran que falan unha forma lingüística que pertence á comunidade á que pensan ou queren 
pertencer, ainda que ao mesmo tempo consideran que esta forma non é lexítima e que a falan mal”. (CALVET, 
2004, p.176)  
103 “Os falantes pensan que falan ben a lingua da súa comunidade, ainda que consideran que non se trata dunha 
lingua”. (CALVET, 2004, p.176)  
104“[...] pensan que falan mal a lingua da súa comunidade, que consideran prestixiosa”. (CALVET, 2004, p.176)   
105 “[...] pensan que falan ben unha lingua que consideran á vez prestixiosa e característica da súa comunidade”. 
(CALVET, 2004, p.176)   
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Assim, dependendo das representações linguísticas veiculadas sobre determinada língua 

e/ou variedade, os falantes podem apresentar distintos níveis de segurança e/ou de insegurança 

linguística, refletindo, então, na escolha da modalidade de fala a ser utilizada. A escolha por 

falar inglês, espanhol ou Spanglish, então, não é neutra; torna-se um posicionamento frente à 

sociedade. 

Continuando a caminhada pelo bairro, pude notar a presença de diversos 

estabelecimentos comerciais cujos nomes estavam em espanhol. Os principais deles estavam 

localizados ao longo da 1st Avenue. Perto dali, na Houston Street, me deparei com um anúncio 

que me deixou, no mínimo, intrigada: 

 
FIGURA 19: A mistura de códigos nas ruas 

 

 
 

A princípio, não entendia o que me causava a sensação de “estranheza” no cartaz. 

Depois, pude perceber que o Spanglish se fazia presente ali. Analisando o site da empresa 

“H&R Block”, pude comprovar que não havia a “necessidade” de utilizarem a expressão 

“Refund Advance” na publicidade de rua, pois o mesmo anúncio encontrava-se totalmente em 
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espanhol (“Haz preparar tus impuestos y podrías obtener un Anticipo de Reembolso de hasta 

$1250”106) na apresentação online. Da mesma forma, havia o aviso estritamente em inglês (“Get 

your taxes prepared then you get a Refund Advance of up to $1250”107).  

Assim, a escolha pela mistura de códigos108  na publicidade “de rua” não pode ser 

considerada algo aleatório e/ou sem propósito.  No início, cheguei a pensar que as palavras em 

inglês servissem somente como uma espécie de “empréstimo linguístico”, como se fossem 

referentes a termos não tão comuns em espanhol. Entretanto, algumas ruas depois, encontrei 

cartazes que remetiam a situações sociocomunicativas similares, utilizando apenas palavras em 

espanhol. Desse modo, podemos acreditar que a utilização de ambas as línguas esteja 

relacionada também a um recurso estilístico, e não apenas a critérios de economia linguística.  

Em outros momentos, encontrei a “mistura” em fachadas de restaurantes e lojas: 
 

FIGURA  20: O Spanglish na fachada de um restaurante 

 

           
 

 

Como vimos, a maioria das palavras dessa fachada está em espanhol. Entretanto, ao 

invés de “restaurante”, encontramos “restaurant”, em inglês. E também há “free delivery”, ou 

seja, “entrega grátis”.  Não devemos acreditar que isso se deva a um desconhecimento por parte 

do dono deste estabelecimento. Pode evidenciar a institucionalização de um empréstimo 

linguístico, por exemplo, visto que não se configura apenas como uma interferência, um 

fenômeno individual, mas já está difundido entre os grupos de hispanos, de um modo geral. Já 

faz parte de um coletivo. (CALVET, 2012)  

                                                
106 https://www.hrblock.com/espanol/ 
107 https://www.hrblock.com/offers/refund-advance/#/en/  
108 A princípio, utilizaremos as expressões “mistura e/ou alternância de códigos”, “mistura e/ou alternância de 
línguas” e “code-switching” como termos correlatos ao nos referirmos à utilização simultânea das línguas inglesa 
e espanhola, tão associada ao Spanglish. 
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Outra situação bem interessante foi a presença do Spanglish em uma placa de uma 

lanchonete bem frequentada, na Houston Street: 

 
FIGURA 21: “We have… que más quieres?” 

 

 

 

Acima, podemos ver que o Spanglish está sendo utilizado como recurso comunicativo 

e não como desconhecimento. O jogo de palavras “We have... Que más quieres?” também pode 

manifestar uma aproximação às duas culturas, de modo que os clientes se sintam cômodos 

naquele lugar. 

Caminhando pelas Avenidas A, B, C e D (Alphabet City), pude perceber mais 

claramente a presença da comunidade porto-riquenha no Lower East Side. Em várias ruas, 

principalmente na Avenida C, conhecida como Loisaida, pude encontrar bandeiras porto-

riquenhas penduradas nos estabelecimentos, lojas e restaurantes com fachadas em espanhol e 

inglês (Spanglish), entre outras características, que remetiam a Porto Rico: 
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FIGURA 22: Recordações de Porto Rico 

 

 
 

 

Nessa imagem, vemos a representação de figuras típicas de Porto Rico, além de 

símbolos que remetem à natureza e à cultura porto-riquenha, de uma forma geral. Segundo 

Sevcenko (2001), a área do Lower East Side conhecida popularmente como Loisaida 

representou (e ainda representa) um importante símbolo de identidade porto-riquenha. Naquela 

região, os porto-riquenhos desenvolveram diversas atividades culturais e sociais, promoveram 

a tolerância racial e manifestaram sua resistência contra a possível aculturação norte-americana. 

Assim,  
 
 
os ativistas de Loisaida trabalharam para definir uma identidade cultural para o bairro 
e seus residentes que refletisse as novas experiências dos porto-riquenhos em Nova 
York. Talvez mais do que outras tentativas, o que pôs Loisaida no mapa foi a intensa 
atividade de artistas, músicos, e poetas que deram forma à ideia que tornou conhecida 
como cultura Nuyorican e movimento linguístico na metade dos anos 1970. O 
trabalho dos poetas e músicos Nuyorican[s], assim como o de outros organizadores 
de Loisaida, foi relatado pelo bairro e pelos esforços de melhorar suas condições 
físicas. A instituição mais amplamente aclamada foi o Nuyorican Poets Cafe, fundado 
em 1976 como um lugar onde artistas e outros Loisaidanos se reuniam para ouvir e 
ler sobre poetas locais. (SEVCENKO, 2001, p.300, tradução nossa)109 

                                                
109 “Loisaidan activists worked to define a cultural identity for the neighborhood and its residents that reflected the 
new experiences of Puerto Ricans in New York. Perhaps more than any other efforts, what put Loisaida on the 
map was the intense activity of artists, musicians, and poets who gave shape to the idea of what came to be known 
as Nuyorican culture and language starting in the mid-1970s. The work of the Nuyorican poets and musician, like 
that of other Loisaida organizers, was related to the neighborhood and the efforts to improve its physical 
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Loisaida, então, não se tornou apenas um dos lugares de destino preferidos pelos 

boricuas recém-chegados à Nova York, mas também um local no qual eles puderam manifestar 

suas identidades híbridas e proclamar o surgimento de uma nova comunidade porto-riquenha: 

a comunidade Nuyorican. Ali, começou-se a discutir todas as vantagens e dificuldades de estar 

em um espaço “in between”, onde as línguas e culturas estavam fortemente interligadas.  

Um dos importantes centros de referência da cultura porto-riquenha nesta região é o 

“Nuyorican Poets Cafe”, que, como vimos, foi o berço da poesia nuyorican: 

 
FIGURA 23: Nuyorican Poets Cafe - Sede atual 

 

      
 

 

Ainda que tenha mudado bastante, tanto em relação à configuração quanto aos objetivos, 

o Nuyorican Poets Cafe continua sendo um importante centro irradiador de cultura “híbrida”. 

Em uma das minhas estadias em NY, pude observar que uma das apresentações seria sobre “A 

poetry slam with a future”, ou seja, estaria envolvendo o uso de gírias na poesia. Descobri que, 

em determinados dias da semana, esse café era aberto a “novos poetas”, a pessoas que se 

dispusessem a exibir sua arte. Também havia a promoção de competições e/ou campeonatos de 

poesia, músicas ao vivo, entre outros programas110.  

                                                
conditions. The most widely acclaimed institution was the Nuyorican Poets Cafe, founded in 1976 as a place where 
artists and other Loisaidans gathered to listen to readings of local poets”. (SEVCENKO, 2001, p.300)  
110https://www.nuyorican.org/open-mic/  
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Outro reconhecido centro de difusão da cultura boricua, naquela região, é o “Loisaida 

Center”111, no qual encontramos manifestações de arte e eventos voltados para os hispanos e 

os porto-riquenhos residentes em Nova York, de um modo geral: 

 
FIGURA 24: Loisaida Center 

 

 
 

Ali pude conversar com algumas pessoas e conseguir mais materiais e dados para esta 

investigação. Nos murais e nas pinturas exibidas naquelas galerias, encontramos um pouco da 

história da luta e da resistência boricua em Nova York. 

Apesar de não estar totalmente inserida naquela comunidade, pude observar algumas 

conversas em que as pessoas utilizavam o Spanglish. Isso se dava frequentemente entre 

hispanos, de um modo geral. Um dia, na “Grocery” perto do hotel, pude ouvir de uma mulher, 

conversando com um dos atendentes, a seguinte frase: “Mañana, maybe it rain”. A princípio, 

não quis acreditar no que meus ouvidos relatavam, mas, depois, analisando o restante da 

conversação, pude perceber que a mistura de códigos acontecia com mais frequência do que eu 

podia imaginar e/ou perceber. Ali, ficava evidente que o code-switching acontecia de maneira 

natural, e não se devia a um desconhecimento das línguas envolvidas.  

Em outros momentos, conversando com um porto-riquenho que trabalhava no hotel, 

pude comprovar que, em muitos casos, a própria pessoa não percebe que está alternando as 

línguas. Por muitas vezes, estávamos nos comunicando em espanhol, e ele alternava a conversa 

para o inglês, depois, voltava para o espanhol, dependendo do tema abordado. No começo, isso 

                                                
111 http://leshistorymonth.org/2015/04/03/the-loisaida-center/  
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me causava certo espanto, estranhamento, mas, com o passar dos dias, pude comprovar que 

essa era uma prática comum na vida de muitos hispano-falantes residentes em Nova York. E 

acabei participando, ainda que involuntariamente, desses momentos de alternância e mistura de 

códigos.  

Um dia, estava caminhando pelo bairro, à procura do Nuyorican Poets Cafe, e, quando 

dei por mim, me aproximei de um senhor na rua, e perguntei: “Excuse-me, do you know dónde 

está Nuyorican Poets Cafe?”. Na hora, nem acreditei no que acabara de pronunciar… Mas, para 

minha surpresa, o senhor, que por sinal era porto-riquenho (nuyorican), não demonstrou 

nenhuma “estranheza” na minha pergunta, e me respondeu: “What the nombre… the adress?” 

Naquela hora, começamos uma interessante conversa, regada a muito Spanglish, é claro. 

Depois, este senhor – P1 – me apresentou a dois amigos nuyoricans (P2 e P3) e continuamos a 

falar alternando e misturando as línguas inglesa e espanhola: 

 

T- ¿Cuánto tiempo está acá? 
P1- Twenty-five years. 

T-Ummm... Twenty-five years... ¿Por qué cambiaste para acá? 
P1- Ah... Mi family died. […]  Pero, ¿dónde you living? ¿Donde estás, en 

New York o en other country? 

*** 

P2- Si te vas a otro país, maybe, tenga dos o tres cosas para hacer…. 

*** 

P3- I like… you know… he nacido aquí en New York… 

P2 - New York is the one place that you… las 24 horas… 

*** 

P3- No, I don’t think like that. Nueva York es como… cualquier otro país  

que hay pobres, ricos, hay de todo… 

 

Outro dia, encontrei alguns senhores porto-riquenhos conversando em uma pracinha. 

Aproximei-me deles e começamos a conversar. Em dado momento, acabei perguntando para 

um deles: “¿Y eso de ser ciudadano, es good for you?”. Ao que ele me respondeu: “Es bueno. 

I like it”. Em toda a interação, alternávamos e misturávamos as línguas. Em um domingo, pude 

participar de um típico “Boricua barbecue”, na casa de uma das informantes. Havia cerca de 

vinte pessoas naquele lugar, quase todas de origem porto-riquenha, e o espanhol e o inglês se 

intercalavam consecutivamente. Durante as conversas, pude perceber a utilização de frases do 

tipo: “What do you think está la sangría?”.  
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Em outro momento, conversando com P11 (também nuyorican), sobre os usos do 

Spanglish, ela me confidenciou que o utilizava constantemente, e que acreditava que esse 

“fenômeno” era comum entre as pessoas “bilíngues”. Apesar de eu priorizar o espanhol em toda 

a interação, ela alternava e misturava as línguas com frequência. Disse-me que “esto es a very 

nuyorican thing”.  

Em outra ocasião, ao sair de um dos centros de referência de cultura porto-riquenha, 

após várias horas de pesquisas e conversas sobre o Spanglish, fui a uma farmácia e me deparei 

pensando: “What hambre!” O interessante aqui é que me senti tão imersa naquele contexto 

sociocomunicativo que nem pensei em português, mas em Spanglish. Em situações assim, me 

aproveitava do aplicativo de gravador de voz do celular, e produzia “notas orais” para não correr 

o risco de esquecer o que havia acontecido.  

No dia de regressar ao Brasil, durante o trajeto até o aeroporto, pude ouvir e analisar 

uma conversa do taxista, ao telefone. Ele, que só havia se comunicado comigo e com os 

atendentes do hotel em inglês, agora conversava basicamente em espanhol. Em dado momento, 

pude comprovar a presença do Spanglish em sua fala, quando ele disse que iria “mandar 

p.atrás” o carro de seu amigo. Entendi que a expressão estava sendo utilizada no sentido de 

“trazer/levar de volta”. Logo, compreendi que a alternância de códigos ali estaria relacionada 

a um dos casos em que Fernández-Ulloa (2004) explicitou em sua pesquisa sobre o “Espanglish 

y el cambio de código en el Valle de San Joaquín, California”. Teria relação com a tradução 

literal de uma expressão de outra língua (Te llamo p.atrás), também conhecida como “decalque 

linguístico”, e não necessariamente a um desconhecimento e/ou falta de domínio das línguas 

envolvidas.  

 

5.2 O espanhol, o inglês e o Spanglish no Spanish Harlem 

 

Minha primeira visita ao Spanish Harlem (“El Barrio”) foi no dia 05/02/17. Para isso, 

tomei um ônibus na First Avenue, a algumas quadras do hotel em que estava hospedada. Este 

coletivo seguiu pela 1st Avenue até a 126th Street, e pude perceber a presença de palavras em 

espanhol ao longo de todo o trajeto. Assim que desembarquei na 126th Street, comecei a entrar 

nos mercadinhos e lojas à minha volta, e pude sentir a atmosfera hispana que rondava àquela 

comunidade.  

Um dos estabelecimentos que visitei foi um McDonald’s. Ali, havia pessoas de várias 

idades, que falavam tanto inglês quanto espanhol. Na hora de fazer meu pedido, acabei falando 
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em Spanglish com o atendente. E, para minha surpresa, ele não pareceu perceber que estávamos 

alternando as línguas enquanto conversávamos. 

Depois, segui pela Lexington Avenue e pude encontrar, ao longo desta avenida e das 

ruas transversais, várias bandeiras porto-riquenhas penduradas nas fachadas de edifícios e 

estabelecimentos comerciais. Conversando com algumas pessoas do bairro, percebi que a 

bandeira era um dos símbolos máximos da identificação com a cultura boricua. Disseram-me 

que, sempre que havia situações de enfrentamento ou de resistência, os porto-riquenhos 

penduravam bandeiras em suas casas ou saíam com blusas, bonés ou bolsas que se referissem 

a elas. Após a passagem do furacão Maria112, por exemplo, aumentou-se consideravelmente o 

uso deste símbolo tanto nos bairros de Nova York quanto na ilha de Porto Rico. 

Também encontrei pinturas e/ou grafites que remetiam à cultura porto-riquenha. E 

outras que, além de remeterem à ilha, manifestavam a luta e a resistência dos porto-riquenhos 

e de seus vizinhos insulanos, como Cuba, por exemplo: 

 
FIGURA 25: Grafites e símbolos de resistência 

 

 

 

Tanto a exposição das bandeiras quanto as pinturas acima podem ser compreendidas 

como manifestação do “orgulho boricua”. É como se os indivíduos estivessem reafirmando seu 

pertencimento à cultura porto-riquenha através do uso dos emblemas mencionados. Através de 

                                                
112 Entre os dias 20 e 21 de setembro de 2017, a ilha de Porto Rico foi assolada pela passagem de um ciclone 
tropical, de categoria 4, denominado “Maria”. Este provocou imensos prejuízos e é considerado um dos furacões 
mais devastadores que os porto-riquenhos já vivenciaram. 
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murais desse tipo, a comunidade encontrou um modo de expressar seu engajamento na 

resistência a situações de “racialização” e “linguificação” a que é subjugada. Em muitos casos, 

a manifestação de “vozes bilíngues” traz um sentido de liberdade e ativismo. (GARCÍA; 

ESPINET; HERNÁNDEZ, 2011) 

Continuando a caminhada pelas principais avenidas do bairro, observei que, em geral, 

tanto em barracas de ruas, quanto nas fachadas das lojas, havia o predomínio de cartazes em 

ambas as línguas: 

 
FIGURA 26: O inglês e o espanhol nas ruas 

 

       
 
 

Acima podemos observar que, na primeira imagem, há frases unicamente em espanhol 

e outras somente em inglês. A alternância acontece, portanto, a nível inter-oracional. Na 

segunda, as línguas se alternam em uma espécie de tradução: “Clearance” (inglês) e “Venta de 

Liquidación” (espanhol) com o mesmo sentido de “liquidação”. O interessante é que, em outros 

momentos, encontrei apenas “rebajas”, em espanhol.        

Apesar de ser considerado um bairro predominantemente hispano, o Spanish Harlem 

apresenta uma acentuada influência da língua inglesa. Ainda que o espanhol seja frequente no 

cotidiano daqueles moradores, o inglês não é excluído daquela comunidade, visto que, 
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hoje em dia podemos notar em muitas regiões bilíngues ou plurilíngues do mundo uma 
tendência no sentido de que cada vez mais falantes adotem a língua majoritária ou de prestígio 
em âmbitos onde antes se utilizava a língua minoritária. Adotam a língua majoritária como 
veículo habitual de comunicação porque quase sempre esperam que falar essa nova língua possa 
lhes proporcionar melhores oportunidades de mobilidade social ascendente e de sucesso 
econômico. É preciso apresentar-se como membro da maioria nacional para adquirir uma 
posição (empregos, postos de responsabilidade, possibilidades educativas). (RODRIGUES, 
2012, p.369) 
 
 

Dessa forma, o inglês torna-se cada vez mais presente no “El Barrio”, pois configura-

se como o idioma de “prestígio” nos EUA. Além do que, naquela comunidade, há diversos 

indivíduos que não são necessariamente descendentes de hispanos, ou que já não se consideram 

mais assim. Logo, os níveis de bilingualidade (SAVEDRA, 2009) variam consideravelmente 

entre os moradores e/ou frequentadores do Spanish Harlem. Com isso, torna-se comum o uso 

simultâneo do inglês e do espanhol nas fachadas de estabelecimentos daquela região: 

 
FIGURA 27: O Spanglish nas fachadas de “El Barrio” 

 

       
 

Na primeira imagem, podemos observar a presença da mistura de códigos na descrição 

do cartaz. A maioria das palavras está em inglês, somente “Pan de Agua” e “Sobao” aparecem 

em espanhol. Já na segunda imagem, encontramos a mistura de códigos no nome do 
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estabelecimento comercial. “Mi Barrio” está em espanhol, enquanto que “Meat Market” está 

em inglês. Em ambas as situações a mistura e/ou alternância das línguas não parece indicar um 

desconhecimento dos idiomas utilizados, mas, sim, um recurso linguístico capaz de abarcar as 

distintas realidades daquela comunidade. 

Outra fachada me chamou a atenção: 
 

FIGURA 28: O Spanglish na fachada do restaurante chinês 
 
 

 
 

Acima, podemos perceber que a mistura de códigos acontece tanto no nome do 

estabelecimento (“La preciosa china”, em espanhol; “restaurant”, em inglês), quanto na 

descrição dos serviços oferecidos (“Comidas china y criollas”, em espanhol; “beer”, em inglês). 

Aqui, poderíamos indagar os motivos que levaram o proprietário a optar por utilizar os 

vocábulos “restaurant” e “beer” no lugar de “restaurante” e “cerveza”. Vemos que a palavra 

“restaurant” está tornando-se cada vez mais aceita entre as comunidades hipano-falantes, 

evidenciando, assim, a propagação de um empréstimo linguístico, conforme observado no 

tópico anterior.  

Outra manifestação do Spanglish foi encontrada no seguinte estabelecimento: 

 
FIGURA 29: “Bean y Vino” 
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Como vimos, a mistura de códigos se faz presente ao utilizarem a palavra “bean” (feijão, 

em inglês), e o restante dos sintagmas em espanhol. Em outro momento, encontramos 

evidências do Spanglish em um aviso na porta de uma lanchonete: 

 
FIGURA 30: “No Hanguie”   

 

 
 

 

Podemos observar o uso de “Haguie”, proveniente de “Hang Out”. Ali, o Spanglish se 

manifesta não apenas no uso de uma palavra de uma língua em outra, mas na tentativa de 

“aproximar” uma palavra originalmente em inglês para o espanhol. Também pode ser 

considerado uma busca por “castelhanizar” ou “espanholizar” determinadas palavras. 

No “Tesoro Lexicográfico del Español en Puerto Rico” (TLEPR)113, encontramos a 

seguinte definição: 

                                                
113 https://tesoro.pr  
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Hanguear / janguear – (Del inglés to hang). Deambular, vagar, 

caminar por cualquier sitio. Frecuentar. Deambular sin propósito 

determinado. Relajar. Andar por ahí sin nada que hacer. Caminar y bromear 

con los amigos. 

 

Além de “Hanguear”, dezenas de palavras caracterizadas como “pertencentes ao 

Spanglish” foram “aceitas” como parte do repertório linguístico do espanhol porto-riquenho, 

como “Marketa”, “Bloque” e “Lonchar”114, por exemplo.  

Uma importante definição é apresentada neste “dicionário”: 

 
Spanglish – (Voz inglesa). Forma de hablar en español e inglés a la 

misma vez. Modo de expresarse el puertorriqueño nacido en New York. 

 

Percebemos que, ao contrário da definição dada pelo Diccionario de la Real Academia 

Española (DRAE), o Tesouro Lexicográfico, divulgado, atualmente, sob a orientação da 

Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, não apresenta uma visão preconceituosa em 

relação ao Spanglish. Considera-o uma maneira de falar típica do porto-riquenho nascido em 

NY. Apresenta uma legitimação e uma provável aceitação desta modalidade de fala. 

Desse modo, ainda que o Spanglish tenha sido associado tradicionalmente a uma 

possível falta de “domínio linguístico” por parte de seus falantes, atualmente, se reconhece a 

sua utilização entre indivíduos que dominem ambas as línguas, como forma de estratégia 

comunicacional e símbolo identitário. A presença dele em diversos cartazes de “El Barrio”, 

então, pode ser associada às tentativas de legitimação de uma cultura híbrida, visto que, “a 

função do spanglish, sem dúvida, não é só comunicadora a nível linguístico, senão que também 

traz conotações sociais e culturais: mediante seu uso seus falantes expressam identidade 

coletiva e reafirmam seu sentimento de pertencimento a um grupo”. (VINUESA, 2001, p.127-

128, tradução nossa)115  

Seguindo a caminhada pelo bairro, também encontrei algumas igrejas evangélicas que 

apresentavam suas fachadas em inglês e espanhol. Em uma delas, já na Terceira Avenida, fui 

convidada a participar do culto da tarde. Lá, vi diversos hispanos, de diferentes regiões do 

                                                
114 “Marketa – (Del inglés Market). Bodega, tienda de comestibles, mercado. 
Bloque – (Del inglés block). Manzana de casas o cuadra. 
Lonchar – (Del inglés to lunch). Merendar”. 
115 “La función del spanglish, sin embargo, no es solo comunicadora a nivel lingüístico, sino que también conlleva 
connotaciones sociales y culturales: mediante su uso sus hablantes expresan identidad colectiva y reafirman su 
sentido de pertenencia a un grupo”. (VINUESA, 2001, p.127-128)  
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mundo e de distintas gerações de imigrantes, cantando, pregando e se comunicando em 

espanhol. Todos foram muito simpáticos e atenciosos comigo. Na saída, pude conversar com 

um porto-riquenho que vivia, atualmente, na Flórida, e estava no Harlem Hispano para visitar 

os filhos. Ele demonstrou conhecer o Spanglish e a importância que esta prática representava 

para os hispanos de Nova York, de um modo geral.  

Na volta para o hotel, na estação de metrô da 116th Street, pude observar alguns 

anúncios e cartazes em espanhol e ver que esta língua se faz presente também nos meios de 

transportes, principalmente, naqueles que percorrem as comunidades tipicamente hispanas. 

Durante as minhas visitas ao Spanish Harlem, pude perceber que eram comuns cartazes do tipo 

“Aqui se fala espanhol”. 

Também pude notar que este idioma se fazia presente nas escolas do bairro. Em uma 

delas, havia informes sobre o “Baile da Amizade” em inglês e em espanhol: 

 
FIGURA 31: O inglês e o espanhol nas escolas 

 

   
 

Apesar de encontrar várias escolas que ofereciam “espanhol” em seu currículo, nenhum 

dos informantes com quem conversei afirmou ter tido um “ensino bilíngue” propriamente dito. 

Como informado anteriormente, em geral, os hispanos relataram terem aprendido esse idioma, 

na escola, como “língua estrangeira” e não como “segunda língua”.  
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Para Edwards (1985), ainda que as escolas reflitam a sociedade, não há razão para 

acreditarmos que elas sozinhas possam afetar, significantemente, a manutenção de uma língua. 

Mesmo que o espanhol, em muitos casos, não seja, de fato, promovido e legitimado por essa 

instituição, cabe à comunidade de falantes continuar ou não se expressando neste idioma, pois, 

os grupos podem (e devem) criar estratégias para manter a língua, se assim desejarem.  

Compreendendo que “o conjunto de escolhas conscientes referentes às relações entre 

língua(s) e vida social” abrange o campo das políticas linguísticas (CALVET, 2012, p.133), e 

que as políticas linguísticas envolvem também todas as práticas, crenças e gestões em torno 

da(s) língua(s) (SPOLSKY, 2004), podemos acreditar que a manutenção ou a substituição de 

um idioma dependerá, em grande parte, das atitudes e das representações que os falantes têm 

sobre ele. Assim, quando um hispano-falante deseja falar apenas em inglês ou apenas em 

espanhol com seus filhos, está manifestando uma política linguística. O mesmo acontece 

quando os indivíduos resolvem colocar anúncios priorizando uma ou ambas as línguas. São 

escolhas conscientes visando alcançar seus objetivos. Logo, percebermos que, em Nova York, 

ainda que o espanhol não seja reconhecido como “língua oficial”116, os hispano-falantes, de um 

modo geral, seguem criando recursos para utilizá-lo117.     

Como podemos observar, ainda que o inglês esteja adentrando os mais distintos 

ambientes, a língua espanhola é requisitada e sua importância continua sendo reivindicada pelos 

moradores de “El Barrio”. O Spanglish também está cada dia mais inserido dentro daquela 

comunidade e, como vimos na seção anterior, por muitas vezes, é utilizado sem que seus 

falantes percebam que estão “misturando as línguas”, de uma forma geral. 

Seguindo pela 3rd Avenue, encontrei a Silberman School of Social Work At Hunter 

College (CUNY). Neste estabelecimento estão localizados a Biblioteca e o Arquivo do Centro 

de Estudios Puertorriqueños (CENTRO), nos quais estão catalogados diversos livros, revistas, 

jornais, artigos e imagens sobre a história dos porto-riquenhos nos Estados Unidos. Também é 

possível acessar a diversos materiais digitais no computador daquela instituição118. Percebi que, 

em geral, os atendentes do CENTRO podiam se comunicar tanto em inglês quanto em espanhol. 

                                                
116 Cabe ressaltar que, apesar de o inglês ser considerado o idioma de prestígio, a Constituição dos EUA não faz 
menção à nenhuma língua como “oficial”. 
117 Exemplos de políticas de “promoção do espanhol” podem ser encontradas na utilização de placas e cartazes 
nesse idioma, tanto em ambientes públicos quanto nos privados. Em Lima (2014), há a descrição de políticas de 
afirmação e/ou reconhecimento do Spanglish nos EUA, assim como a abordagem de políticas de negação e/ou 
proibição desta modalidade linguística. 
118 Segundo ao página oficial do CENTRO (centro.hunter.cuny), “The Centro Library and Archives é devotado 
a colecionar, preservar e providenciar acesso a pesquisas documentando a história e a cultura de porto-riquenhos”.  
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Em uma de minhas visitas, estava sendo realizada uma exposição de “Borinqueña”, 

famosa heroína boricua das histórias em quadrinhos divulgadas em Nova York: 

 
FIGURA 32: “La Borinqueña”  

 

  
 

Esta personagem foi criada pelo novelista gráfico Edgard Miranda-Rodriguez em 

comemoração à 59ª realização da Annual National Puerto Rican Day Parade. Considerada um 

símbolo patriótico, esta super-heroína possui poderes que remetem a elementos e ao misticismo 

encontrados na ilha de Porto Rico119.  

Percorrendo as ruas do Spanish Harlem, por fim, encontrei “La Marketa”, um famoso 

mercado, cujo nome está em Spanglish, e é considerado um dos maiores símbolos da presença 

porto-riquenha no bairro. Descobri que em “La Marketa Retoña”, era comum a ocorrência de 

programas culturais, como um sarau de poesias, por exemplo. Percebi que, neste 

estabelecimento, havia diversos anúncios em inglês e em espanhol.  

Vadi (2015) informa que a Marketa desempenhou um papel central na manifestação da 

comunidade que existia à sua volta. Para ele, este “mercado” serve como um ícone, uma forte 

memória da classe trabalhadora, que se esforçava para se manter unida e resistir em meio às 

dificuldades. Segundo uma das informantes (P11), a “Marketa Retoña” mudou muito ao longo 

dos anos. Antes ia da rua 111 até a 116, e agora, não passa de dois galpões. Vendia roupas, 

                                                
119  Fonte: laborinquena.somosarte.com          



127 

 

comidas, entre outros, mas, com a propagação de novos mercados, e a possibilidade de preços 

mais baixos, as pessoas deixaram de frequentá-la e acabou sendo fechada por alguns anos. Após 

um processo de revitalização, foi reaberta. Entretanto, nunca mais voltou ao que era antes. 

Naqueles arredores, encontrei outra fonte de divulgação da cultura porto-riquenha: O 

Caribbean Cultural Center Africa Diaspora Institute (CCCADI). Este centro faz referência não 

apenas à cultura boricua, mas envolve a relação desta com as culturas africanas e caribenhas, 

de um modo geral120. Faz exposições de quadros, pinturas, e outras obras de arte, além de 

promover cursos e workshops, que envolvam a comunidade. 

Também naquelas proximidades fica localizado outro importante local de difusão da 

cultura porto-riquenha: El Museo del Barrio. Em uma de minhas visitas, estava sendo realizada 

uma oficina de bonecas e brinquedos com materiais recicláveis, envolvendo crianças e 

adolescentes. Além disso, havia um baile / festa latina, em que músicas e danças típicas e/ou 

tradicionais caribenhas eram apresentadas. Dentro deste estabelecimento, funciona uma 

pequena loja (“La Tienda”), na qual podemos encontrar (e comprar) livros e revistas abordando 

a história, a cultura e a língua dos hispano-falantes, especialmente dos porto-riquenhos, nos 

EUA, entre outros “souvenirs”, de um modo geral. Também há uma cafeteria (“Side Park 

Cafe”) e um teatro.121 

 

5.3 O espanhol, o inglês e o Spanglish na Universidade  

 

Localizado em um dos endereços mais famosos de Nova York, a Quinta Avenida, o 

Graduate Center (CUNY) abarca diversos programas de pós-graduação, como o Center for 

Latin American, Caribbean, and Latino Studies, por exemplo. Minha observação aconteceu no 

Hispanic and Luso Brazilian Literatures and Languages Doctorate Program, que funciona sob 

a coordenação do professor José Del Valle. Conforme explicara antes, este professor auxiliou-

me no desenvolvimento dessa pesquisa com os hispanos em Nova York. Indicou-me alguns 

livros e pesquisadores, e possibilitou a minha participação em algumas aulas do Graduate 

Center. 

A primeira aula que assisti foi com a professora Ofelia García, e abordava o tema 

“Exploring Translanguaging: A Critical Sociolinguistic Perspective on Language, 

Bilingualism and Education”. Havia cerca de quinze alunos na turma, de diversos países, e que 

apresentavam distintos temas de pesquisa.  Apesar de ser um curso em inglês, pude perceber a 

                                                
120 http://www.cccadi.org/who-we-are  
121 Fonte: https://www.nuevayork.es/quever/museos/el-museo-del-barrio-de-nueva-york/   
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presença de algumas palavras em espanhol, durante as explicações da professora. Discutimos 

sobre as diferenças entre glotopolítica e política linguística, linguística “racial” e identidade 

bilíngue. Cada aluno apresentou seus objetivos e pesquisas, e eu também pude falar sobre minha 

investigação acadêmica. Depois, a professora fez algumas indicações e/ou sugestões para o 

desdobramento de minha coleta de dados. 

A segunda aula foi sobre “Spanish as Historical Problem”, com o professor Del Valle. 

A classe estava composta por, mais ou menos, dez alunos, também de distintas nacionalidades. 

Ali, foram abordadas as relações entre a glotopolítica e a política da linguagem, a subjetividade 

e a porosidade linguísticas. A aula foi ministrada em espanhol, entretanto, em alguns momentos, 

foram utilizadas palavras e/ou expressões em inglês. 

A terceira aula em que estive presente foi com a professora Wanessa Pérez Rosário, e 

envolvia o tema “Theorizing in Border in Latin America”. Com aproximadamente quinze 

alunos, foram debatidas questões relacionadas à cultura, à identidade e aos estudos latinos na 

“fronteira”. Pelo que pude observar do cronograma das aulas, ao longo do semestre, seriam 

abordados temas envolvendo os méxico-americanos (chicanos) e os nuyoricans. Ali, também 

tive a oportunidade de me apresentar como pesquisadora brasileira e explicar minha proposta 

de investigação. A professora me indicou alguns materiais bibliográficos e se propôs a 

conversar comigo, mais especificamente, em outro momento. 

Minha última experiência no Graduate Center foi em uma aula do professor Del Valle. 

Após discutirmos mais sobre a presença do espanhol nos EUA, pude apresentar melhor meus 

objetivos de pesquisa e propor aos alunos que respondessem ao questionário sobre “El 

Spanglish en los Estados Unidos”122. Todos aceitaram prontamente e pude me surpreender com 

a provável aceitação do Spanglish por parte daquela comunidade acadêmica. 

A maioria dos alunos reconheceu misturar as línguas em seu cotidiano, principalmente 

através da inserção de termos de uma língua em outra. Algumas das respostas encontradas 

foram: 

 
“Sobre todo con mis amigos y gente joven pero también con personas 

mayores que sé que son bilingües. Sobre todo en la misma frase, algún 

sintagma o nombre”. INF(S02) 

 

                                                
122 Como mencionado anteriormente, este questionário também foi disponibilizado a hispano-falantes residentes 
em diversas partes de NY, e dos EUA, de um modo geral, tanto em interações face a face quanto online. 
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*** 

 

“En contextos donde no existe la expresión (o existe pero está 

extendido el otro uso) en castellano, lo hago en la misma frase: ‘nuestro fin 

de enero ha sido un fail”. INF(S04) 

 

*** 

 

“Mezclo más en contextos informales, precisamente porque en ellos 

es donde me siento con más libertad de registro. Pues, por ejemplo, si estoy 

contando algo que me ha molestado digo algo como: ‘Y me quedé como what 

[…]’, o sea, suele ser dentro de la frase”. INF(S05) 

 

 

Uma das perguntas questionava o que era o Spanglish na visão deles e buscava saber se 

acreditavam que este “fenômeno” poderia ser “a língua” dos hispanos nos EUA. Mediante estas 

indagações, almejávamos analisar as principais representações envolvendo a noção de língua e 

contato linguístico, assim como as visões dos falantes sobre o que dizem ser (ou não) o 

Spanglish.  

As principais representações relacionadas às denominações do Spanglish foram: 

 

a) O Spanglish é a língua dos hispanos; 

b) O Spanglish é o espanhol em contato com o inglês;  

c) O Spanglish é a mistura do espanhol com o inglês; 

d) O Spanglish é uma gíria; 

e) O Spanglish é um desvio do inglês. 

 

Ainda que não possamos mensurar ao certo as atitudes linguísticas desses indivíduos, 

visto que nem sempre aquilo que se fala é o que se faz (FISHMAN, 1968b), podemos observar 

que, de um modo geral, as representações positivas foram em maior quantidade do que as 

negativas. 

Segundo Monteagudo (2011:35), “todos os falantes têm consciência em graus diversos 

do fenômeno da variação linguística e são capazes de identificar seu valor social”. Assim, 

mesmo diferindo na denominação dada ao Spanglish, praticamente todos os informantes 

reconheceram a existência deste “fenômeno” e a preponderância dele nas comunidades 
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hispanas de Nova York. Mesmo aqueles que o compreenderam como um “desvio”, um “erro”, 

foram capazes de identificar a importância dessa prática entre os hispanos e anglofalantes 

daquela região. 

Através das respostas obtidas nesse questionário, pudemos encontras as seguintes 

representações associadas às línguas, de um modo geral: 

 

- A língua é uma atividade social e cabem aos falantes direcioná-la. 

- A língua é um processo, que está sempre em movimento. 

  - A língua é uma bandeira política, um símbolo de resistência. 

- A língua é uma instituição que precisa ser cuidada e respeitada. 

- A língua é um sistema, um código comum a um determinado grupo. 

 

Mediante as observações e a análise dos dados coletados, pudemos constatar que 

aqueles que concebiam a língua como uma atividade social, um processo e/ou uma bandeira 

política eram mais propensos a compreender o Spanglish como uma prática legítima, que 

poderia chegar a ser considerada uma “língua”, em seu sentido pleno. Por conseguinte, os 

indivíduos que compreendiam a língua como um sistema, uma instituição, eram menos 

predispostos, em sua maioria, a aceitar as variações e os fenômenos resultantes do contato 

linguístico, e a categorizar o Spanglish como uma língua ou variedade.   

De uma forma geral, os indivíduos que expressaram uma atitude positiva em relação ao 

Spanglish em Nova York apontaram a possibilidade de ampliar a comunicação entre os 

hispanos e anglofalantes como fator determinante. Em seguida, destacou-se seu uso como 

símbolo e/ou manifestação de uma identidade híbrida e, por fim, vinculou-se o Spanglish a 

situações naturais de mudança e evolução linguísticas.   

 

5.4 O espanhol, o inglês e o Spanglish nos meios de comunicação de NY 

 
Ao longo de todas as semanas em que estive em Nova York, pude observar não apenas 

como as pessoas se relacionavam com o inglês, o espanhol e o Spanglish, no dia a dia, mas 

também como essas formas linguísticas apareciam nos meios de comunicação. Aqui, 

discutiremos a presença destas modalidades nos programas de televisão e das rádios, nos 

panfletos e folhetos publicitários, entre outros.  

Um dos jornais direcionados à comunidade hispana de Nova York é “El Especialito”. 

Nele encontramos matérias sobre vários assuntos do cotidiano: saúde, educação, moda, 
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gastronomia, religião e entretenimento. Sua distribuição é semanal e gratuita, e acontece em 

diversas partes da cidade, principalmente no Lower East Side e em “El Barrio”. 

Nas variadas edições deste jornal, é comum aparecerem informações tanto em inglês 

quanto em espanhol: 

 
FIGURA 33: “Classificados – El Especialito” 

 

           
 

Fonte: “El Especialito”. 

 

Observamos a utilização de algumas palavras em inglês em meio aos anúncios acima: 

warehouse, garage e closet. Podemos acreditar que essa escolha ocorra devido à praticidade e 

ao fato de que esses códigos sejam amplamente difundidos em meio à comunidade de leitores. 

Em outra seção, havia uma oferta de vagas para cuidadores de idosos, em que o anúncio 

declarava: “Necesitamos Home Health Aides Certificadas.... iTrabajo Inmediato!”. É bem 

provável que aqui também sejam utilizados termos que são mais comuns tanto para hispanos 

quanto para anglos residentes em Nova York. 

Ademais, pude notar a presença de “mistura de códigos” nas seguintes “matérias”: 
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FIGURA 34: A mistura de códigos no jornal hispano 

 

  
Fonte: “El Especialito”. 

 

Acima, podemos reparar que as palavras tips, tickets e fleamarket, oriundas da “língua 

inglesa”, fazem parte do contexto sociocomunicativo de muitos hispanos nos EUA. 

Há outros jornais voltados ao público hispano, de um modo geral, como 

“Latinoamerica”, por exemplo. E alguns voltados mais especificamente à comunidade boricua, 

como “El Adoquín Times” e “El Vocerito”. 

Esse último é mais direcionado aos porto-riquenhos de Nova York e, além de apresentar 

diversas notícias, traz anúncios de vendas de artigos típicos, para a manifestação do famoso 

“orgullo boricua”.  “El Vocerito” também funciona como um difusor da cultura porto-riquenha, 

pois apresenta uma parte dedicada à historia e à geografia de Porto Rico (“Conozca Puerto 
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Rico: Nuestros Pueblos”), que discorre sobre distintos lugares da ilha, como povoados e praias. 

Além disso, destina algumas páginas a promover a conexão entre os que estão em NY e os que 

estão na ilha, mediante a divulgação de frases, refrães, charadas, charges, utilizadas lá em PR. 

Possui divulgação em ambos países. 

Na última vez em que estive na “Big Apple”, o assunto mais divulgado em sua edição 

versava sobre os estragos provocados pelo furacão Maria: 

 
FIGURA 35: Notícias sobre os danos causados pelo furacão Maria. 

 

 
Fonte: “El Vocerito”, Vol. 08, Nov. 2017. 

 

Se observarmos melhor a capa do jornal acima, veremos a utilização da palavra 

“Marketa”, tão associada ao Spanglish em NY. Podemos perceber, então, que ela também é 

utilizada em Porto Rico e já foi legitimada por grande parte da população. 



134 

 

Outras manifestações do Spanglish foram encontradas em panfletos e folders, 

distribuídos tanto nas ruas quanto em centros culturais, como o que podemos ver a seguir: 
 

FIGURA 36: O Spanglish nas publicidades 

 

 
 

 

Podemos notar que o Spanglish se faz presente no panfleto acima, visto que apresenta 

frases e/ou palavras em ambas as línguas, como em “Comida criolla de Nelie Alamo (espanhol), 

Beverages (inglês), Artesanías (espanhol), Rafles & More (inglês)”. 
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Outra referência ao Spanglish foi encontrada em um panfleto distribuído em uma das 

bibliotecas públicas de Nova York, na Quinta Avenida: 

 
FIGURA 37: Aplicar para la ciudadanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

              

 

Vemos aqui a utilização do verbo “aplicar" (em espanhol) no lugar de “solicitar”, 

denotando transferência de sentidos de “apply”, em inglês. Isso poderia ser considerado uma 

espécie de “calque”, conforme Fernández-Ulloa (2004). 

Também encontramos a presença do Spanglish nos programas de televisão, 

principalmente naqueles direcionados ao público hispano. Em vários dias, pude observar como 

os produtores se aproveitavam desta modalidade como um recurso para se aproximarem da 

comunidade hispano-falante, de um modo geral. As principais emissoras observadas foram: 

Univisión, Telemundo e Unimás. 
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Em um comercial, no qual aparecia uma família conversando em espanhol, uma mulher 

gritava: “Excuse-me, ¿lo que está sucediendo acá?”. Em outro, em uma publicidade de cerveja, 

faziam menção ao Spanglish, ao dizerem:  

 

“Cerveza refrescante más delicioso sabor manzana. Una gran combinación. Como el 

Spanglish. Sería algo así como manzabeer. Pero, REDD’S suena mejor. Salud. REDD’S 

APPLE. Juntémonos a chelear”123. 

 
FIGURA 38: Manzabeer 

 

 
             Fonte: https://www.ispot.tv/ad/wqdp/redds-apple-ale-toast-el  

 

 

Assim, vemos que o Spanglish é representado como algo positivo, que une duas 

características favoráveis, da mesma maneira que o comercial associa a cerveja à maçã. 

Nas rádios, havia muitas músicas em espanhol, inglês e em Spanglish, na qual se 

alternavam frases do espanhol e do inglês. Em praticamente todas as lojas e estabelecimentos 

em que estive, pude ouvir músicas em ambos os idiomas. Em um deles, havia a versão 

“bilíngue” (Spanglish) de um famoso “hit” do momento: “Despacito” (Luis Fonsi e Daddy 

Yanke, com a participação de Justin Bieber), em que os cantores alternavam as línguas durante 

a apresentação.  

Observe alguns versos: 

                                                
123 https://www.ispot.tv/ad/wqdp/redds-apple-ale-toast-el  
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“Despacito 

This is how we do it down in Puerto Rico 

I just wanna hear you screaming, ‘¡Ay, Bendito!’ 

I can move forever cuando esté contigo 

¡Bailalo!”124 

 

A mudança de códigos acontece tanto a nível inter-oracional quanto a nível intra-

oracional e pode estar relacionada ao próprio ritmo da música e às intenções dos cantores. 

Falando sobre essa acentuada presença dos Spanglish na mídia, uma das informantes porto-

riquenhas me sugeriu escutar alguns “podcasts” voltados aos latinos/hispanos nos EUA, como 

“Latino USA” e “Radio Ambulante”. Disse-me que, com certeza, perceberia as mudanças e 

alternâncias entre uma língua e outra.   

De acordo com Nginios (2011), 
 
 
 

o espanhol é a língua dominante na rádio em mais de 275 estações, na televisão graças 
a canais como Telemundo e Univisión e em numerosos periódicos e revistas. Foi 
observado que o spanglish se utiliza mais em programas dirigidos às crianças e aos 
jovens que incorporam mudanças de códigos, como por exemplo os desenhos 
animados de “Mucha Lucha” da Warner Bros. Os jovens são os que seguem mais de 
perto a música pop (Ricky Martin, Shakira ou Jenifer López, por nomear somente 
alguns dos artistas latinos que triunfam no país). Na imprensa, o spanglish se usa nos 
avisos classificados e anúncios, e nos artigos da revista Latina, que conta com mais 
de 200.000 assinaturas. É possível encontrar cartões de felicitação em que se 
incorporam textos bilíngues como “Que beautiful it is to do nada, and then descansar 
después”. […] É de uso corrente em setores como o governamental, o educativo, a 
saúde pública, o artístico e certos trabalhos de âmbito legal, por exemplo, nos tribunais 
de justiça. (NGINIOS, 2011, p.174, tradução nossa)125 
 
 

Logo, o Spanglish encontra-se totalmente inserido no dia a dia das pessoas em Nova 

York, não apenas mediante a fala coloquial, mas também através de publicidades, músicas e 

programas de comunicação. Sua presença também vem sendo acentuada entre políticos e 

artistas que o veem como uma maneira de ampliar o público a ser alcançado.  

                                                
124 Disponível em: https://m.vagalume.com.br/justin-bieber/despacito.html.amp  
125 “El español es la lengua dominante en la radio en más de 275 estaciones, en la televisión gracias a canales como 
Telemundo y Univisión y en numerosos periódicos y revistas. Se ha observado que el spanglish se utiliza más en 
programas dirigidos a los niños y a los jóvenes que incorporan cambios de códigos, como por ejemplo los dibujos 
animados de ‘Mucha Lucha’ de la Warner Bros. Los jóvenes son los que siguen más de cerca la música pop (Ricky 
Martin, Shakira o Jenifer Lopez, por nombrar solo algunos de los artistas latinos que triunfan en el país). En la 
prensa escrita, el spanglish se usa en los avisos clasificados y anuncios, y en los artículos de la revista Latina, que 
cuenta con más de 200.000 suscripciones. Es posible encontrar tarjetas de felicitación en donde se incorporan 
textos bilingües como ‘Que beautiful it is to do nada, and then descansar después’. […] Es de uso corriente en 
sectores como el gubernamental, el educativo, la salud pública, el artístico y ciertos trabajos de ámbito legal, por 
ejemplo en los tribunales de justicia”. (NGINIOS, 2011, p.174) 
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• SINTETIZANDO: 

 

Através dessa observação participante, pude compreender melhor como a língua 

espanhola e a língua inglesa estão surpreendentemente interligadas nas comunidades hispanas 

de Nova York. Ainda que o inglês seja apreendido como a “língua de prestígio”, grande parte 

dos hispano-falantes reconheceu a importância de preservar e/ou manter a fluência na língua 

espanhola. Isso ficou muito evidente nas declarações de imigrantes que afirmaram “falar em 

espanhol” com seus filhos, para que eles não perdessem o contato com a “língua materna”. 

De um modo geral, os hispanos em NY convivem diariamente com as línguas inglesa e 

espanhola, e, por isso, a mistura de ambas se torna quase inevitável. A maioria dos informantes 

reconheceu utilizar o Spanglish em seu cotidiano, principalmente nas situações informais, e 

demonstrou acreditar que seu uso esteja mais relacionado à convivência e ao costume em si, do 

que à falta de conhecimentos em alguma das línguas, visto que, praticamente, todos os 

indivíduos se declararam bilíngues inglês-espanhol, apresentando distintos níveis de 

bilingualidade.  

Dentre os hispanos com quem pude conversar, aqueles que mais demonstraram 

reconhecer o valor e a importância desta modalidade de fala foram os de origem porto-riquenha.  

Em geral, como vimos, isso está relacionado ao fato de eles já estarem, de certa forma, imersos 

às duas línguas e culturas ainda na ilha de PR.  

A seguir, abordaremos como a relação que estes indivíduos estabelecem com a 

influência americana e as tradições boricuas torna-se primordial na aceitação e legitimação das 

práticas de contato. 
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6  SER OU NÃO SER... EIS A QUESTÃO! 

 

Em diversos momentos desta pesquisa, pude me deparar com o dilema shakespeariano 

“to be or no not to be”. Em muitos casos, meus informantes me apresentavam o dilema de ser 

ou não ser considerado porto-riquenho, latino/hispano, americano, bilíngue, spanglish-falante, 

entre outras questões. 

Em outros, meu papel enquanto pesquisadora, brasileira, estrangeira, era posto à prova. 

Como inserir-me naquele contexto sociolinguístico sem deixar que meu olhar e meu 

posicionamento político-ideológico me impedisse de ver, ouvir e dar voz àqueles a quem eu 

buscava compreender? Como ser ponte entre a teoria e a prática e não apenas mais um canal de 

reprodução das diversas vozes?  

Neste capítulo, apresentaremos um pouco da visão dos informantes questionados e/ou 

entrevistados sobre a relação da migração para NY e a (re)construção da identidade porto-

riquenha. 

 

6.1 “Boricua hasta en la luna”: a questão da puertorriqueñidad  

 

Apesar de denotarem conceitos distintos, identidade e cultura126  estão intrinsicamente 

inter-relacionadas. Ambas constituem representações, estão imbricadas nas interações sociais e 

envolvem distintos processos de construção e desconstrução. (CUCHE, 1999)  

Ao mesmo tempo em que abrangem aspectos individuais, remetem ao coletivo, pois 

manifestam a busca por identificação, pertencimento e autoafirmação. Ainda que o indivíduo 

possa (re)construir sua identidade de distintas maneiras e por diversas vezes, ao longo dos anos, 

em geral, a tentativa de “fazer parte” de um grupo e/ou comunidade sempre se fará presente. 

Valle (2011) nos explica que essa consciência de pertencer a um determinado grupo e, 

com isso, compartilhar e/ou compactuar de suas regras, valores, crenças, ideologias e atitudes, 

faria parte daquilo que poderíamos compreender como “identidade cultural”. De acordo com 

Hall (2006), uma das principais fontes de identidade cultural seriam as culturas nacionais em 

que nascemos, pois, uma das formas de autodefinição de um sujeito é através de sua 

nacionalidade. Em nossa pesquisa, vimos como o fator de identificação e pertencimento com 

as culturas porto-riquenhas e norte-americanas foram fundamentais na maneira em que os 

                                                
126 De um modo geral, ao falarmos em “cultura”, estaremos nos referindo a “práticas e representações simbólicas, 
ações e vida que adquirem significado estabelecido pelos atores que as compartem e não sentidos dados em forma 
natural”. (GRAVANO, 2008, p.4, tradução nossa) 
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informantes se autodenominavam (porto-riquenho/a, boricua, norte-americano/a, nuyorican). 

Em muitos casos, para esses indivíduos, era impossível escolher apenas uma das categorias 

elegíveis. 

Compreendendo que “as pessoas não são apenas cidadãos legais de uma nação; elas 

participam da ideia da nação tal como representada em sua cultura nacional” (HALL, 2006, 

p.30), podemos acreditar que a busca pela identidade (cultural/nacional) porto-riquenha não 

envolveria apenas reconhecer Porto Rico como a sua “pátria legítima”, mas participar e/ou 

compartilhar da ideia de nação e de “puertorriqueñidad” que é veiculada. 

Hall (2006) nos apresenta cinco estratégias nas quais se (re)produzem o sentimento de 

pertencimento à determinada “nação” e/ou “cultura nacional”:  

 

1- Através da própria narrativa da nação, ou seja, por meio de “uma série de 

histórias, imagens, panoramas, cenários, eventos históricos, símbolos e rituais 

nacionais que simbolizam ou representam as experiências partilhadas, as perdas, os 

triunfos e os desastres que dão sentido à nação”. (HALL, 2006, p.31) Sentir-se parte 

da história, reconhecer símbolos e rituais como parte de sua cultura podem evidenciar 

a sua lealdade “nacional”. 

 

2- Pela “ênfase nas origens, na continuidade, na tradição e na intemporalidade”. 

(HALL, 2006, p.31) A busca pelas origens, pela preservação de determinadas 

características e/ou traços culturais pode representar esse sentido de “pertencimento”. 

 

3- Mediante a “invenção da tradição”, na qual práticas e comportamentos são 

remetidos a um passado imaginado, glorioso, nostálgico; e que muitas vezes se 

constituem como uma tentativa de (re)construir valores e normas. 

 

4- Com base em um mito fundacional, “uma história que localiza a origem da 

nação, do povo e de seu caráter nacional num passado tão distante que eles se perdem 

nas brumas do tempo, não do tempo ‘real’, mas de um tempo ‘mítico’”. (HALL, 2006, 

p.33) Esse mito é apresentado em muitos relatos nos quais se destacam a bravura, a 

audácia, a luta e a resistência de um determinado grupo e/ou comunidade. 
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5- Na ideia de “um povo ou ‘folk’ puro, original” (HALL, 2006, p.33), que preserva 

suas tradições e costumes, e, de certa forma, serve como “estereótipo” e/ou 

representação do “nacional”. 

 

Como vimos, todas essas estratégias estão relacionadas à constituição de uma identidade 

nacional que, de certa forma, une e unifica os seus representantes. Assim, “não importa quão 

diferentes seus membros possam ser em termos de classe, gênero ou raça, uma cultura nacional 

busca unificá-los numa identidade cultural, para representá-los como pertencentes à mesma e 

grande família nacional”. (HALL, 2006, p.35) A puertorriqueñidad, então, traz à tona a 

legitimação de um ideal de porto-riquenho, tanto por meio da propagação de narrativas 

históricas e, de certa forma, folclóricas, quanto através da tentativa de preservar tradições e 

costumes, vivenciados ou “imaginados”. Autodefinir-se como “boricua hasta en la luna”, por 

exemplo, manifesta o desejo por manter e ressaltar todas as características desse sentimento de 

identificação, independentemente do local em que esse indivíduo se encontre inserido. 

Duany (2001) explica que: 
 
 
Desde meados da década de 1950, o Instituto de Cultura Porto-Riquenha e outras 
agências governamentais têm promovido uma iconografia nacionalista, baseada em 
símbolos poderosos de puertorriqueñidad como o idioma espanhol, o jíbaro, o legado 
indígena e a arte popular dos santos católicos talhados em madeira. Do mesmo modo 
que outras nações, Porto Rico elaborou seu próprio conjunto de mitos, memórias, ritos 
e imaginários coletivos, tais como a bandeira, o hino e o selo nacionais, assim como 
a representação em eventos esportivos e concursos de beleza nacionais. Tais ícones 
se difundiram amplamente na Ilha e no continente, e têm fortalecido o sentido se ser 
porto-riquenho a diferença de ser americano. (DUANY, 2001, p.64, tradução nossa)127 
 
 

A busca pela (re)afirmação de uma “identidade nacional porto-riquenha” acarretou na 

difusão e/ou disseminação de determinados símbolos e características que representassem a 

todo um coletivo, e abarcasse tanto os residentes na ilha quanto os fora dela. Tendo uma “Nação 

na Diáspora”, ou uma “Nação no vai e vem” (DUANY, 2001; 2007), os porto-riquenhos 

forjaram para si ideais e particularidades que os pudessem remeter a uma mesma ideia de 

puertorriqueñidad e que, de certa forma, os distanciassem do “American Way of Life”. Com 

                                                
127 “Desde mediados de la década de 1950, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y otras agencias gubernamentales 
han promovido una iconografía nacionalista, basada en símbolos poderosos de la puertorriqueñidad como el 
idioma español, el patrimonio histórico, el jíbaro, el legado indígena y el arte popular de los santos católicos 
tallados en madera. Al igual que otras naciones, Puerto Rico ha elaborado su propio conjunto de mitos, memorias, 
ritos e imaginarios colectivos, tales como la bandera, el himno y el sello nacionales, así como la representación en 
eventos deportivos y concursos de belleza internacionales. Tales iconos se han difundido ampliamente en la Isla y 
en el continente, y han fortalecido el sentido de ser puertorriqueño a diferencia de ser americano”. (DUANY, 2001, 
p.64)  
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isso, língua, religião e estilo de vida, entre outros, passaram a ser considerados importantes 

“símbolos” de lealdade e/ou pertencimento.  

Ao longo de toda a pesquisa, notamos como a associação a um “passado histórico” e o 

respeito a uma “tradição” eram fundamentais na tentativa de os indivíduos legitimarem suas 

identidades”: 

 
- “yo no he cambiado mi manera de ser; soy puerto riqueña 100%”. 

INF(02) 

 

- “Pienso que sigo siendo puertorriqueña con las mismas costumbres y 

creencias que mi enseñaron mis padres”. INF(04) 

 

- “Sigo siendo Puertorriqueña con la misma costumbre y enseñanza de 

mis familiares. Aunque viva en NorteAmerica”. INF(06) 

 
- “Yo soy nacido en NY [...], pero como sé tanto de la isla, de la historia, 

el himno, y todo lo que tiene que ver con la cultura puertorriqueña me 

siento puertorriqueño de pura sepa”.  INF(31) 

 

Como podemos observar nos comentários acima, os informantes reafirmaram sua 

identidade porto-riquenha através da manutenção e/ou compartilhamento de regras, valores e 

símbolos culturais, transmitidos de geração em geração. P11 me explica que, apesar de ter 

nascido em NY, se considera 100% porto-riquenha, porque cresceu convivendo com a cultura 

boricua, seguindo os costumes de sua família. Para ela, “uno no debe dejar su cultura... Eso es 

lo que te hace tú misma”. Relata-me que fez questão de ensinar tudo a suas filhas, para que elas 

saibam de onde vieram e quem, na verdade, são.  

P4 me conta que: 
 

[…] conmigo mis primos me decían que no era boricua porque no había 

nacido allí, pero yo les decía, mis papás son de aquí, y yo sé hablar de la 

cultura y hago de todo aquí, de los boricuas…. también… el país puede no 

ser lo mismo, pero para mí, sí, es lo mismo.  

 

O fato de vivenciarem e/ou experimentarem a cultura, de se identificarem como parte 

da comunidade boricua, fez com que as jovens acima não duvidassem de sua 
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puertorriqueñidad, ainda que esta fosse contestada em determinadas situações 128 . 

Independentemente do local de nascimento, ambas se sentiam vinculadas à identidade porto-

riquenha através do compartilhamento daquilo que compreendiam como parte das suas 

“culturas boricuas”.  

O mesmo sentimento pode ser externalizado por aqueles que recém-migraram para os 

EUA, como é o caso das informantes abaixo: 

 
P12- Yo me siento… bastante puertorriqueña… siempre… o sea… 

Yo creo que también… no niego como la… no niego esa ambigüedad… no 

niego como… la contradicción… tampoco… sabes... yo creo que … hay que… 

embrace… y es lo que es… ¿me entiendes?…  

 

*** 

 

P13- Ahnnn…. Bueno… yo honestamente me siento una 

puertorriqueña de la isla… viviendo en Estados Unidos… o sea… no me 

siento que soy de aquí… como tal… Si vivo aquí… entiendo la cultura… 

porque es una cultura que… también… crecí con su referencia… aún estando 

en PR. La cultura americana fue… infiltrada… y… también la consumí… en 

PR también… Pero si me preguntas si me siento de acá o…  me siento de 

allá… me siento de PR… sí. 

 

Apesar de reconhecerem a presença da “cultura americana” em suas vidas, ambas 

acreditam que essa convivência não deslegitima a identificação para com a “cultura de Porto 

Rico”. A ambiguidade e/ou a dualidade que as envolvem, assim como o famoso “choque de 

culturas”, não retiram a legitimidade de suas identidades boricuas. Entretanto, cabe-nos a 

seguinte pergunta: “O que caracterizaria a cultura porto-riquenha?” Será que podemos falar de 

uma única cultura, ou de distintas? A “cultura” dos porto-riquenhos nascidos em NY (ou dos 

migrados para lá) e a dos nascidos na ilha seria a mesma? O que as identificaria e o que as 

diferenciaria? 

Para muitos informantes, o fato de ouvir as mesmas músicas (salsa, reggatón, mambo), 

comer os mesmos alimentos (arroz y habichuelas, guineos), participar das mesmas festas e 

                                                
128Em geral, para os puristas extremos, a “puertorriqueñidad” dos porto-riquenhos nascidos nos EUA tende a ser 
questionada, pois a ideia de “identidade nacional” acaba sendo baseada apenas no uso da língua e na localização 
geográfica. (TORRES-ROBLES, 1998) 
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comemorações (La Parada, La Navidad, Los Reyes), entre outras atividades, já seria um 

legitimador da cultura e da identidade porto-riquenha. Para outros, era necessário algo mais, 

como ter nascido e/ou vivido um tempo na ilha, por exemplo. Alguns viam as culturas de PR e 

NY como idênticas e/ou similares, outros como diferentes e/ou contrastantes.  

P10 me explica que: 

 
… eso es parte de la identidad puertorriqueña… eh… esa crisis… eh… parte 

de la identidad… es una crisis de identidad que tenemos (risos) porque… eh… 

¿qué define la cultura puertorriqueña… si es una fusión de tantas otras 

culturas…?  Y la parte del puertorriqueño en la diáspora… esa revolución de 

nuestra cultura es la continuación de nuestra cultura… Y la conexión con 

la cultura de uno… es algo individual… no hay un… no hay una manera 

perfecta de vincularse con la cultura… no hay… no hay… no existe un ideal 

de lo que es un puertorriqueño… A mí… yo no puedo bailar… me gusta la 

música… me gusta escuchar salsa y… todo eso… pero… no puedo bailar. A 

mí me gusta la literatura puertorriqueña, pero a muchos… muchas 

personas… puertorriqueños… que no conocen nada de la literatura 

puertorriqueña… pero eso es parte de la cultura… Es decir… a algunos 

puertorriqueños no les gusta la comida típica puertorriqueña… Cada persona 

tiene su relación independiente… 

 

Ao mesmo tempo em que reconhece a cultura porto-riquenha como algo “global”, que 

pode ser transportada a diferentes regiões, o informante acima compreende que ela não pode (e 

não deve) ser definida a partir de um único ponto de vista, pois engloba a fusão de várias outras 

culturas, e exemplifica a complexidade da vida em sociedade. Se estamos constantemente 

envolvidos em distintos processos de (re)descobrimento, (re)definição, e (re)construção, como 

desejar que as culturas permaneçam inalteradas e acreditar que elas possam ser 

“uniformizadas”? 

Como vimos nos capítulos introdutórios, os porto-riquenhos tanto em NY quanto em 

PR apresentam-se diante de complexos dilemas quanto à autoidentificação e/ou autodefinição, 

manifestando, em certos momentos, profundas “crises de identidade”129. A questão da migração 

                                                
129 Hall (2006:10) nos explica que as diversas transformações pelas quais as sociedades (pós)modernas estão 
passando afetam consideravelmente as nossas identidades pessoais, “abalando a ideia que temos de nós próprios 
como sujeitos integrados. Essa perda de um ‘sentido em si’ estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento 
ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento – descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo 
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para os EUA tende a acentuar ainda mais essa dualidade, visto que, em determinados 

momentos, podem não ser considerados “legítimos” boricuas, por não terem nascido e crescido 

na ilha. O fato de muitos se expressarem prioritariamente em inglês também acaba realçando 

essa problemática. Para esses indivíduos, então, considerarem-se ou não porto-riquenhos 

dependerá, em grande parte, das representações que constituem sobre si e sobre os outros.  

Woodward (2014) nos explica que: 
 
 
A representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio 
dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como sujeitos. É por meio 
dos significados produzidos pelas representações que damos sentido à nossa 
experiência e àquilo que somos. Podemos inclusive sugerir que esses sistemas 
simbólicos tornam possível aquilo que somos e aquilo no qual podemos nos tornar. A 
representação, compreendida como um processo cultural, estabelece identidades 
individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais ela se baseia fornecem 
possíveis respostas às questões: Quem eu sou? O que eu poderia ser? Quem eu quero 
ser? Os discursos e os sistemas de representação constroem os lugares a partir dos 
quais os indivíduos podem se posicionar e a partir dos quais podem falar. 
(WOODWARD, 2014, p.17-18) 
 
  

Mediante as distintas representações sobre o que é “ser ou não ser porto-riquenho”, os 

indivíduos vão internalizando aspectos daquilo que consideram “sua cultura” e (re)modelando 

as suas identidades. Posicionar-se como “boricua hasta en la luna” significa construir e aceitar 

os lugares que essa representação lhe concede. Como “cada persona tiene su relación 

independiente” com a sua cultura, essa relação, por mais que envolva a ideia de participar de 

um coletivo, de um “imaginário nacional e/ou cultural” varia e muda muito de pessoa para 

pessoa. Logo, o sentido de lealdade e/ou pertencimento dos porto-riquenhos frente ao que 

consideram constituintes de sua identidade e/ou cultura se torna primordial para que concebam 

e compreendam a “puertorriqueñidad”. E isso, como pudemos comprovar, independe do tempo 

em que residem nos EUA130. 

 

 

 

 

                                                
social e cultural quanto de si mesmos – constitui uma ‘crise de identidade’ para o indivíduo”. Assim, a “crise de 
identidade” porto-riquenha estaria relacionada à tentativa de se estabelecer um único parâmetro de análise para os 
aspectos culturais, na busca por definir um modelo ideal de porto-riquenho. 
130 Através das diásporas e migrações, a “identidade nacional” passa a ser representada como uma “comunidade 
translocal”, na qual vínculos afetivos, familiares e culturais, e um sentido de afiliação pessoal e de pertencimento 
coletivo, que vão além do país de origem, são entrelaçados. (DUANY, 2007) Dessa forma, ainda que reconheçam 
as particularidades e as diferenças entre PR e os EUA, os porto-riquenhos, em geral, se sentem parte de uma mesma 
comunidade, na qual há diferentes formas de se vincular à cultura e/ou identidade boricua. 
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6.2 “Ni de aquí ni de allá”: a busca por pertencimento  

 

Apesar de a Lei Jones ter concedido a cidadania norte-americana, em 1917, a situação 

de Porto Rico como território “colonizado” não foi alterada. Um século depois, seus cidadãos 

ainda convivem com o dilema de pertencerem mas não serem considerados “parte” dos EUA. 

Assim, aqueles que residem na ilha não conseguem desfrutar dos mesmos “direitos” dos que 

optaram por viver no continente131. Vivenciam uma espécie de “semi-cidadania”. (VENATOR-

SANTIAGO; MELÉNDEZ, 2017) 

Por isso, além de buscarem por melhores condições de vida, muitos boricuas veem na 

migração a única chance de “exercerem” a cidadania norte-americana. Entretanto, ao chegarem 

nos EUA, percebem que nem sempre essa cidadania é equiparada aos demais norte-americanos: 

 
P12-  Hay gente que lo niega completamente… que se siente más de 

acá… eh… que han tenido una experiencia acá… que han tenido una… 

oportunidades acá… o sea… Yo lo tengo bien claro y digo… que las 

oportunidades no son las mismas. Realmente… Pues, por tan… nuestra 

historia política. Y sí… realmente… es como un poco complicado… sabes…  

 

Essa jovem me explica que não se sente uma cidadã americana, pois acredita que não 

recebe as mesmas oportunidades que um indivíduo nascido e criado nos EUA. Sente que, assim 

como os demais (i)migrantes de origem hispana, sofre preconceitos e indiferenças. Outros 

informantes também me relataram essa “sensação”, e alguns me disseram que se sentiam 

discriminados dos dois lados: pelos americanos que não os consideravam “autênticos” 

cidadãos, e pelos demais hispano-falantes que não os viam como “legítimos” hispanos: 

 

“Nací con la ciudadanía norteamericana en la isla de Puerto Rico 

(territorio Americano), no me lo cuestioné hasta la primera vez, que vine a 

vivir a los Estados Unidos. Muchas veces los norte americanos me ven como 

hispana o latino-americana, y los hispanos te ven como americano porque 

naces con la ciudadanía. Como puertorriqueña posees la ciudadanía y tienes 

los privilegios de la ciudadanía, pero igual sufres muchas discrimines como 

hispana”. INF(08)  

                                                
131 De acordo com Torruella (2017), os porto-riquenhos são nacionalmente desprovidos de direitos, pois não 
podem votar para presidente ou vice-presidente e tampouco possuem representação no Congresso. Somente se 
migram para o “continente” conseguem desenvolver uma parte dessa “cidadania”. 
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*** 

 
“Definitivamente la ciudadanía norteamericana ha sido una 

herramienta vital. No es algo que se pide, por motivos políticos, ya se nace 

con la misma. Se hace natural y habitual. De vez en vez se siente que para los 

demás hispanos no somos ‘lo suficientemente hispanos’ y para los anglos 

nunca seremos anglos. Estaremos siempre en el medio”.  INF(24) 

 

 Os indivíduos acima reconhecem que o fato de possuírem uma “dupla cidadania” 

provoca-lhes não apenas conflitos pessoais e identitários, mas também sociais, visto que, muitas 

vezes, se sentem rejeitados e excluídos dos dois grupos a que, em tese, seriam pertencentes. Por 

mais que compreendam que a cidadania americana serve como um facilitador, trazendo-lhes 

vantagens, em muitas situações, enfrentam o dilema de “ser e não ser”, “querer e não poder”, 

pois ainda que tentem desvincular-se de um grupo para encaixar-se em outro, não são capazes 

de apagar as suas trajetórias. Por mais que se sintam norte-americanos, historicamente, não 

deixarão de ser porto-riquenhos, e vice-versa. 

Woodward (2014:22) argumenta que “a migração produz identidades plurais, mas 

também identidades contestadas, em processo caracterizado por desigualdades”. Como 

pudemos perceber através dos relatos acima, e conforme foi abordado nos capítulos 2 e 3, 

muitos porto-riquenhos residentes nos EUA encontram-se envolvidos em um emaranhado de 

sentimentos em relação aos EUA e a PR, a ponto de sentirem-se, muitas vezes, em um “espaço 

intermediário”, “ni de aquí ni de allá”. Além de terem a puertorriqueñidad posta em dúvida 

por aqueles que não os consideram mais “legítimos porto-riquenhos”, precisam conviver com 

os seguintes “dilemas”: Como “ser porto-riquenho” e “ser americano”, ao mesmo tempo? Que 

ideais são (ou devem ser) representados? É possível se identificar com ambas as culturas? 

Infelizmente, nem sempre conseguem encontrar respostas para esses questionamentos.   

De um modo geral, pudemos observar que, entre a maioria dos sujeitos dessa pesquisa, 

a tentativa de “ser aceito” na sociedade americana não ofuscava a busca por manter os laços 

com as raízes boricuas. A contradição de “pertencer / não pertencer”, então, traz à tona a 

compreensão de que é possível associar-se a dois povos, culturas e/ou identidades 

simultaneamente. E que isso não precisa ser visto como algo problemático, mas como uma 

fonte de enriquecimento de suas culturas: 
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P13-  Yo personalmente pienso que… adonde quieras que vayas… o 

sea… que yo puertorriqueña me va a vivir a Londres… o Japón… (risos)… 

eh… yo creo que… cada persona se lleva su cultura consigo… y la continua 

practicando… y fomentando… y tratando de pasarla a las nuevas 

generaciones… pero creo que sea importante que adonde quiera que vayas… 

aprendas… y aprecies la cultura de eso lugar… so… sus tradiciones… la 

conozca… y… veas si las quiere celebrar o… incluirla… como una nueva 

tradición… a mí yo creo que eso sea bonito, ¿no?... eh… donde vayas… hay 

un refrán que dice… hacer lo que ves… o… ser como son… también… no sé… 

aprenden… de esa nueva cultura… de eso y ver… a lo mejor… si lo quieres 

adaptarlo todo…  no tienes que adaptarlo todo… vea si hay algo positivo… a 

lo mejor si lo puedes… aprender… de la otra […]. Yo pienso que… eso va a 

enriquecer… a ti como persona… este…  y que a lo mejor hasta te puedes 

llevar de vuelta adonde vienes… ¿no?... Enseñar sobre lo que aprendiste de 

otro país… no sé… o de otros lugares… 

 

 A jovem acima demonstra entender a importância de se adaptar às mais distintas 

situações, e concebe isso não como uma traição à sua “cultura de origem”, mas como uma 

maneira de aprender mais e mais.  Sabendo que “uma cultura não é uma simples justaposição 

de traços culturais, mas uma maneira coerente de combiná-los” (CUCHE, 1999, p.78), os porto-

riquenhos nos EUA (re)organizam seus modos de vida, de modo a abarcar os diferentes 

contextos socioculturais em que se encontram. Ademais, reconhecendo que “uma cultura não 

apaga a outra”, esses indivíduos podem encontrar novas maneiras de vincular-se à cultura 

boricua, ao mesmo tempo em que buscam ser inseridos na sociedade estadunidense.  

Uma delas é envolvendo-se em atividades típicas, conectando-se com outros migrantes, 

na tentativa de manter as tradições coletivas: 

 
P10- [...] el puertorriqueño siempre va adonde están otros 

puertorriqueños. Ellos se establecen en vecindarios donde ya existen cosas 

que son… eh… cosas que para ellos son como Puerto Rico… como una 

tienda… una bodega… eh… si hay un negocio donde existen varios 

puertorriqueños… si hay una escuela donde los estudiantes son 

puertorriqueños… si en la calle se ven otras… otros puertorriqueños… o se 

van a la iglesia y hay una comunidad puertorriqueña… o si… simplemente 

caminando por las vías ven… en las ventanas… ven en las ventanas de las 

tiendas… banderas puertorriqueñas… se sienten cómodos. Como parte de 
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una comunidad. Saben que los miembros de esa comunidad hablen… hablan 

el mismo idioma… y tienen… tienen la cultura en común. Y en cuanto a las 

fiestas, hay siempre el gran desfile de La Parada Puertorriqueña, que es 

que…. salen millones… salen millones de personas… de puertorriqueños de 

todos los Estados Unidos y se reúnen para ese evento… No sé… Que…. Sí… 

La comunidad es activa. 

 

*** 

 

P12- […] aquí hay lugares… que tú te sientes que… estás otra vez en 

tu casa. Que estás… hay espacios que nosotros frecuentamos… hay un lugar 

que… a mí me gusta mucho… que queda en Williamsburg… en Grand Street, 

que es como ir a Puerto Rico, que es como un type bar… pero súper… 

tropical… o sea… música… salsa… todo… ya… Y ahí era como el lugar 

donde iba con mis amigos todos los domingos… aunque es como súper 

económico también… todo el mundo habla español… y… sí… cuando tú 

llegas acá… rápidamente buscas un lugar y te sientes bien.132 

 

Assim, a preservação da cultura porto-riquenha constitui-se não apenas em um desejo 

individual, mas em um desafio coletivo, que se faz e refaz diariamente, nas mais distintas 

circunstâncias. Conforme me explica P10, por mais que a cultura americana esteja em todos os 

aspectos da vida porto-riquenha, “dentro de todo este entorno norteamericano, todavía hay un 

lugar para apreciación de la cultura puertorriqueña”. Logo, de um modo geral, podemos 

evidenciar distintos processos de transculturação entre os porto-riquenhos (tanto em NY quanto 

em PR), no qual as culturas boricuas e americanas se (re)encontram e se (re)constroem. Entre 

culturas globais e locais, encontramos um continuum que abrange o “glocal” e perpassa o 

“translocal”. (DUANY, 2007) 

Como podemos observar, a aprendizagem de novos costumes e tradições não dimimui 

a conexão que estes indivíduos possuem com a Ilha do Encanto. De certa forma, o que os une, 

além dessa “identidade e/ou cultura híbrida”, é a busca por “fazer a diferença” para os 

compatriotas insulanos, reclamando seus direitos e reafirmando seu multipertencimento, 

especialmente nas adversidades: 

                                                
132 A informante me relata que no “espaço” referido, dezenas de porto-riquenhos se reúnem frequentemente, 
muitos dos quais não visitam a ilha há mais de quarenta anos. Apesar de tudo, segundo ela, seguem mantendo as 
tradições e os costumes boricuas, e se comunicando em espanhol.  
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P10- Ummm… Bueno, ahora estamos viendo algo… estamos viviendo 

en una época histórica… eh… donde hay un… un éxodo de personas por… 

debido a… al huracán… y el puertorriqueño en sí siempre… desde el 

principio… es una persona… fuerte… es una persona […] que lucha… que 

trabaja… que siempre busca la manera de… de salir  p’alante [adelante]… 

y esto es conseguir la solución donde sea… o… conseguir un trabajo en la 

isla… o crear un negocio… o… ayudarnos unos a otros… o… en el caso 

donde no se puede conseguir la solución dentro de la isla y fuera de la isla… 

 

*** 

 

P12- Y siento que… es como mi manera de… devolver un poco… 

también… o sea… tengo proyectos… Ahora mismo… que tienen que ver con… 

crear una librería itinerante… porque… las bibliotecas se han destruido 

todas… del archivo… las universidades no están abriendo… Entonces… es 

como también… no sé… yo creo que si hubiese estado allá, hubiese estado 

haciendo este tipo de trabajo. Que también lo hago por necesidad y… sí… 

esa… teniendo en mente esa… situación… y la posición de… de… un poco 

privilegiada… de estar viviendo acá. Lo tengo en la mente todo el tiempo y… 

es mi manera… de como… devolver… o sea… y de aprovechar este 

momento…  

 

*** 
 

P13- Bueno […] como te digo, en los últimos 10 años, una gran… 

gran cantidad de puertorriqueños han dejado la isla… pues estamos hablando 

de los que son primera generación, ¿no?... que se va de la isla… Y están aquí 

en Estados Unidos y… estos puertorriqueños y sus familias… estos 

puertorriqueños en la gran mayoría… la mayoría de sus familias están en 

PR… Sus amistades están en PR… o sea… siguen bien conectados a la isla… 

Tenemos, pues, como que la mitad de la vida acá y la mitad hacia allá en 

PR. Y eso… pues… nos ha... no tan solo por eso porque han tenido la… como 

que… lo que llamamos la diáspora y… nosotros que estamos fuera de la 

isla… nos hallamos… de vivir… unidos… de tal forma… para poder 

ayudar a este… a PR… no solamente llevando cosas, pero también… 

reclamando nuestro derecho… como puertorriqueños y ciudadanos 

americanos aquí en Estados Unidos. 
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Assim, a legitimação da cidadania norte-americana e a busca por usufruir de todos os 

direitos que a ela competem apresentam-se, também, como importantes motivos para que a 

comunidade “porto-riquenha” seja compreendida como um todo, e a cultura como um ponto de 

(re)encontro e (re)configuração. A união dessa comunidade manifesta-se na tentativa de 

preservação da cultura porto-riquenha, ao mesmo tempo em que se reclama os privilégios da 

cidadania norte-americana. O famoso “orgullo boricua”, mais do que um sentimento de 

identificação, denota uma autoafirmação que, em muitos casos, se revela como uma estratégia 

de resistência frente à aculturação. Ter orgulho de ser porto-riquenho, então, não é somente se 

identificar com a cultura de PR, mas reafirmá-la em seu dia a dia, e sobrepô-la a todas as formas 

de subjulgar o porto-riquenho residente tanto nos EUA quanto em PR.  

  

6.3 “Tú tienes que saber the both”: a relação língua – cultura – identidade 

 

Nos tópicos anteriores, percebemos que a ideia de identidade porto-riquenha está 

associada primordialmente à busca pela legitimação de uma cultura, considerada tanto em seu 

aspecto “local” quanto “global”. Vimos que as diferenças entre os porto-riquenhos da ilha e os 

de NY não negam a famosa puertorriqueñidad, apenas denotam que há distintas maneiras de 

compreendê-la e de manifestá-la. 

Além das tradições e dos estilos de vida, um poderoso fator de identificação de um povo 

é a língua. (RAJAGOPALAN, 2003) Assim, em situações de dominação e colonização, a língua 

do grupo dominante é sempre imposta como a de “prestígio” e as demais línguas tendem a ser 

substituídas pouco a pouco. Como pudemos observar no capítulo 2, com a invasão dos EUA à 

ilha de PR, os porto-riquenhos foram vítimas de diversos projetos de “Americanização”, dentre 

as quais estava a promoção da língua inglesa e o distanciamento e/ou abandono da língua 

espanhola. 

Conforme explica Ortiz (2013), 
 
 
[...] a invasão norte-americana de 1898 implicou a americanização ou a tentativa de 
mudar a identidade do porto-riquenho para facilitar os processos de dominação. Para 
efetuar esse projeto colonizador, os estadunidenses se apoiaram do processo de 
anglicanização, o qual pretendia promover a política expansionista dos Estados 
Unidos por meio da inserção do idioma inglês. O processo de anglicanização começou 
no sistema de educação da Ilha; os professores porto-riquenhos deveriam ensinar às 
crianças em inglês. Em muitos casos, a transferência de conhecimentos não era 
efetiva, pois esses professores não dominavam o idioma estrangeiro, e menos ainda 
os estudantes. O contato entre Estados Unidos e Porto Rico significou um choque de 
identidades, e os vernáculos de cada país têm sido utilizados como ferramentas para 
conseguir efeitos opostos. Enquanto os estadunidenses têm utilizado o inglês para 
americanizar, o espanhol para os porto-riquenhos tem sido o escudo ou a ferramenta 



152 

 

de resistência e reafirmação da identidade nacional. (ORTIZ, 2013, página web, 
tradução nossa)133 
 
 

A imposição do inglês nas escolas porto-riquenhas como o único idioma de instrução, 

no início da colonização norte-americana, provocou diversos conflitos para os habitantes 

daquela região, muitos dos quais, todavia, atravessam gerações. P10 me explica que ainda hoje 

a relação dos porto-riquenhos com a língua inglesa segue, de certa forma, estremecida: 

 
P10- […] Y los puertorriqueños tienen una relación muy… 

complicada con el inglés… también… no solamente con el español… 

porque el inglés fue algo que… el gobierno norteamericano… eh… forzó… 

en las escuelas, a través de programas culturales y… y… a través de la 

política también… eh… donde… había una ley donde no permitía la 

enseñanza del español en las escuelas… era English Only… Y era un fracaso 

total. Al principio, era enseñanza solamente en inglés. Y era un fracaso 

porque… los niños no…  no entendían el inglés y… ¿si no entienden el inglés 

básico, cómo van a aprender ciencia… o matemáticas… dados en inglés? Eso 

fue… eso fue una política que… que no duró mucho tiempo. […] Pero, sí… 

existen los puertorriqueños que se recuerdan de eso. English Only Education. 

Eso fue la gran idea del gobierno norteamericano cuando llegó desde aquí a 

Puerto Rico… sí […]. Mucha… muchos puertorriqueños… como protesta… 

eh… no querían aprender inglés… porque ellos estaban acostumbrados al 

español… y eso era parte de… de su protesta… contra el gobierno 

norteamericano…  no aprender el inglés… 

 

Dessa forma, muitos porto-riquenhos, como forma de protesto, recusavam-se a aprender 

o inglês, e, todavia, há aqueles que, apesar de saberem, recusam-se a falar nesse idioma. P12 

me conta que busca falar sempre em espanhol, relegando o inglês para momentos estritamente 

necessários, pois sente que, agindo assim, está conseguindo resistir melhor à toda aculturação 

                                                
133 “[...] la invasión norteamericana del 1898 implicó la americanización o el tratar de cambiar la identidad del 
puertorriqueño para facilitar los procesos de dominación. Para efectuar ese proyecto colonizador, los 
estadounidenses se apoyaron del proceso de anglicanización, el cual pretendía promover la política expansionista 
de Estados Unidos por medio de la inserción del idioma inglés. El proceso de anglicanización comenzó en el 
sistema de educación de la Isla; los maestros puertorriqueños debían enseñarles a los niños en inglés. En muchos 
de los casos, la transferencia de conocimientos no era efectiva, pues esos maestros no dominaban el idioma 
extranjero, y menos aún los estudiantes. El contacto entre Estados Unidos y Puerto Rico ha significado un choque 
de identidades, y los vernáculos de cada país se han utilizado como herramientas para lograr efectos opuestos. 
Mientras los estadounidenses han utilizado el inglés para americanizar, el español para los puertorriqueños ha sido 
el escudo o la herramienta de resistencia y reafirmación de la identidad nacional”. (ORTIZ, 2013, página web)  
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norte-americana. Segundo ela, a obrigatoriedade de estudar em uma escola militar, em PR, na 

qual a língua inglesa era a única aceitável, causou-lhes profundos choques e traumas. Ela 

explica que uma das consequências para este “choque” foi o distanciamento que passou a nutrir 

em relação à língua inglesa e à cultura norte-americana: 

 

Es importante [la lengua inglesa]… pero yo siento que es como… una 

herramienta… Para mí el inglés… o sea… yo prefiero aprender otras 

lenguas… Me interesan más… otras lenguas que el inglés… pero… para mí… 

es una herramienta… de trabajo. Y herramienta también para viajar, por 

ejemplo. Para eso… que me funciona el inglés… porque… el inglés es una 

lengua… tan limitada… o sea… eh… la encuentro limitada… la encuentro 

fría… la encuentro como… como… eh… tan general también. […] Entiendo 

que es importante… pero… nuevamente… te repito… es como… para mí… 

no es importante culturalmente… pero… yo no me quiero… sentir más 

americana… 

 

Podemos perceber que a informante acima tenta distanciar-se da língua inglesa como 

forma de reafirmar sua identidade porto-riquenha. A representação que se tem é que a língua 

inglesa americaniza aqueles que a falam, e, por isso, deve ser evitada a fim de que a língua 

espanhola seja mantida e ressaltada.  

Esmeralda Santiago, escritora porto-riquenha que se mudara para Nova York ainda na 

infância, traduz em sua autobiografia (“Cuando Era Puertorriqueña”) um pouco desse desejo 

de resistir à “americanização”, ao mesmo tempo em que era obrigada a assimilar às “novidades” 

à sua volta. Em um trecho de seu livro, encontramos a conversa que teve com seu pai, sobre o 

medo de tornar-se uma “americana”, por estar aprendendo e falando em inglês na escola, ainda 

em Porto Rico: 

 

– ¿Es por eso que nos enseñan inglés en la escuela, pa’ que 

hablemos como ellos? 

   –  Así mismo. 

– Pues yo no voy a aprender inglés pa’ no volverme americana. 

Se rió. 

– Ser americana no es sólo un idioma, negrita, son muchas outras 

cosas. 

– ¿Cómo qué? 
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– Como las comidas que comes… la música que escuchas… las 

creencias. 

       (SANTIAGO, 1994, p.79-80) 

 

No excerto acima, assim como nos discursos de P10 e P12, podemos perceber o quanto 

o sentimento de lealdade para com as raízes “porto-riquenhas” torna-se primordial para a 

manutenção da língua espanhola. Além disso, podemos compreender como a utilização de um 

determinado idioma está vinculado à assimilação e/ou à aceitação de uma cultura. A 

receptividade ao inglês, em muitos casos, é tomada como uma própria rejeição à língua 

espanhola, provocando conflitos entre o que se deseja, e o que se tem que realizar, de fato.  

Como observado no capítulo anterior, muitos indivíduos me relataram sobre a 

importância de se falar espanhol, como forma de preservar sua cultura. Mais do que um “veículo 

de comunicação”, a língua espanhola aparecia como um forte vínculo e/ou símbolo de 

pertencimento àquilo que compreendiam como puertorriqueñidad.  Logo, ainda que o inglês 

fosse compreendido como o idioma de prestígio, o espanhol não perdera seu valor nas 

comunidades hispano-falantes, especialmente nos dois bairros analisados.  

Fishman et al (1968), no famoso estudo sobre os porto-riquenhos residentes nas 

proximidades de Nova York – “Bilingualism in the Barrio” –  constataram que a língua 

espanhola era usada predominantemente nas relações familiares, e o inglês pouco a pouco 

adentrava-se aos mais distintos âmbitos de uso, o que indicava um possível deslocamento 

linguístico nas gerações subsequentes. Entretanto, mediante as pesquisas realizadas, podemos 

observar que, quase 50 anos depois, a língua espanhola continua se fazendo presente nas 

comunidades porto-riquenhas (Nuyoricans), contrariando as tendências que manifestavam sua 

completa perda ou substituição em prol da língua inglesa. 

Da mesma forma que os indivíduos entrevistados por Fishman (1968a), a maioria dos 

informantes desta tese declarou ser proficiente em ambas as línguas e utilizá-las segundo a 

situação sociocomunicativa 134 . Assim, mesmo que haja uma considerável diminuição de 

falantes entre os indivíduos de segunda e terceira gerações, o espanhol ainda é considerado 

importante entre os porto-riquenhos, não apenas como símbolo identitário, mas também como 

                                                
134 De um modo geral, 55% dos informantes porto-riquenhos reconheceu utilizar ambas as línguas em seu dia a 
dia; 33% demonstrou preferência pelo espanhol e 12% pelo inglês. Dentre os que optaram pelo espanhol, os 
principais motivos alegados foram: preservar a cultura e se comunicar com amigos e familiares hispano-falantes. 
Já entre as razões apontadas pelos que afirmaram falar mais inglês em seu cotidiano estavam: ter nascido e crescido 
em NY e compreender esse idioma como “língua dominante”. Os demais afirmaram alternar as línguas segundo o 
contexto interativo, sendo que o espanhol era mais utilizado nos âmbitos familiares e entre amigos, enquanto que 
o inglês era priorizado nos locais de trabalho e/ou instrução, como na universidade, por exemplo. 
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eficiente meio de comunicação, sendo requisitado em ambientes formais, como em locais de 

trabalho, por exemplo: 

 
T- ¿Y tú? ¿Hay alguna lengua que tú prefieres hablar? 

P4- Yo hablo los dos perfectamente. 

T- ¿No hay así, prefiero, me siento mejor hablando con….? 

P4- Ummm, no.  A veces me turbo con el español, pero yo me siento 

tranquila hablando. 

T- ¿En casa, tú utilizas más cuál lenguaje? 

P4- Bueno, con mis papás, español y con mi esposo, inglés. Él habla 

español pero se turba mucho y estoy le hablando más en español pa[ra] que 

saca más fuerza, hablando mejor. 

T- ¿Y en el trabajo? 

P4- Aquí hablo los dos. 

T- ¿Con amigos? 

P4- Los dos. Algunos son boricuas pero no saben español, hablan 

inglés. Y los demás hablan inglés. 

T- ¿Y hay algún momento que tú sabes que solo vas a hablar en 

inglés? 

P4- Dependiendo de la persona. Y eso si… no sé… algunos ven…. 

latinos y otros no. Y sé que hay latinos que no saben español. Empiezo en 

inglés primero y si veo que están confundidos, pues yo les hablo en español.  

 

*** 

 

T- ¿Hoy tú utilizas más el español…? 

P12- Sí. Aunque estoy acá… aunque voy a la escuela… que es todo 

en inglés… siempre utilizo más el español… porque trabajo con artistas… 

T-¿Y el inglés es más específicamente…? 

P12- Para cosas académicas. Porque… yo trabajo aquí… y aquí… 

utilizo más el español… a veces en inglés… pero…. eh… 

T- ¿Te identificas más con el español…? 

P12- Sí. Y tomé… Tomé el portugués y el francés también… También 

estudiaba len… como minor… Y sí… me siento mucho más identificada con… 

países… no estadunidenses… sabes… como países… tampoco europeos… 

sabes… 
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*** 

 

P13-  Aquí en el trabajo especialmente utilizo… los dos. Y a veces se 

mezcla. Depende de con quien estás hablando en el trabajo. [...] Pero, al 

igual, hay personas que trabajan aquí que solamente hablan en inglés. Pero 

a veces es que… la conversación comienza en inglés y termina en español. O 

viceversa.  En este trabajo, en este lugar, el español es más aceptado. Pero si 

no fuese un lugar como este probablemente tendría que hablar en inglés. 

T- ¿Y en casa también…? 

P13- Uhummm… ¿Mi casa o mi pareja? 

T- Con tu pareja es en inglés… 

P13-  Sí, pero con mi mamá, cuando hablo por teléfono, o amigas de 

PR, voy a hablar en español. 

T-¿Entonces, hoy, utilizas más el inglés que el español? De una 

manera general… ¿Te puedes decir? 

P13- Ahnnn…. A lo mejor utilizo… sesenta a cuarenta… 

T- ¿Cuál prefieres? No sé… ¿Hay alguno que te sientes más… 

bueno… te identificas más? 

P13-  Bueno, yo siempre que… definitivamente… el español es mi 

primer idioma. Si… Yo pienso que tu idioma es… aquel que… aquel en que… 

gritas auxilio… Cuando te caes… o pides ayuda… o te quemaste… o… te 

tropezaste… o algo… Esa palabra que sale… sí… probablemente va a salir 

en español. Porque este… eh… son momentos en que no piensas… 

solamente… te comunicas… lanzas… una comunicación. Y si te… cuando eso 

me pasa… la palabra sale en español. 

 

Nos fragmentos acima, podemos perceber que as informantes reconhecem o valor do 

espanhol em suas vidas, ainda que nem sempre possam (ou queiram) priorizá-lo em suas 

interações. De um modo geral, notamos que, entre os recém-migrados (como no caso de P12 e 

P13), há um sentimento de aproximação / identificação muito forte para com a língua 

espanhola, enquanto que, para os que nasceram e se criaram com as duas línguas (como P4), a 

identificação com ambas as línguas é muito recorrente, tornando-se, em muitos casos, quase 

impossível apontar um idioma como “o preferido” e/ou “mais utilizado”. Independentemente 

do tempo em que os porto-riquenhos estejam nos EUA, todos aparentam concordar no seguinte 

aspecto: para se desenvolver e/ou prosperar na sociedade estadunidense, “Tú tienes que saber 

the both” – INF(26).  
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Com base nos resultados encontrados, ao longo de toda a pesquisa, evidencia-se que o 

“bilinguismo com diglossia” (FISHMAN, 1967) continua recorrente entre os porto-riquenhos 

de NY, demonstrando uma relativa estabilidade desses fenômenos, e que os âmbitos de uso do 

espanhol vêm sendo expandidos consideravelmente. Assim, enquanto houver comunidades de 

hispanos em NY, a língua espanhola encontrará espaços e funções garantidos. 

Entretanto, ainda que o espanhol se faça presente entre as comunidades porto-riquenhas 

de Nova York, não há como negar a tendência ao predomínio do inglês, a partir da terceira 

geração de migrantes, provocada por distintas situações. (BILLS, 2012) Dessa forma, se o 

espanhol é considerado um dos vínculos mais fortes com a cultura de PR, “alguém que não fala 

este idioma pode ser considerado porto-riquenho”? 

 
P4- Bueno, si la familia es de Puerto Rico, yo creo que sí. Cómo 

tienen una sangre boricua, depende de dónde vienen, aunque no…. Si no 

aprendieron hablar español, pues, sabes, la familia a lo mejor no quiso 

hablarlo bien o no quisieron forzarlo más, es dependiendo […]. Mi mejor 

amiga es puertorriqueña e italiana, y no habla ni italiano ni español. Ella 

habla inglés. Y ya he ido a su casa y la mamá tiene la bandera y ella sabe que 

es boricua, ella entiende español […]. Ella conoce de la comida, de las 

fiestas… A veces en mi familia tiene fiesta y yo la invito, y se queda ahí, 

dependiendo de lo que está pasando, ella juega dominó, ella sabe de la 

cultura. Hablando español no es muy perfecta… (risos). 

 

*** 
 

P10-  Claro que sí. Hay muchos puertorriqueños que no hablan 

español. Yo tengo amigos… eh… que desde muy jóvenes… ellos también de 

padres puertorriqueños… eh… fuimos a las mismas escuelas… eh… a la 

misma iglesia… pero… ellos… no hablan español. O si… hablan muy 

poquito... o entienden más que hablan… o no lo pueden leer ni escribir… no 

tienen fluidez… eh… eso depende de cada… de cada… de cada familia. 

Algunas familias… y también eso depende de cual generación… eres… 

porque… yo soy… mis padres, los dos, nacieron en Puerto Rico, y yo soy la 

primera generación, en mi familia, en… nací… y desarrollarme en Nueva 

York. Yo tengo un vínculo muy fuerte con la isla, con mis… con mi familia 

y con el idioma. Tengo amigos donde ellos eran de segunda y tercera 

generación… donde… la única conexión con el idioma que tienen… es a 
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través de la música… o algo así… o quizás… los padres le hablan en español 

y el hijo responde en inglés… Hay ese intercambio de… de idioma. […] 

Tengo… eh… a veces nos visitan un grupo de… alumnos… muchos de ellos 

jóvenes universitarios de dieciocho, diecinueve años… que vienen y dicen: 

“Bueno, yo soy puertorriqueño… o por lo menos mi padre es 

puertorriqueño… pero yo no sé si yo soy puertorriqueño…”, porque ellos no 

hablan español… y yo… y mi respuesta siempre es: “Aunque el español es 

parte de nuestra cultura, el español no define… la puertorriqueñidad… No 

hay una sóla definición… es parte de… eh… y si uno quiere enriquecer y 

reforzar el vínculo con la isla… el español ayuda… pero eso no te define 

como puertorriqueño”. 

 

*** 

 

P13- Bueno, yo creo que… a mí… siendo una puertorriqueña que 

solo hable en inglés… no tendría ningún problema… en Estados Unidos. 

Pero dada a mí, de donde vengo, y bueno, puertorriqueños que están acá, que 

no se interesan acá… Yo creo que es importante que ellos aprendan. Sería 

importante que aprendan español. He conocido a muchos que… lo hablan… 

a veces con un poco de dificultad… pero no lo escriben o no lo leen. Aunque 

lo hablan… pues… porque en su casa su mamá les habla en español… pero 

no aprendieron la gramática… no aprendieron a leer y a usarlo en la forma 

escrita. Y yo pienso, bueno, que… si ese puertorriqueño quiere conocer un 

poco más del origen… de dónde viene el puertorriqueño… yo creo que 

aprender español le va… le va a ayudar. ¿No? Lo va a hacer sentir en el 

otro lado de… del charco… Lo vas… Para mí el español es más cálido. Es 

más… No solamente aprender idiomas… te comunicas… sino que puedes… 

apreciar música… la poesía… la escritura… escuchar artistas… saber lo que 

la letra dice… So… Yo creo que eso es importante. […] Seguro que esa 

persona… probablemente… conoce algo… o de alguna forma ha vivido la 

tradición… tiene una idea… Es que todo depende […].  Pero que pienso 

que si hay alguien de tu familia que es de PR… bueno… creciste… 

Probablemente esa persona creció escuchando… soy puertorriqueña… o 

sea… depende.  
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Como podemos observar, o pertencimento à cultura boricua está relacionado mais a um 

modo de vida do que a falar ou não determinada língua. Por isso, o fato de um indivíduo não 

falar mais espanhol, ou de se comunicar mais em inglês, não o torna menos porto-riquenho. 

Apenas reafirma que a puertorriqueñidad, como todas as representações, vai se modificando 

ao longo do tempo, de modo a abarcar as distintas realidades a que os indivíduos estão inseridos. 

Ser porto-riquenho nos EUA, então, traz à tona outras formas de se conectar com a 

cultura de Porto Rico. Conforme transparece no discurso de P4, o fato de ter ascendência 

boricua já se torna um legitimador dessa cultura, assim como conhecer um pouco de seus 

costumes, comidas, festas e tradições. P10 e P13, apesar de reconhecerem a importância do 

espanhol, compreendem que a aprendizagem e/ou o domínio deste idioma serve como uma 

aproximação a mais à cultura e à identidade porto-riquenha, mas que não definem, em sua 

essência, a puertorriqueñidad. 

Desse modo, a identidade dos porto-riquenhos nos EUA passa a ser (re)construída e 

legitimada através da aceitação e do reconhecimento das diferenças existentes entre a vida na 

ilha e no continente. A compreensão da hibridez e do multiculturalismo torna-se, então, 

primordial na própria (re)definição desses indivíduos.  

 

6.4 “Tanto aquí como allá”: línguas e culturas entrelaçadas 

 

Como temos observado ao longo de todo este capítulo, as diferenças entre os modos de 

vida porto-riquenhos e norte-americanos não apenas ressaltaram a possibilidade de os 

indivíduos (re)pensarem os ideais envolvendo a puertorriqueñidad, mas também trouxe à tona 

a capacidade de eles (re)definirem e (re)construirem as suas identidades, enquanto sujeitos 

multiétnicos e plurais. 

Uma das formas de se (re)pensar a identidade porto-riquenha é aceitando que tanto a 

língua inglesa quanto a espanhola fazem parte do cotidiano desses indivíduos, e que eles podem 

manifestar pertencimento a ambas as culturas (porto-riquenha e americana) ou a nenhuma delas 

por completo. Reconhecendo que as duas culturas fazem parte de si, os porto-riquenhos podem 

denotar uma nova perspectiva de vida, um novo posicionamento. Ao invés de situarem-se em 

um espaço “ni de aquí ni de allá”, estes indivíduos podem se manifestar “tanto aquí como 

allá”, e expressar um “duplo” pertencimento: 

 



160 

 

- “Creo que uso tanto las costumbres puertorriqueñas que las de 

Norteamerica porque unas las aprendi por mis padres y otras por la 

educación escolar”. INF(05) 

 

- “Tengo costumbres un poco de ambas. Mi ambiente actual es 

norteamericano asi que definitivamente he asimilado costumbres y 

manerismos norteamericanos”. INF(12) 

 

Além disso, compreendendo que as identidades e/ou culturas híbridas são resultantes de 

todo o processo de aquisição, assimilação e transformação a que foram submetidos, os porto-

riquenhos podem ser representados pelo conjunto das culturas e não somente pela intersecção 

delas. As culturas, línguas e identidades não são mais tomadas separadamente, mas, é na 

hibridação135 e na mestiçagem136 que encontram seu lugar.  

Gugenberger (2013) utiliza o conceito de hibridismo para se referir não apenas aos 

processos resultantes do encontro de culturas, mas também para descrever os fenômenos 

linguísticos que acontecem nos espaços multiculturais das sociedades atuais. Para esta autora, 

juntamente com os processos migratórios, surgiram novas maneiras de conceber a sociedade. 

De uma perspectiva unicultural e monolíngue, passou-se a multicultural e plurilíngue. 

(GUGENBERGER, 2014).  

Com isso, três fases relacionadas à dimensão linguística podem ser destacadas: 

 

1ª- Seguindo uma perspectiva multicultural e multilíngue, na qual as ideias de 

justaposição de culturas e de línguas internamente homogêneas são mantidas. 

(GUGENBERGER, 2014) 

 

2ª- Através de uma perspectiva intercultural, realçando os processos de intercâmbio 

entre línguas e culturas. (GUGENBERGER, 2014) 

 

                                                
135 Segundo Bhabha (1996:36-37), “a hibridação é o ‘terceiro espaço’, que permite a outras posições emergir. Este 
terceiro espaço desloca as histórias que o constituem e gera novas estruturas de autoridade, novas iniciativas 
políticas, que são inadequadamente compreendidas através do saber recebido”. Ele representaria um local no qual 
as distintas culturas se (re)encontram e se (re)definem. Mais do que um espaço de união, seria um lugar de 
contradição, de interrogações e, sem dúvida, de (re)construções. 
136 Nouss (2002:104) explica que “a mestiçagem aponta uma terceira via entre o homogêneo e o heterogêneo, a 
fusão e a fragmentação e, no plano político, os modelos visando à integração total ou ao retraimento comunitário”. 
Evidenciaria o encontro de componentes que se uniriam sem perder sua singularidade. Não seria uma condição 
nem um estado, mas um processo que permitiria o “multipertencimento”. 
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3ª- Por meio de uma perspectiva transcultural/transnacional ou hibridista, que foca 

a transgressão e o entrelace das sociedades na atualidade. Ressalta a anulação dos 

polos opostos e das fronteiras entre línguas e culturas, com foco nos espaços entre 

elas. O novo migrante é concebido como um “transmigrante”, pois se caracteriza 

por referenciais múltiplos (da sociedade de origem e da receptora) que constituem 

identidades híbridas. (GUGENBERGER, 2014) 

  

Através dessa mudança de paradigmas, as identidades dos novos (i)migrantes são 

compreendidas como transculturais e híbridas, nas quais a tentativa de demarcar as fronteiras 

entre as distintas línguas e culturas não é acentuada. Pelo contrário, parte-se da premissa de 

que, em muitos casos, não é possível categorizar o que pertence ou não a uma língua e/ou 

cultura, pois as semelhanças e diferenças entre elas são ressignificadas.  

Observando o caso dos porto-riquenhos em NY, os chamados Nuyoricans, podemos 

perceber que a perspectiva hibridista explica muito bem as formas pelas quais estes indivíduos 

passam a conceber a ideia de puertorriqueñidad. Reconhecendo que os limites entre as culturas 

porto-riquenhas e norte-americanas não podem ser totalmente delimitados, pois ambas as 

culturas se interligam, se alternam e se modificam em seu dia a dia, assim como as línguas 

inglesa e espanhola, os porto-riquenhos tendem a (re)construir as suas identidades, com base 

na inter-relação de seus “dois lados”, legitimando, assim, novas maneiras de “ser Nuyorican”.   

Como observamos nos capítulos 2 e 3, os escritores Nuyoricans encontram na mistura 

de códigos uma maneira de manifestar e ressaltar toda a dualidade em que viviam. O fato de 

não serem capazes de se dissociar das culturas e/ou línguas envolvidas era retratado nos poemas 

e nas narrativas bilíngues como uma característica muito peculiar de suas identidades. Com 

isso, com o passar do tempo, o termo Nuyorican passou a ser utilizado para designar aos porto-

riquenhos que viviam em NY, reconheciam e, de certa forma, “aceitavam” toda essa hibridez a 

que estavam submersos. E, a partir dele, novas formas de categorizar os porto-riquenhos nos 

EUA foram surgindo como “chicagorrican”, “florirrican” e “orlandorrican”, por exemplo. 

Ao longo das semanas em NY, pude comprovar que, de certa forma, esse vocábulo era 

utilizado, popularmente, para caracterizar “aquele que cresceu e/ou conviveu com as duas 

línguas e culturas”, expressando mais uma condição (bilíngue/bicultural) do que uma 

“identificação” (gentilício) em si. Logo, muitos indivíduos o apresentavam como um 

“complemento” na hora de se autoidentificarem: 
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- “[Soy] ciudadana americana. Nuyorican; y puertorriqueña por 

haber vivido tantos años em Nueva York”. INF(04) 

 

- “Yo soy una norteamericana puertorriqueña considerada 

nuyorican porque vivo en Nueva York”. INF(05) 

 

- “[Soy] Nuyorican. Puertorriqueña nacida en Nueva York, hablo 

los dos. INF(09) 

 

- “[Soy] Norteamericano porque nací aquí; boricua porque mis 

padres lo son y porque viví en Puerto Rico. También nuyorican porque nací 

en NY y sé las dos lenguas”. INF(25) 

 

- “Yo me siento boricua, pero me dicen nuyorican, ¿no? I don’t sé. 

The dos”. INF(26) 

 

Como podemos perceber, de um modo geral, a condição de nuyorican não apaga a 

essência boricua dos informantes acima, pois, como vimos, nenhum deles deixou de seu 

autodenominar porto-riquenho e de tentar legitimar a sua puertorriqueñidad. Além do fato de 

terem nascido em NY, notamos que a utilização de ambas as línguas também foi demarcada 

como uma característica primordial desses indivíduos – INF(09); INF(25).  

Observe os fragmentos abaixo: 

  
P2-Sí, los que nacieron aquí, pero sus papás son de allá. […] Aquí de 

Nueva York, los verdaderos nuyoricans. 

T- ¿Y hablan los dos? 

P2- Sí, hablan los dos idiomas. 

 

*** 

 

T- The nuyorican knows the both languages, in thesis, in general? 

P7- In general. Yeah. 

 

*** 
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P4- Bueno, yo uso la palabra nuyorican (risos), que significa los dos, 

los dos idiomas, so […]. Yo estoy bien aquí, me crie con las dos culturas y sé 

cómo manejar a los dos… 

 

Os três informantes acima apresentam o Nuyorican como aquele que, de certa forma, 

conhece ambas as línguas e culturas, e que consegue transitar entre elas, associando-as às suas 

identidades (híbridas). Outros, como apontado no capítulo anterior, reconheceram (e 

demonstraram) que uma das principais características desse grupo de indivíduos consiste na 

tendência de misturar e/ou alternar as línguas durantes as interações.   

Dentre os porto-riquenhos que participaram desta pesquisa, apenas três afirmaram não 

“misturar as línguas” – INF(02), INF(13) e INF(14) – e três alegaram “misturar muito 

raramente” – INF(01), INF(10) e INF(24)137 . Os demais ressaltaram que essa prática era 

comum, em determinadas ocasiões, e/ou já fazia parte de seu cotidiano.  

Os principais motivos apontados para a mistura acontecer foram: 

 

a) Esquecimento de algumas palavras: 

 
- “[…] algunas veces cuando se olvida el significado de alguna 

palabra”. INF(04) 

 

- “[…] a veces se me olvida una palabra en español y lo digo en 

inglés”. INF(07) 

 

- “[…] lo hago por la razón que a veces se te olvida alguna palabra 

que solía decir en español o inglés que no biene [viene] en el momento que 

tiene que decir, y si te acuerdas en español primero pues en español la dices 

y si te acuerdas en inglés primero, pues en inglés la dices. Son cosas que la 

gente no tiene control de eso. INF(31) 

 

 

 

 

                                                
137 Cabe ressaltar que, desse grupo de indivíduos, nenhum deles possui mais de dez anos vivendo em Nova York. 
Isso nos leva a supor que essa prática de misturar e alternar as línguas seja menos comum e/ou menos aceitável 
entre os recém-chegados.  
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b) Costume, tradição e/ou conveniência: 

 
- “[…] cuando hablo con mis familiares y amistades, por todos lo 

hacemos cuando estamos juntos”. INF(05) 

 

- “Para los hispano[s], es costumbre de mezclar los dos idiomas y 

se lo traducimos a las próximas generaciones”. INF(06) 

 
- “Sí, tengo la costumbre de mezclar el idioma español con el inglés. 

Usualmente cuando hablo español. Pienso que usualmente se da porque en 

Puerto Rico aprendes ambos idiomas simultáneamente. El media es 

anglosajón, tenemos muchas palabras que surgen a raíz de la mezcla de 

idiomas”. INF(08) 

 

Como podemos observar, as principais razões associadas à mistura de línguas estão 

relacionadas à possibilidade de os indivíduos transitarem entre as línguas, utilizando as palavras 

que compõem todo o seu repertório linguístico. Considerada parte dos costumes e das tradições, 

essa prática tende a ser ressaltada como uma maneira de se expressar tão legítima e habitual 

quanto as demais da comunidade de fala. 

Gugenberger (2014) explica que, mediante a compreensão das sociedades migrantes 

como transculturais e híbridas, novas maneiras de conceber o indivíduo bi/multilíngue 

passaram a ser realçadas. Ao invés de acreditar que esse indivíduo apreendesse as línguas 

separadamente, como se fossem sistemas linguísticos distintos, a competência “bilíngue” 

passou a ser analisada como íntegra, que pode ser mobilizada de maneira conjunta ou separada. 

Assim, dentro da perspectiva multilíngue, as interferências entre as línguas deixam de ser 

tomadas como um sinal de “déficit” dos falantes, e a funcionalidade de usar ambas as línguas 

é reconhecida.  

Para a referida autora, os traços essenciais do “enfoque” hibridista são: 

 

1- A nível descritivo – os falantes e os espaços intermediários estão no centro da 

atenção, pois essa perspectiva abre caminho para a transgressão de fronteiras e para 

a inovação. A hibridação contesta a conceituação da língua como um sistema 

fechado e, portanto, veicula-se a uma dimensão emancipatória e subversiva. 

(GUGENBERGER, 2014) 
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2- A nível valorativo – vai em contra a uma ideologia purista, pois as falas híbridas são 

compreendidas como manifestação da criatividade do falante e não como 

incapacidade linguística. A competência bilíngue é vista como fonte de 

enriquecimento do repertório linguístico do falante, e não como duplicação de 

competências ou domínio perfeito de línguas distintas. (GUGENBERGER, 2014) 

 

Assim, a utilização de ambas as línguas, em conjunto, ou separadamente passam a ser 

compreendidas como um traço a mais da identidade Nuyorican. A mistura e a hibridez ressaltam 

a dualidade e a contradição em que esses indivíduos vivem, ao mesmo tempo em que os 

caracteriza como “singulares” e “únicos”. 

Dentro deste paradigma, as práticas de contato, como o Spanglish, o portunhol e o 

franglais, por exemplo, passam a ser reconhecidas como atividades naturais, resultantes da 

aprendizagem e do convívio com duas línguas e culturas, que não deslegitimam e/ou 

prejudicam as “línguas de origem”, mas apresentam novas formas de olhar e de compreender 

as sociedades atuais. 

 

• SINTETIZANDO: 

 

Ao longo deste capítulo, observamos como os porto-riquenhos construíram e 

(re)construíram a ideia de puertorriqueñidad, a ponto de ser possível, em muitas vezes, se 

(auto)identificarem como boricuas, americanos e nuyoricans, ao mesmo tempo. Ainda que a 

identidade (nacional/cultural) porto-riquenha tenha sido “construída” com base em ideais 

históricos e/ou “fantasiosos”, que visassem unir e unificar todos os seus membros em uma 

mesma categoria, com o passar dos anos, percebemos que ela tem sido representada não apenas 

como local e global, mas como “translocal”, ressaltando as semelhanças e diferenças entre a 

vida na ilha e no continente. 

Como pudemos perceber, ser porto-riquenho nos EUA vai além de compartilhar da 

mesma língua e cultura de PR, pois perpassa a necessidade de ressignificar as próprias formas 

de compreender e apreender a identidade boricua. Desse modo, estes indivíduos buscam 

encontrar novas maneiras de expressar pertencimento a ambas as culturas, manifestando-se em 

um espaço “tanto aquí como allá”. 

Reconhecendo-se como sujeitos multifacetados, os Nuyoricans evidenciam que a 

mistura de línguas e culturas não deve ser compreendida como algo problemático e/ou 

prejudicial, mas como uma forma de expressar toda a hibridez que os rodeia e que, de certo 
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modo, realça ainda mais as suas características. Através da perspectiva hibridista, podemos 

compreender as práticas de contato como uma fonte de enriquecimento do repertório linguístico 

de seus falantes, nas quais as fronteiras entre as línguas e culturas são desconstruídas e os 

espaços “in-between” são enfocados e legitimados. 

No próximo capítulo, nos aprofundaremos nessa abordagem, mediante a análise das 

principais representações, ideologias e atitudes linguísticas envolvendo o Spanglish em NY.  
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7 O SPANGLISH E A (RE)CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NUYORICAN 

 

De acordo com Castells (2013), podemos encontrar três formas de (re)construir as 

identidades em sociedade. A primeira (“identidade legitimadora”) estaria relacionada à 

imposição/racionalização dos centros de poder. A segunda forma seria através da promoção de 

“identidades de resistência”, nas quais os indivíduos, em meio aos diversos conflitos, 

buscariam legitimar suas práticas culturais e reafirmar suas posições. Por fim, teríamos a 

propagação da “identidade de projeto”, em que os indivíduos se aproveitariam dos materiais 

culturais à sua volta para transformar e evidenciar sua posição na sociedade, mediante a 

construção e a projeção de uma nova identidade. 

Neste capítulo, analisaremos como o Spanglish pode ser utilizado como um eficiente 

“material cultural” na projeção e na (re)construção das identidades dos Nuyoricans. Além disso, 

mostraremos que ele pode evidenciar uma estratégia de resistência tanto entre esses indivíduos 

quanto entre os recém-chegados migrantes: os chamados Diasporicans. 

 

7.1 “Spanglish is the way of the future”: o que dizem os spanglish-falantes 

 

No capítulo 3, vimos que há distintas abordagens no que tange à compreensão e à 

conceptualização dos fenômenos linguísticos associados ao Spanglish. Entretanto, por mais que 

se empenhem, os especialistas ainda não conseguiram chegar a um consenso sobre a sua 

natureza. Apesar de reconhecermos a importância e a relevância dessas inúmeras tentativas de 

defini-lo, acreditamos que, de fato, somente os falantes podem nos direcionar e nos auxiliar nos 

desdobramentos das seguintes questões: “O que é o Spanglish?”, “Quando e por que ele é 

utilizado?”, “Por que há tanta polêmica envolvendo o seu uso nos EUA?” 

De uma forma geral, as principais representações relacionadas ao Spanglish envolvem 

a ideia de que ele seja o resultado do contato e da convivência com as línguas inglesa e 

espanhola, algo natural, que já faz parte do dia a dia do porto-riquenho, tanto em NY quanto 

em PR. Como apontado no capítulo anterior, 55% dos informantes desta pesquisa admitiram 

utilizar ambas as línguas em seu dia a dia, e apenas três indivíduos alegaram não realizar a 

mistura de línguas. Podemos perceber, então, que essa prática de alternar e/ou misturar as 

línguas tem sido algo recorrente e, de certa forma, bem aceitável entre os porto-riquenhos das 

comunidades analisadas.  
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Apesar de divergirem em alguns aspectos, a grande maioria dos informantes demonstrou 

compreender o Spanglish como “a mistura das línguas” e/ou “um modo de falar utilizando as 

línguas inglesa e espanhola”: 

 
-  “Spanglish son palabras que surgen de la mezcla del idioma 

inglés con el español, también puede ser un modo de utilizar ambos idiomas. 

Como cuando hablas español y cambias a inglés en una misma conversación 

[…]”. INF(08) 

 

-  “For me the ‘spanglish’ involves code-switching. Whatever 

language best reflects my thoughts, pues por ahí me voy”. INF(17) 

 

- “Code-switching; creative performance; poetry. Heritage”. 

INF(18) 

 

- “Spanglish is the way of the future… its allway [always] mucho 

bueno la mezcla… I love it!!!”. INF(30) 

 

Como pudemos notar, a primeira informante ressalta a possibilidade de apreendermos 

o Spanglish através de distintas perspectivas: mediante a criação de “palavras híbridas” e/ou 

adaptações lexicais, e por meio do próprio fenômeno de intercalar entre uma língua e outra 

(muito conhecido como “code-switching”). Isso nos leva a crer que, para algumas pessoas, 

apenas o fato de utilizarem determinadas palavras, como “marketa” e “hanguear”, por exemplo, 

já a legitimariam como “spanglish-falantes”, enquanto que, para outras, seria necessário 

produzir orações envolvendo as duas línguas em questão.  

Tanto o segundo quanto o terceiro informante reconhecem a presença do “code-

switching” nas práticas associadas ao Spanglish. Este último acrescenta que ele indica uma 

performance criativa e uma espécie de “herança” linguística, dialogando com a fala de INF(06), 

no capítulo anterior, sobre a “mistura” ser transmitida entre as gerações. Um dado interessante 

a se observar no discurso de INF(17) é que, ao afirmar “utilizar a língua que melhor reflita os 

seus pensamentos”, este indivíduo mistura as línguas, em uma espécie de exemplificação e/ou 

legitimação do que acabara de pronunciar. Essa atitude também pode ser encontrada no 

INF(30), que demonstra sua receptividade ao Spanglish manifestando-se através desta 

modalidade linguística. Podemos perceber que, assim como no poema da página 74 

(LAVIERA, 2008), o Spanglish é criado no próprio ato de falar. 
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Relacionado à possibilidade de “utilizar a língua que melhor lhe convém”, muitos porto-

riquenhos demostraram que o Spanglish tem se tornado uma eficiente forma de comunicação, 

que os permite fazerem uso de todas as palavras que constituem o seu repertório linguístico, 

independentemente da língua a qual elas “pertençam”: 

 

- “Spanglish – se usa la palabra del idioma que sea más fácil de 

producir […]. Spanglish es la realidad, es estar en NY la gente habla 

Spanglish”. INF(22) 

 

- “El Spanglish es cuando mesclas el español con el inglés y creo 

que lo utilizan por la misma razón que expliqué en la pregunta anterior, nos 

acostumbramos hablar dos idiomas diferente[s] al mismo tiempo y a veces no 

te acuerdas de ciertas palabras y la dices con el idioma con el que te 

acuerdes primero, a veces no quieren salir de ninguno de los dos idiomas y 

uno se queda mudo por un momento tratándose de acordar como es que se 

dice en español o en inglés jajajaja”. INF(31) 

 

- “El spanglish es una manera de trabajar/comunicarse con las 

personas mientras utilizas el primer idioma que te viene a la miente. Es 

costumbre y también la manera en la que muchos hispanos se comunican en 

EE.UU”. INF(33)  

 
 

Todos os informantes acima reconhecem que o Spanglish é uma prática constante em 

suas comunidades de fala, que possibilita (e facilita) a comunicação entre distintas pessoas. O 

fato de poderem transitar entre os dois idiomas apresenta-se como uma vantagem e não como 

um prejuízo para esses indivíduos. Podemos perceber que a competência “bilíngue” destes 

falantes é tomada como íntegra, pois podem dispor de todo o seu repertório, utilizando as 

línguas em conjunto ou separadamente, sem que, com isso denotem “déficit” ou incapacidade 

linguística. Pelo contrário, as práticas de contato manifestam fluidez e agilidade.  

Segundo os entrevistados, há situações mais propícias para as línguas se misturarem 

e/ou se inter-relacionarem: 

 
P4- Ah… Bueno, sí, entre amigos que hablan español e inglés, 

hablan el Spanglish… Mi familia lo usa también… porque aprendieron los 

dos idiomas […]. 
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*** 

 

T- ¿Y mientras hablas… cuando estás hablando… las lenguas… tú 

mezclas? 

P10- Siempre. Sí. Especialmente si estoy hablando con [gente] 

puertorriqueña. 

T- ¿Y cómo se da esto? ¿Es una frase, una palabra…? ¿Se cambia de 

una lengua a otra…? 

P10- A veces una frase… a veces una palabra… eh… a veces es… la 

palabra que se ocurre al momento… eh… eh… si hay… dentro del contexto… 

hay una palabra… por lo menos se siente más… apropiado… eh… para ese… 

esa oración… o esa interacción… O si estamos hablando de algo que… es… 

donde no hay palabras en español para… para… el… sujeto […]. O si 

estamos hablando de algo… una película… o alguna tecnología… 

hablamos… referimos a la película… a los personajes… o la… por… la 

tecnología… en términos en… inglés. 

 

*** 

 

P12- Yo pienso a veces en español… y escribo en inglés… y a veces… 

escribo… o sea… pienso en inglés y escribo en español… es bien raro… 

pero… me sale así. […] En mi mente… en mi proceso… en mi mental 

process… mi… eh… como… fuga… de ideas… siempre… Mis notas son en 

Spanglish, por ejemplo. En las clases. 

T- Oh… 

P12- Cuando… pienso algo más rápido que el otro… lo pongo en el 

papel… no importa. Si el ensayo es inglés… pues… traduzco. Pero… yo creo 

también que es mi manera de pensar. 

T- ¿Y hablar? ¿Cuándo hablas…? 

P12- Sale Spanglish. Yo hablo en Spanglish. ¿Cuántas palabras te 

he dicho en inglés?... como… ¿mil? (risos) 

 

*** 

 

P13- A veces… porque hay términos que yo aprendí en inglés… 

(risos) 

T- Los números de… 
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P13- Matemáticas… Y términos o frases que escuchas y… palabras 

que se pegan. I don’t know. Like that. Y… que sí […] a veces se ve… tú… 

cómo más lo usan… pero… éste… es como más informal. Pero… Este… no 

sé… es que se sale la palabra… es que como esté todo el tiempo… 

brincando… yendo de uno al otro y… pues… se cuelgan palabras de otro 

idioma. […]  Sí… yo… sale. No es una cosa consciente. Que yo lo planifico 

ni detengo […] pues… solamente sale. Esta mezcla… sí. 

T- ¿Y crees que esto sea más común entre bilingües? 

P13- Creo que sí. Definitivamente. O sea… mi mamá… ella no habla 

mucho inglés… ella no inserta tanto el inglés en la conversación. Muy poco… 

que inserte palabras en inglés… en la conversación. 

 

De um modo geral, os indivíduos me relataram que era mais comum se comunicarem 

em Spanglish quando estavam com amigos e/ou familiares bilíngues, principalmente entre 

aqueles de origem porto-riquenha. Como vimos, P4 alega que o Spanglish já é uma prática 

constante em sua família, e postula que isso se dá porque aprenderam os dois idiomas. Em outro 

momento, ela me contara que era regular, em sua casa, alguém perguntar algo em espanhol e o 

outro responder em inglês, e vice-versa. Apesar de acreditar que o Spanglish seja mais frequente 

em ambientes informais e/ou entre “latinos”, reconhece que ele também é utilizado no seu 

ambiente de trabalho, pois há muitas pessoas “bilíngues” ali. 

P10 afirma que essa prática acontece tanto por meio da utilização de ambas as línguas 

em uma mesma frase, quanto através da inserção de palavras de uma língua em outra. Ele 

evidencia que determinados temas, como a tecnologia, por exemplo, estimulam a propagação 

desta modalidade de fala. Acrescenta que é muito “normal”, para ele e seus pais, se 

comunicarem em Spanglish quando vão a um restaurante, pois além de não saberem qual a 

língua que os atendentes priorizam, intercalam os idiomas na hora de fazerem o pedido. E 

afirma que os garçons e donos dos restaurantes fazem o mesmo, denotando que esta modalidade 

tem se expandido consideravelmente.   

Para P12, a mistura já se tornou um modo de pensar, pois faz parte de seu “processo 

mental”. Apesar de reconhecer utilizar mais o Spanglish oralmente, a jovem não nega sua 

presença na escrita. Afirma que, ao escrever suas notas e ensaios acadêmicos, a princípio, não 

se preocupa com as línguas a serem utilizadas. Privilegia as ideias e os pensamentos e, depois, 

traduz tudo para o idioma adequado. Isso nos mostra que o Spanglish também é recorrente em 

registros escritos, assim como vimos nos cartazes, folhetos e publicidades, entre outros, 

apresentados no capítulo 5. 
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Segundo P13, o Spanglish surge por meio da interação diária e, acredita que isso se deve 

muito por ter convivido com o inglês desde muito nova, em Porto Rico. Em uma de nossas 

conversas, ela me relatou que, durante alguns anos, aprendera inglês na escola de uma forma 

bem peculiar. Apesar de os livros, os termos e as avaliações serem apresentados nesse idioma, 

a explicação era dada, pela professora, em espanhol. Assim, acabou se acostumando a utilizar 

termos e expressões, em inglês, ainda que estivesse falando em espanhol. O fato de estar 

alternando as línguas, conforme os âmbitos de uso, favorece a continuidade do Spanglish, em 

seu cotidiano. 

Através dos relatos acima, pudemos perceber que o Spanglish é mais associado a 

situações de intimidade e familiaridade, ainda que também esteja presente em âmbitos formais. 

Praticamente todos os informantes desta Tese reconheceram que esta prática já é comum tanto 

entre pessoas mais jovens, quanto entre aquelas com mais idade, esclarecendo que seu uso não 

está vinculado especificamente a nenhuma faixa etária. Tampouco indicaram preferências entre 

determinado sexo e/ou gênero. Desse modo, evidencia-se que o Spanglish se faz presente nos 

mais distintos âmbitos e contextos interativos. 

A necessidade de os falantes conhecerem e/ou serem capazes de se comunicar em ambas 

as línguas tem direcionado os locais e os momentos em que esta modalidade pode ser aplicada: 

 
T- Evitas usarlo en… ¿Hay algún momento que tú piensas que nunca  

hablarías en Spanglish? ¿En alguna situación que veas, de modo alguno 

puedo hablar…? 

P4- Ummm, ¿Ordenando comida china? (risos) Es una situación, yo 

creo, si estoy en alguno sitio que nadie más habla que inglés, porque son 

puramente americanos, entonces, yo no lo uso ahí. 

T- ¿Entonces solo lo hablarías con personas que sepan los dos? 

P4- Sí.  

T- ¿No lo hablarías con personas que tú sabes que no conocen 

español? 

P4- Principalmente si yo sé que no saben nada en español, entonces, 

no lo uso. 

 

*** 

 

T- ¿Y hay algún lugar donde nunca hablarías Spanglish? Que tú 

sabes… no voy a usarlo… 
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P12- No… Realmente no… Bueno… depende… Si estoy en Europa… 

o en Francia… no sé… nunca… ¿me entiendes?... como que… eh… o en otro 

país que no sea… como… otro lugar donde no se hable español. 

T- ¿Pero acá… en Nueva York? 

P12- ¿Acá? No. Yo hablo Spanglish todo el tiempo… 

 

*** 

 

P10- Eh… idiomas en general… y maneras de hablar… son… eh… 

son… afectadas por nuestro entorno… y también por el contexto de la 

comunicación… Hablando en inglés… yo… uso vocabulario y tonos en 

inglés… que jamás… eh… usaría… en un entorno… profesional. La manera 

que hablo con… mis amistades… y hablo con mi esposa… no es… la misma… 

la manera que se debe hablar con alguien… haciendo una investigación o… 

para una entrevista… para un empleo. Y eso también existe con el español. 

[…] Y el Spanglish también. El Spanglish también… no es para todas las 

situaciones… y… se usa… eh… cuando estás hablando con familia… con 

amistades… a veces con personas que… son de tu cultura… eh… 

personas… eh… en Nueva York… En Nueva York yo pienso que puedo 

hablar Spanglish con cualquier otra persona… y también… si es una 

persona… o… un político… ellos también te hablan en Spanglish. 

T- ¿Ah, sí? 

P10- Sí, sí… Muchas veces, si tú ves un representante hablando con 

una comunidad… va a hablar en Spanglish también… eh… así… el Spanglish 

no es tan distinto de otras idiomas donde hay… donde hay maneras de 

hablar para diferentes situaciones. 

 

Como percebemos, todos os entrevistados acima afirmam reconhecer que há momentos 

em que o Spanglish deve ou não ser utilizado. Tanto P4 quanto P12 alegam que só se 

comunicam em Spanglish se os demais interlocutores também forem falantes de inglês e 

espanhol. P10, por sua vez, postula que esta modalidade de fala, assim como as demais, 

depende do contexto da interação. Argumenta que ela deve ser priorizada em família, com 

amigos e pessoas “de sua cultura”, apesar de acreditar que, em Nova York, possa se comunicar 

em Spanglish com qualquer pessoa, pois até os políticos o utilizam. Esse sentimento, de certa 

forma, também é compartilhado por P12, que relata “falar em Spanglish o tempo todo” nesta 

cidade. Um dado interessante a se observar é que P10 acaba qualificando o Spanglish como um 
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idioma, ao declarar que “el Spanglish no es tan distinto de otras idiomas”. Esta modalidade 

acaba sendo representada como tão válida e aceitável quanto as línguas inglesa e espanhola 

propriamente ditas.  

Assim como Zentella (1981; 1997) evidenciara em suas pesquisas sobre o contato 

inglês-espanhol em “El Bloque”, percebemos que nossos informantes, em geral, demonstram 

compartilhar de regras sobre onde, quando e como a mistura de códigos pode acontecer, 

legitimando seus usos especialmente entre aqueles que se autodenominam “bilíngues”. Com 

isso, enfatizam que o Spanglish não denota “incapacidade”, “desconhecimento” ou “falta de 

instrução”. Pelo contrário, manifesta a capacidade que seus falantes possuem para se adequar 

às diversas situações sociocomunicativas, utilizando as distintas modalidades de fala. 

 

7.2  “Es una señal de que tú sabes los dos idiomas”: desconstruindo preconceitos 

 

Ainda que muitos estudos e pesquisas, ao redor do mundo, tenham evidenciado que a 

mistura e alternância de línguas seja um fator recorrente entre indivíduos bilíngues, todavia há 

aqueles que postulam que “hablar Spanglish es devaluar el español”. (ECHEVARRÍA, 1997) 

Isso se deve, principalmente, à busca por manter as línguas e variedades “livres” das 

interferências e/ou das influências de seus próprios falantes, esquecendo-se que, como atividade 

social, ambas são construídas e reconstruídas em sociedade.  

Compreendendo que “falar de uma língua é sempre mover-se no terreno pantanoso das 

crenças, das superstições, das ideologias e das representações” (BAGNO, 2011, p.385), 

podemos perceber que as atitudes negativas perante o Spanglish, enquanto modalidade de fala, 

estão diretamente relacionadas às representações e ideologias negativas veiculadas sobre ele. 

Como vimos nos capítulos 3 e 5, as representações linguísticas são capazes de direcionar os 

juízos e as condutas dos falantes frente às suas línguas e às dos outros, promovendo a segurança 

e a insegurança linguística nas pessoas. Desse modo, posicionar-se ou não como “spanglish-

falante”, dependerá essencialmente da maneira com que os indivíduos concebem suas práticas 

linguísticas. Se essas práticas forem tomadas como “desvios” e/ou “incorreções” é muito 

provável que esses falantes não as reconheçam como legítimas, ou que demonstrem vergonha 

e insegurança por utilizá-las. Da mesma forma, se essas modalidades de fala forem apreendidas 

como “naturais” e “aceitáveis”, o mais comum é que apresentem satisfação e/ou orgulho por 

poderem se comunicar desta maneira. 
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De um modo geral, tanto as representações quanto as atitudes dos informantes dessa 

pesquisa foram favoráveis à utilização e difusão do Spanglish em NY138. Na maioria das vezes, 

ressaltava-se que esta prática indicava tanto conhecimento como proficiência nas línguas 

inglesa e espanhola: 

 

T- ¿Difícil, no? Porque en tu caso, en tu familia, todos saben los dos 

idiomas… ¿Entonces ellos no hablan porque no saben… hablan porque… 

porque sale…? 

P4- Sí. Ya es una costumbre. 

T- Es una costumbre… Y, no sé, como te voy a decir, para ti, ¿es 

importante… esta forma de comunicación o no? ¿Cuál es la importancia? 

¿Solo para utilizar las palabras o hay algo más? 

P4-  Bueno… yo creo que nada más que para enseñar que conoces 

los dos idiomas y que puedes mezclarlos y entenderlos perfectamente… Aquí 

se usa el término urbano que es básicamente… en la calle tú hablas Spanglish 

es algo como… urbano… 

 

*** 

 

T- ¿Tú crees entonces que el Spanglish es solo… bueno… cuando 

unas personas lo utilizan… es porque no saben… o no? 

P10- No necesariamente.  

T- ¿O hay algún otro motivo para la persona utilizarlo?  

P10- No, no necesariamente… Muchas veces… eh… para mí… 

especialmente cuando hablo con… con amigos… lo hago para… para 

continuar el flujo de la conversación. Y se me siento a pensar… puedo 

conseguir la palabra apropiada en español. Pero después… eso rompe… el 

flujo de la conversación. 

T- ¿Entonces, cuando tú hablas, eso sale… naturalmente? 

P10- Sí, muchas veces, sí. Es que sale… Y muchas veces es inglés… y 

me sale… salen palabras en español… porque… cada idioma tiene sus 

reglas… eh… y… vocabulario.  Y, aunque dos palabras, una palabra en 

inglés y una palabra en español, pueden tener en general la misma 

                                                
138  Apenas cinco porto-riquenhos argumentaram que esta prática estaria envolvida no desconhecimento das 
línguas, e somente um deles alegou que ela deveria ser totalmente evitada. O interessante é que esse mesmo 
indivíduo (P2) alternou e misturou as línguas enquanto conversávamos. 
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definición, también tienen… suenan distintas… eh… se asignan emociones 

distintas cuando la usan… tienen significados secundarios donde… eh… 

para… para la… un senti… para mostrar un sentimiento… o para llevar un 

punto clave… es mejor… decirlo en español. Usarlo como símbolo de… de 

interrogación… o de exclamación… o algo así. Como parte de… Es casi como 

usar… eh… la otra idioma como parte de la gramática. 

 

*** 

 

P13-  Yo creo que… yo creo que porque están aprendiendo las cosas 

en los dos idiomas… y yo creo que… porque… estás usando a los dos idiomas 

todo el tiempo. Y… pues… es una cosa de… usar ambos idiomas a todo el 

tiempo… eh… eh… A veces puede ser porque no sabe cómo se llama algo… 

o qué sé yo… o… Pienso que la mayoría de las veces es haciendo… con que 

una palabra en inglés…  convertirla al español. 

 

 

Como podemos observar, todos os informantes acima associam o Spanglish ao fato de 

poderem utilizar os dois idiomas simultaneamente. P4, além de explicar que “já é um costume”, 

enfatiza que o Spanglish serve para “demonstrar que conhece as duas línguas e que pode 

misturá-las e entendê-las perfeitamente”. Ela reforça sua posição afirmando que o Spanglish 

“es una señal de que tú sabes los dos idiomas”. Vemos que essa jovem manifesta uma espécie 

de “orgulho linguístico” ao poder se comunicar desta maneira. Legitima e autentica o valor do 

Spanglish em sua comunidade de fala, ao associá-lo a uma variedade conhecida como “urbano”.  

P10, por sua vez, apesar de reconhecer que o Spanglish pode ser utilizado entre aqueles 

que ainda estão em processo de aprendizagem, afirma que, na maioria das vezes, esta prática é 

realizada como uma forma de não interromper o fluxo da conversa. Além disso, postula que, 

como cada idioma possui suas regras e especificidades, algumas palavras não expressam as 

mesmas emoções e/ou sentimentos nas duas línguas. Por isso, segundo ele, o Spanglish torna-

se uma forma de se manifestar com mais precisão.  

Ainda que acredite que o Spanglish seja utilizado por estar aprendendo e falando as duas 

línguas concomitantemente, P13 alega que o mais comum dessa prática é a tentativa de 

“espanholizar” e/ou “castelhanizar” algumas palavras da língua inglesa. Isso, como vimos no 

capítulo 5, ademais de criatividade, denota consciência por parte de seus falantes, além de uma 

estratégia de manutenção da língua espanhola. A jovem acrescenta que:  
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[...] es un fenómeno de que es… realmente… la unión de las dos 

palabras… eh… son dos palabras en inglés. Eso… viene más de una 

experiencia… desde el español… en la cultura anglosajona… en… dentro del 

inglés… es como el español dentro del inglés. Más que el inglés dentro del 

español. Eh… yo que nunca… lo había analizado… me acabo de dar cuenta 

de eso ahora… (risos) Este no lo había visto así. Pero… sí… a mí me hace 

sentido. Es como que el español tratando de salir por el inglés. 

 

O Spanglish é compreendido como uma tentativa de o espanhol adentrar a terrritórios 

que outrora eram exclusivamente do inglês. E não mais como uma invasão e/ou “contaminação” 

da língua inglesa, como postulam os críticos mais acirrados. Ao criar e propagar palavras como 

“marketa” e “bloque”, por exemplo, o falante contribui para que a língua espanhola seja 

difundida, ao mesmo tempo em que o inglês é “veiculado”. Ambas as línguas são realçadas. 

Em uma de nossas conversas, P10 me explica que “as pessoas pensam que o Spanglish 

é um espanhol onde se injetam palavras do inglês, e não pensam que também é o inglês onde 

se coloca o espanhol”. Assim como P13, ele também postula que esta prática pode indicar a 

influência da língua espanhola sobre a língua inglesa, e não apenas o contrário: 

 
P10- Uhummm… No… era… básicamente esa idea del 

puertorriqueño… eh… nosotros somos una gente… una gente muy 

inteligente… eh… y muy… ingenioso. Y… eh… nos adaptamos a cualquier 

situación… y hemos enriquecido… nuestra propia idioma… el español… 

con muchas palabras en inglés y… en muchos casos… el español es una de 

esas idiomas… que se pega mucho… es muy pegajosa… y en muchos entornos 

que se hablan… son muchos americanos en restaurantes… los cocineros… 

donde… eh… en vez de hacer los puertorriqueños aprender inglés… muchos 

de los gerentes y de los patrones han aprendido palabras en español para 

comunicarse con nosotros… y… y… y creo que sí… no es solamente… la 

gente piensa que estamos intercalando palabras… en español y en inglés… 

también funciona al contrario… estamos intercalando palabras… en 

español… dentro del inglés. Y eso se ve mucho… muchísimo… en la cultura… 

especialmente en redes sociales… sí. 

T- ¿Entonces sería el español influenciando al inglés… de alguna 

manera? Obligando a… no sé… a tomar espacio… conseguir… 

P10-   Sí. [...] Está siguiendo su espacio… Uhummmm. 
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 Além de manifestar a disseminação da língua espanhola, o Spanglish é visto como uma 

forma de enriquecer tanto a língua quanto a cultura do porto-riquenho. E também como um 

exemplo para a capacidade de os porto-riquenhos se adaptarem ao seu entorno. Este informante 

argumenta que o Spanglish, ao invés de afastar as pessoas da língua espanhola, pode levá-las a 

querer aprender e falar ainda mais esse idioma:   

 
P10- Eh… el español sigue… El español sigue… bueno… es un 

idioma… que se está… hablando más ahora que antes… que… que… 

Históricamente más personas… tenemos más personas que hablan español de 

que… han hablado español en la historia del mundo… Eso es algo… 

impresionante… Es… Hay más personas de habla hispana que lo contrario… 

que no… y… es una idioma viva… que ha cambiado a través de los siglos… 

pero que sigue con sus reglas de gramática… y tienen su… existen las 

entidades que existen para proteger y mantener el idioma español… o sea… 

la… Academia Española… la Academia… 

T- Norteamericana… 

P10- … hasta en Puerto Rico… hay una Academia… eh… del español 

puertorriqueño… eh… el español está bien. Nada va a afectar el español… 

eh… lo que el Spanglish puede hacer es… llevar más personas a querer 

aprender más el español. 

T- Oh… 

P10- Sí… Es como… Están probando un poquito… eh… o usando… 

una u otra palabra… pero, si les interesa, hay un mundo de español que 

está… para aprender… no… eso no… no disminuye… el español… sino… 

ofrece más oportunidades… para otras personas hablar… español. 

 

Como podemos perceber, o Spanglish tem sido compreendido como uma forma de 

aproximar os falantes tanto à língua inglesa quanto à espanhola. Sua presença e divulgação não 

prejudicam o aprendizado das línguas envolvidas, pelo contrário, pode apresentar-se como um 

interessante e eficaz recurso a ser utilizado. A mistura de línguas, então, não pode (e nem deve) 

ser tomada como uma “deficiência” linguística, mas como uma prática comum entre indivíduos 

que convivem com duas línguas e as utilizam concomitantemente em seu dia a dia.  

No capítulo anterior, vimos que umas das grandes contribuições da perspectiva 

hibridista foi a aceitação de que a competência bilíngue é uma competência íntegra, que pode 

ser mobilizada segundo as necessidades de seus falantes. As línguas, dentro desse paradigma, 
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podem ser utilizadas em conjunto ou separadamente. O centro da atenção recai sobre o falante 

e seus usos, e não sobre as línguas propriamente ditas. As falas híbridas, como o Spanglish, 

por exemplo, denotam criatividade e não desconhecimento. 

Gugenberger (2013) explica que o reconhecimento de que tanto as fronteiras linguísticas 

quanto as línguas são “apenas” construções tem sido um grande passo em direção ao paradigma 

da hibridação. Compreendendo que a representação de uma língua está muito relacionada à 

emergência de Estados-Nações, e à busca por uma “língua nacional”, entre outros fatores, 

contraria-se a noção de língua como “sistema” fechado, intransponível, e ressalta-se a 

possibilidade de os indivíduos transitarem dentro de um continuum linguístico, que abarca tanto 

marcações “monolíngues”, quanto “mistas” e/ou “híbridas”. O foco no espaço interlinguístico 

e/ou “transligual”139 serve como um diferenciador entre esta visão e a perspectiva bilíngue. 

A autora acrescenta que: 
 
 
Ao combinarem elementos de duas ou mais línguas / variedades, os falantes criam 
discursos híbridos, mediante os quais expressam diferentes facetas das suas 
identidades. Ao transpassarem as fronteiras linguísticas, racham com a lógica de “isto 
ou aquilo” em favor de uma lógica de “tanto isto como aquilo” e ainda mais: 
combinam, entrelaçam e modificam elementos linguístico-comunicativos, incluindo 
aspectos culturais, e criando assim algo novo. (GUGENBERGER, 2013, p.30, 
tradução nossa)140 
 
 

Ao analisarmos o Spanglish dentro dessa concepção, ressaltamos sua importância 

identitária ao mesmo tempo em que legitimamos a capacidade e/ou o desejo de os falantes 

alternarem seus modos de falar segundo as suas necessidades e/ou preferências. Quando o 

                                                
139 Inter-relacionada à perspectiva da hibridação está a noção de “translinguagem” (“Translanguaging”), proposta 
por García (2009), visto que ambas evocam a ideia de práticas linguísticas mistas, construídas por indivíduos 
bilíngues, nos mais variados contextos. Além disso, não tratam apenas do uso de diferentes línguas, mas abragem 
diversos aspectos identitários, culturais e políticos, e manifestam, em geral, o “entre-lugar” em que esses 
indivíduos se encontram. Para García (2013a: 164, tradução nossa), a translinguagem seria compreendida como 
“o processo no qual [os] bilíngues se engajam em complexas práticas discursivas que liberam ‘uma outra língua’ 
e que mudam os princípios que foram estabelecidos pelos que estavam no poder”. Ela se diferenciaria do “code-
switching” por não se referir apenas a uma alternância ou mudança de códigos, mas ao uso de práticas discursivas 
que não podem ser caracterizadas facilmente a uma língua ou outra, dentro de uma perspectiva bilíngue. 
(GARCÍA, 2013b) Assim, o foco reside nas práticas linguísticas dos indivíduos e não nas línguas em si. Apoiada 
no conceito de transculturação, esta visão propaga o surgimento de novas e complexas práticas linguísticas, que 
representam a diversidade de situações a que estão expostos os falantes, em um mundo globalizado. Não se trata, 
portanto, de uma simples adaptação passiva de uma língua a outra. O Spanglish, dentro dessa abordagem, seria 
compreendido como uma prática legítima, que não desmereceria aos seus falantes, mas que indicaria destreza e 
desenvoltura. 
140 “Ó combinaren os falantes elementos de dúas ou mais linguas / variedades, crean discursos híbridos, mediante 
os cales expresan diferentes facetas das súas identidades. Ó transpasaren as fronteiras lingüísticas, rachan coa 
lóxica de ‘isto ou aquilo’ en favor dunha lóxica de ‘tanto isto coma aquilo’ e aínda máis: combinan, entrelazan e 
modifican elementos linguo-comunicativos, incluíndo aspectos culturais, e creando así algo novo”. 
(GUGENBERGER, 2013, p.30)    
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informante INF(17) argumenta que utiliza as palavras da língua que vier primeiro à sua mente, 

por exemplo, ele está demonstrando que a demarcação entre o que pertence ao inglês e o que 

pertence ao espanhol não é estritamente necessária, e tampouco requisitada. Ambas as línguas 

constituem parte de si, e compõem o seu repertório linguístico. Ele, assim como os demais 

informantes dessa pesquisa, pode dispor de todo esse conjunto, conforme lhe aprouver.  

A perspectiva da hibridação, então, nos leva a (re)pensar as práticas linguísticas 

associadas ao Spanglish como características e naturais de comunidades bi/multilíngues. 

Renunciando a conceitos “bipolares” como “code-switching” e “interferência”, por exemplo, 

que transmitem a ideia da existência de “sistemas monolíngues” e “puros”, essa abordagem 

abre caminho para a transgressão de fronteiras e inovações. (GUGENBERGER, 2013) 

Ademais, traz à tona que a utilização de distintas modalidades de fala, em conjunto ou 

separadamente, é resultado de complexas relações socioculturais, que não envolvem apenas o 

“contato” entre línguas diferentes, mas refletem encontros, desencontros, construções e 

reconstruções.  

 

7.3  “Es una muestra de nuestra identidad”: o Spanglish e os Nuyoricans 

 

Ao longo deste capítulo, temos observado como o Spanglish tem sido associado a uma 

forma de agilizar e/ou facilitar a comunicação entre os seus falantes. O fato de poderem se 

comunicar em ambas as línguas, misturando-as ou não, como vimos, tem sido ressaltado como 

uma qualidade e uma particularidade desses indivíduos. Entretanto, conforme abordado nos 

capítulos introdutórios e, segundo os nossos informantes, mais do que um modo de falar 

“peculiar”, o Spanglish vem denotando um estilo de vida, um posicionamento e um símbolo de 

identidade: 

 
P10- Oh, claro… no… no… El hablar Spanglish no es una muestra 

de… de falta de conocimientos o de falta de educación… Es… es una muestra 

de… nuestra identidad como… puertorriqueño. Es… somos… y venimos… 

de muchos rasgos… distintos… Somos… eh… europeos…  africanos… de 

cultura indígena… y ahora de cultura norteamericana. Y todo eso se ve 

reflejado en… la comida, en la cultura, en la música… y también en el idioma. 

El idioma es parte de nuestra cultura, y para mí no es algo raro, ni extraño, 

ni tan diferente… Es otra representación de mi cultura. 
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T- ¿Entonces se puede decir que el Spanglish es como una señal de 

identidad? 

P10- Sí, claro. […]  Sí… es… es también como… si uno le gusta leer 

poesía… y en muchos… especialmente poesía nuyorican… donde… es… el 

Spanglish se usa muchísimo… y… las… en un poema… cada… cada palabra 

tiene poder… Cada palabra… Una palabra… pode cambiar… una fonema… 

pode cambiar el significado… de un poema… pode cambiar la emoción de un 

poema… eh… y ellos son… todos los poetas que utilizaron el Spanglish… 

ellos conocían… tal vez más que cualquier otra persona… ellos conocían el 

poder que tienen las palabras. Y es algo único en nuestra cultura… eh… 

que… que se debe de celebrar… no se debe ver como una… debilidad. 

 

O informante acima reconhece que o Spanglish já faz parte da cultura porto-riquenha, 

e, mais do que isso, acredita que ele serve como uma analogia e/ou uma amostra de sua 

identidade. Vemos que a ideologia da autenticidade se faz presente em seu discurso, visto que 

associa o Spanglish a uma projeção de si mesmo. Esta prática é compreendida como um 

símbolo, um marcador cultural e identitário, algo pelo qual se deve orgulhar e/ou celebrar, e 

não desprezar. E a legitimidade dos poetas nuyoricans também é ressaltada, visto que se 

reconhece a importância e o valor do Spanglish para este grupo de escritores e/ou intelectuais. 

P10 continua dizendo que, para ele, o Spanglish funciona como “Una metáfora… de 

nuestra cultura. Es una combinación de cosas ricas e interesantes… muy individuales… y que 

están en estado de cambio constantemente. Y que no pertenecen a ninguna cultura en sí, pero 

que es parte… de todas las culturas”. O Spanglish, assim, é apreendido como uma marca 

positiva, que já se tornou quase inerente aos porto-riquenhos, tanto em NY quanto em PR. 

Representa a fusão e a intersecção das culturas e línguas, de um modo geral. 

Para P13, esta prática é o resultado do choque de culturas que os boricuas 

experimentaram. Acredita que esteja interligada à convivência com ambas as línguas, e que 

pode ou não evidenciar o surgimento de uma nova identidade: 

 
P13- Bueno… para mí el Spanglish es una consecuencia… un 

resultado de… 

T- Oh… 

P13- Que se convierte un poco […]. A mí yo creo que se convierte… 

es como un resultado… una consecuencia de… la mezcla… y del encuentro 

entre dos idiomas… de la convivencia… ¿no?… entre dos idiomas. Pienso 
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que… uno puede… es una nueva identidad. Es que no sé. Es que cuando 

hablamos de identidad… a lo mejor es… o soy puertorriqueño o soy 

americano… o sea… no sé si es ese tipo de… de identidad. Es una 

experiencia. Es parte de… I don’t know… no sé… si el Spanglish es como un 

rasgo de identidad. Pero sí… puede… parte de la experiencia… de cómo es 

vivir… fuera de nuestro idioma… so… se convierte en parte de… la cultura. 

[…] O sea… por ejemplo… lo puedes encontrar en poesías… si… si lees la 

poesía de Pedro Pietri […] él utiliza el Spanglish… de forma literaria… y 

esto… así que… pues… ha quedado documentada… entra adentro… de las 

artes… sí es parte de la cultura… es parte de la mezcla… de la opinión… de 

ambos idiomas… de una huella… 

 

Assim como P10, esta jovem argumenta que o Spanglish já é parte da cultura porto-

riquenha. Postula que pode ser uma “característica” da identidade porto-riquenha, a qual denota 

uma parte da experiência de “estar entre idiomas”. Também legitima seu uso através dos 

poemas de escritores nuyoricans, como Pedro Pietri, por exemplo. Mais do que o “encontro de 

línguas”, realça o encontro, o desencontro e o reencontro entre distintos “povos” e culturas. 

Traduz e reafirma esse “entre-lugar” no qual os porto-riquenhos, tanto na ilha quanto no 

continente, passaram a se exprimir. 

Segue afirmando que: 

 
Claro… Que eso es experiencia muy… muy…  ser puertorriqueña… 

Que ya es la segunda generación o de quien ya lleva mucho tiempo fuera de 

PR… Entonces… regresas y ya no te sientes de allá… pero tampoco te sientes 

de acá… So… créete… comienza a crear... no… un cloud… un limbo… 

¿no?... un nuevo territorio que está casi en el aire… y este… y a echar raíces 

así… por… pero… las raíces cuelgan y no están en la tierra… pero… sí… lo 

va a ver… lo a empezar a encontrarlo en la literatura… en novelas… en el 

arte… el Spanglish entra… Es la unión y la mezcla de dos lenguas… 

 

Podemos observar que P13 reconhece o Spanglish como uma forma de os migrantes “se 

posicionarem” nesse espaço “ni de aquí ni de allá”. Compreendendo que toda a dualidade e 

hibridez que os cerca pode proporcionar dificuldades em “encontrar seu lugar”, a informante 

associa o Spanglish a uma forma de os porto-riquenhos “manifestarem seu espaço”. A 

hibridação permite-lhes unir e misturar não apenas as duas línguas e culturas, mas reformulá-



183 

 

las e readaptá-las. O Spanglish, portanto, aparece como um meio de esses indivíduos se 

(re)encontrarem e se (re)defirem, posicionando-se “tanto aquí como allá”. 

Conforme explicara Morales (2002), o Spanglish tem demonstrado não apenas como as 

pessoas falam, mas também como elas agem e percebem à sua volta. Expressa uma identidade 

coletiva, a identidade nuyorican, que pode (e deve) ser ressignificada de modo a abarcar a todos 

aqueles que assim se posicionem na sociedade. Ser Nuyorican não é apenas uma questão de 

autodefinição, mas também um posicionamento e uma autoafirmação. Mais do que um 

gentilício, este termo denota um estilo de vida, um modo de dialogar entre as línguas e culturas 

que estão intrinsicamente envolvidas na (re)construção das suas identidades. 

De acordo com Castells (2013:24), evidenciaríamos a (re)construção da identidade de 

projeto “quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de material cultural ao seu 

alcance, constroem uma nova identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade e, ao fazê-

lo, de buscar a transformação de toda a estrutura social”. Mais do que uma instituição, ou uma 

estratégia de resistência, a identidade de projeto manifestaria um novo posicionamento, no qual 

as estruturas sociais fossem (re)definidas e, de certa forma, (re)construídas. O Spanglish, então, 

funcionaria como um modo de vida, no qual a identidade híbrida de seus falantes fosse 

reconhecida e legitimada. Por meio desta prática de contato, os porto-riquenhos poderiam (e 

podem) reafirmar sua posição na sociedade norte-americana, ao mesmo tempo em que 

reforçariam sua “afiliação” à cultura de Porto Rico. 

Como abordado nos capítulos anteriores, os escritores Nuyoricans lutaram pela 

valorização de suas identidades e/ou culturas boricuas e norte-americanas. Reconhecendo a 

impossibilidade de dissociar-se, estes indivíduos aproveitaram-se do Spanglish para 

manifestarem seu pertencimento a ambas “realidades”, e evidenciar a projeção de uma nova 

identidade: a identidade Nuyorican. Com isso, esta prática passou a ser inextricavelmente 

interligada à cultura do porto-riquenho residente em NY: 

 

P10- Creo que… creo que la idea del Spanglish es algo que no… no 

surgió con el nuyorican… eso es… me imagino que habían muchos españoles 

que… vivieron en los Estados Unidos y  que los hijos hablaron en Spanglish 

con ellos. El nuyorican… eh… creo que fue el primer grupo que… que tomó 

el Spanglish como algo propio de su cultura… que no lo vio como una 

debilidad… sino como una oportunidad… de comunicarse lo más efectivo 

posible. Y que también… tomó el Spanglish… y también lo tiene como… como 

un escudo de armas… de que son… boricuas… de que son 
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puertorriqueños… y lo tomaron como una oportunidad… También… el 

nuyorican fue el primero que… tomó el Spanglish y… lo convirtió en arte… 

a través de la poesía. 

 

Além de ser compreendido como parte da identidade boricua, o Spanglish é tomado 

como uma bandeira, um escudo de valorização e de legitimação de suas identidades híbridas. 

Através do Spanglish, os porto-riquenhos podem manifestar seu pertencimento a dois mundos 

distintos e reconhecer que, em muitos casos, não há como separar e/ou dissolver o modo de 

vida americano do estilo boricua, pois ambos fazem parte de si e os constituem como sujeitos 

mestiços e multifacetados.  

Mediante o Spanglish, os indivíduos podem denotar que é possível ser Nuyorican sem 

deixar de ser porto-riquenho, “boricua de pura sepa”, pois esta “fala híbrida” evidencia as 

diferenças e similitudes, as transgressões e as contradições. O Spanglish, então, configura-se 

como um importante marcador ideológico e identitário. Serve para postular que “dentro de todo 

nuyorican, há sempre um porto-riquenho”. (LAVIERA, 2014)  

Ao invés de distanciar as línguas e culturas, o Spanglish mostra que é possível 

estabelecer uma ponte entre elas, pois, a identidade e/ou cultura nuyorican não apaga a 

identidade e/ou cultura porto-riquenha, e tampouco a norte-americana, mas, exemplifica uma 

maneira de interligá-las, entrelaçá-las e, ao mesmo tempo, (re)construir um novo espaço de 

(re)encontros e (in)definições. 

 

7.4 “Yo hablo Spanglish... Yo quiero hablar Spanglish”: (re)afirmando posições 

 

Como pudemos perceber, o Spanglish tem sido associado a uma forma de os nuyoricans 

reconstruírem suas identidades, denotando seu pertencimento a ambas línguas e culturas. 

Mediante esta modalidade de fala, eles podem expressar tanto sua puertorriqueñidad quanto 

sua imersão no “American way of life”. Assim como Santiago (1994) relatara na epígrafe da 

segunda parte desta tese, estes indivíduos podem reconhecer que “ambas as culturas se 

enriquecem e os enriquecem”. 

De acordo com as pesquisas analisadas, pudemos notar que, em geral, quanto mais 

tempo o migrante passa nos EUA, mais apto a aceitar e legitimar as práticas de contato ele se 

torna. Assim, o Spanglish também tem sido ressaltado como uma maneira de estes recém-

chegados reafirmarem seu posicionamento e demonstrarem o desejo de manter e/ou preservar 
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os laços com as culturas e línguas de seus familiares. Evidencia não apenas uma estratégia de 

manutenção, mas também uma estratégia de sobrevivência e de autoafirmação.  

Castells (2003:24) nos explica que a identidade de resistência “é criada por atores que 

se encontram em posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da 

dominação, construindo, assim, trincheiras de resistência e sobrevivência com base em 

princípios diferentes dos que permeiam as instituições da sociedade [...]”. Essa forma de 

(re)construção da identidade pode levar à formação de comunidades, dando origem a uma 

espécie de resistência coletiva. No capítulo anterior, vimos que, devido à imposição da língua 

inglesa nas escolas porto-riquenhas, muitos indivíduos, como forma de resistir a toda essa 

“aculturação” e/ou “dominação”, recusaram-se a assimilar a língua inglesa. A preservação e a 

propagação do espanhol, então, tornou-se uma “trincheira coletiva”, nos quais essas pessoas 

podiam lutar e evocar pela legitimidade desse idioma. O Spanglish, por sua vez, em muitos 

casos, também tem sido abordado como uma maneira de os porto-riquenhos resistirem e de se 

imporem frente à soberania norte-americana.  

Para P12, esta modalidade tem servido para ela manifestar a importância da língua 

espanhola e da cultura porto-riquenha em seu dia a dia: 

 

No… no me importa realmente… Y yo también ya… ya decidí que si 

este es el país donde voy a vivir… que… este país tiene que entender que… 

somos supuestamente diversos… y que… hay una comunidad… de 

inmigrantes… y hay una comunidad gigantesca de hispanos… ¿me 

entiendes?... como que… sabes… también es una decisión política…porque… 

no me da la gana hablar inglés completamente… plenamente…  como yo no 

quiero… más porque también no me quiero olvidar de mis raíces… porque… 

no… se supone que… estamos en un lugar… donde se aceptan todas las 

nacionalidades… y todas la culturas… supuestamente… 

 

A jovem argumenta que o Spanglish serve como uma forma de não se esquecer de suas 

origens, de suas raízes hispano-falantes. Como não deseja falar em inglês o tempo todo, utiliza-

se dessa “fala híbrida” para reafirmar sua posição. Além disso, ressalta não apenas um desejo 

individual, mas também a ideia de participar de uma comunidade, de um coletivo, que segue 

resistindo e sobrevivendo em meio à imposição estadunidense. Desse modo, o Spanglish 

expressa o anseio daqueles que querem se manter conectados ao espanhol, ao mesmo tempo 

em que necessitam apreender o inglês. A mistura de línguas configura-se como uma 
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possibilidade de reacender e externalizar seu orgulho e sua vinculação à cultura e/ou à 

identidade boricua. 

Segundo Bauman (2005:83-84), “a identidade é uma luta simultânea contra a dissolução 

e a fragmentação; uma intenção de devorar e ao mesmo tempo uma recusa resoluta a ser 

devorado...”. Nessa perspectiva, a busca por resistir à americanização e, concomitamente, a 

reafirmação da puertorriqueñidad podem estimular os indivíduos a reconstruírem suas 

identidades com base na oposição e no redirecionamento. Compreendendo que as identidades 

são baseadas nas diferenças, visto que sou aquilo que você não é, o Spanglish tem sido 

associado a uma maneira de alguns porto-riquenhos se desvincularem da identidade 

“americana”, através da utilização e/ou promoção da língua espanhola. 

Como temos observado, P12 compreende o Spanglish como um modo de se posicionar 

e de expressar toda a contrariedade que sente por ter que conviver com a cultura anglófana. Em 

geral, esta informante manifesta profunda rejeição e distanciamento pela língua inglesa, e 

utiliza o espanhol e o Spanglish, no seu dia a dia, para destacar sua “rebeldia” e seu 

“enfrentamento”. 

 
Y yo creo que también es una… una posición… ¿me entiendes?... 

como… esta idea de que… yo hablo Spanglish… pues… yo quiero hablar 

Spanglish… en mi libro… por ejemplo… es como también  una situación… 

como una decisión política también… decir… “Mira, ¡f* la institución! 

¡F*!”… Como que… los paradigmas… o whatever… like… ¿me entiendes?... 

Junot Díaz, por ejemplo, eh… el escritor que yo le estaba diciendo… él… él 

es buenísimo… o sea… y habla Spanglish… y escribe Spanglish. 

T- Porque hay una idea… no sé… algunos piensan que… solo los que 

no… saben… no conocen las lenguas… hablan Spanglish. Pero eso… no… 

por lo que estoy viendo… no es verdad… 

P12- No, no es. […] Sí… por ejemplo… por eso yo te digo que… es 

una decisión política. Y no estoy hablando de político en cuestiones de… eh… 

como… 

T- Sí… Partido… no es eso. 

P12- Partido… no…no. Es otra decisión. 

T- Ideológica. 

P12- Ideológica, personal, tuya… Una manera también de… de tú… 

resistirte también… o sea… estos poemas de Pedro Pietri… hablan sobre eso. 

Hay una parte que dice… mi abuela… ha estado no sé cuántos años 
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trabajando en esta… tienda… por departamento… y no sabe una palabra en 

inglés. También eso es un… como… decisiones políticas. 

 

A jovem é enfática ao afirmar que “fala Spanglish porque quer falar assim”, e não 

porque não consegue se comunicar sem “misturar” os idiomas. O Spanglish surge como uma 

decisão política, um modo de contrariar os paradigmas e as instituições estabelecidas. É uma 

maneira de resistir e de se posicionar na sociedade estadunidense. Assim como os escritores 

nuyoricans, esta informante utiliza-se desta prática para expressar não apenas a dualidade que 

a envolve enquanto migrante porto-riquenha e cidadã norte-americana, mas para reafirmar a 

posição de “privilegiada” que possui, por poder “manejar as duas línguas”:  

 
T- ¿Y utilizas entonces… el Spanglish… puede ser una manera de… 

resistir… de enfrentamiento? 

P12- Sí... Sí… Sí… Realmente… ya es algo que está ahí. No puedo 

negar… sabes… como que… tengo que vivir acá y la gente habla inglés… 

pues… eh… hablo en Spanglish o inglés… pero… siempre Spanglish… o 

sea… nunca… nunca hablo un idioma solo… ¿me entiendes?... a menos 

que… esté como que… en la universidad… esté en un lugar… específico… 

institucional… donde tengo que…. como… escribir un ensayo o  referirme a 

una persona que solamente habla inglés. Y que no entiende esto. 

T- ¿Porque para hablarlo la persona tiene que saber los dos, no? 

P12- Claro. 

T- Tiene que ser un poco bilingüe… 

P12- Así que, en este sentido, así… si me preguntas… eh…  que ese 

encuentro con el Spanglish es algo positivo… entonces digo que es como… 

hay que aceptarlo y entender la posición a la que está. Que es una posición 

nuevamente… de cuño privilegiado… ¿me entiendes? 

T- Sí. 

P12- De que puedes manejar dos idiomas. 

 

O Spanglish, então, é representado como algo positivo, capaz de ressaltar a ambiguidade 

de seus falantes, ao mesmo tempo em que se configura em um modo de estes indivíduos se 

adaptarem ao seu entorno. Através dessa modalidade, os porto-riquenhos podem reconstruir 

suas identidades, denotando resistência e enfrentamento, e, com isso, manifestar um novo modo 

de se posicionar na sociedade nova-iorquina.  Podem alcançar dois propósitos:  
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- “En términos funcionales es la mezcla de idiomas (ej. ‘market’ – 

‘marketa’). Creo que lo utilizan pues es una forma práctica de desenvolverse 

mas al mismo tiempo preservar la cultura”. INF(24) 

 

Além de conceber o Spanglish como uma mistura de idiomas, o informante acima 

legitima seu valor, ao postular que ele denota uma forma de “desenvolver-se e, ao mesmo 

tempo, preservar a cultura”. Mais do que um modo de comunicação, evidencia uma forma de 

vida e uma estratégia de resistência. Serve como uma ponte entre aquilo que o indivíduo 

necessita (prosperar nos EUA) e aquilo que ele deseja (manter as raízes boricuas). 

Reconhecendo que “a consciência crítica começa quando se dá conta do fato de que é 

intervindo na linguagem que se faz valer suas reivindicações e suas posições políticas” 

(RAJAGOPALAN, 2003, p.125), podemos perceber que o Spanglish tem sido utilizado por 

diversos (i)migrantes como uma forma de reivindicar e legitimar suas identidades híbridas, e 

também como um modo de muitos indivíduos reafirmarem seu pertencimento e/ou sua lealdade 

à língua e à cultura de seus antepassados. 

 

• SINTETIZANDO: 

 

Como pudemos observar, o Spanglish foi apreendido de distintas maneiras pelos 

informantes desta pesquisa. Independentemente da definição apresentada, todos demonstraram 

relacioná-lo ao contato e convívio com as duas línguas e culturas, e grande parte destes 

indivíduos manifestou atitudes em prol da legitimação e da valoração desta prática. Em muitos 

casos, o Spanglish foi caracterizado como algo “natural” e “próprio” daquele grupo de falantes, 

ressaltando sua importância e autenticidade. 

Sendo compreendido popularmente como “uma mistura de línguas”, esta modalidade 

vem expandindo-se consideravelmente entre os porto-riquenhos, tanto nos EUA quanto em PR, 

contrariando a crença de que só seria utilizada por “(i)migrantes pobres e iletrados”. 

(ECHEVARRÍA, 1997) Através da perspectiva hibridista, temos percebido que as “falas 

híbridas”, como o Spanglish, denotam agilidade, fluidez e a capacidade de seus falantes inter-

relacionarem as línguas e/ou variedades segundo as situações sociocomunicativas. Ademais, a 

hibridação traz à tona a possibilidade de os nuyoricans demonstrarem seu pertencimento a 

ambas as línguas e culturas. Evidencia, assim, um novo estilo de vida. 

Mediante o Spanglish, os porto-riquenhos podem reconstruir suas identidades, 

manifestando resistência frente à aculturação norte-americana, ao mesmo tempo em que 
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evocam novas formas de se posicionarem e de reafirmarem seu papel na sociedade 

estadunidense. Assim, ainda que nossos informantes se diferenciem quanto ao local de 

nascimento e/ou tempo de permanência em Nova York, praticamente todos corroboraram que 

o Spanglish tem se tornado um importante aliado na complexa busca por autoidentificação e 

autodefinição.  

A seguir, trataremos das considerações finais desta pesquisa. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo desta tese, observamos como a colonização e a influência norte-americana 

foram cruciais na (re)definição da ideia de puertorriqueñidad. Reconhecendo que era 

impossível manter-se totalmente “desconectado” de toda americanização, os porto-riquenhos, 

tanto em Porto Rico quanto nos EUA, tiveram que readaptar e reconstruir suas identidades de 

modo a estabelecerem ligações entre ambas as línguas e culturas. 

Conforme apontado anteriormente, a concessão da cidadania americana e a consequente 

transformação de Porto Rico em um Estado Livre Associado dos EUA provocaram distintas 

reações nos porto-riquenhos. Para alguns, as mudanças foram benéficas e válidas. Para outros, 

prejudiciais e preocupantes. Independentemente da posição política daqueles indivíduos, o fato 

é que houve uma migração em massa para o continente, a ponto de hoje encontrarmos mais 

boricuas na “Terra do Tio Sam” do que na própria “Ilha do Encanto”.  

Ainda que haja um crescente deslocamento para o estado da Flórida, Nova York 

continua sendo o local com maior número de porto-riquenhos nos EUA. E as comunidades 

formadas pelos “pioneiros” continuam resistindo e/ou sobrevivendo em meio à gentrificação. 

De acordo com a observação participante e as pesquisas realizadas, percebemos que a busca 

por se desenvolver na sociedade estadunidense e, ao mesmo tempo, preservar a cultura e/ou a 

identidade boricua tem sido recorrente entre os chamados “Nuyoricans”. De uma forma geral, 

esses indivíduos evidenciam que a “mistura” das línguas e culturas é primordial na 

compreensão e na legitimação de suas identidades híbridas. O Spanglish, por sua vez, tem se 

manifestado como um importante e valioso recurso na expressão das transculturações e 

hibridações vivenciadas. 

Partindo da premissa de que esta “prática de contato” desempenharia um papel 

fundamental na (re)construção das identidades dos porto-riquenhos nos EUA, na introdução 

deste trabalho, levantamos os seguintes questionamentos: 

 

1- De que maneiras o Spanglish pode ser considerado uma marca de identidade 

mestiça nas comunidades formadas por porto-riquenhos nos EUA? 

2- O que pode levar um indivíduo a se declarar “spanglish-falante”? 

3- Quais as principais atitudes linguísticas relacionadas ao Spanglish? 

4- Que representações linguísticas envolvem o Spanglish em Nova York? 

5- Como este “fenômeno” pode estar veiculado à ideologia da autenticidade? 
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6- Qual a importância dele para os chamados “Nuyoricans”? 

 

 Com base nos dados obtidos, entendemos que esta modalidade pode denotar uma forma 

de inter-relacionar o modo de vida americano ao estilo boricua, demonstrando tanto 

pertencimento quanto distanciamento entre as línguas e culturas. Segundo alguns informantes, 

o Spanglish pode servir como um símbolo, um marcador cultural e identitário, além de 

identificar uma “forma de falar” tipicamente nuyorican. Essa última visão, como vimos, está 

registrada também no Tesoro Lexicográfico del Español de Puerto Rico, exprimindo a sua 

autenticidade e legitimidade. Sendo associado à convivência e à utilização concomitante das 

línguas inglesa e espanhola, esta prática externaliza complexos processos de (re)construção 

identitários, corroborando que os encontros e desencontros cotidianos produzem marcas 

indescritíveis nas pessoas e nas línguas e culturas à sua volta. 

As entrevistas e os questionários, assim como a minha própria inserção a campo, 

revelaram que há muitos motivos que podem levar um indivíduo a se declarar spanglish-falante: 

desde uma aproximação à cultura americana até uma forma de expressar rejeição pela mesma. 

O Spanglish pode manifestar tanto manutenção e/ou preservação dos costumes boricuas quanto 

assimilação e/ou aproximação da cultura americana, perpassando um continuum que interliga 

as duas extremidades. Além da projeção de uma nova identidade, pode evidenciar estratégias 

de resistência, um choque de culturas e um posicionamento político. 

As principais atitudes e representações linguísticas encontradas indicam que sua 

aceitação e legitimação vem se expandindo consideravelmente, de modo que ele não tem sido 

associado unicamente a nenhuma faixa etária, gênero e/ou sexo, grau de escolaridade e nível 

socioeconômico. A maioria dos sujeitos desta pesquisa afirmou utilizar o Spanglish 

diariamente, em especial nas relações familiares e/ou entre amigos, reconhecendo que ele é 

mais comum em contextos informais. Ainda assim, a presença desta modalidade em âmbitos 

acadêmicos e profissionais também foi revelada, tanto por meio dos informantes, quanto através 

da observação dos meios de comunicação e publicidades veiculados nos bairros analisados.  

Em geral, o Spanglish foi representado como um “modo de falar misturando as línguas” 

e/ou a “mistura das línguas”, propriamente dita. O domínio e a proficiência em ambos os 

idiomas foram ressaltados como características primordiais para o seu emprego. Com isso, os 

falantes evidenciaram que essa prática indica agilidade e fluidez, e não desconhecimento das 

línguas em questão. A possibilidade de transitarem entre as línguas e culturas foi realçada como 

uma vantagem e não como um problema. A competência bilíngue foi compreendida como 

íntegra e não apenas como um “conjunto de competências”.  
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Assim, reconhecendo que tanto as palavras da língua inglesa quanto as palavras da 

língua espanhola constituem o repertório linguístico desses falantes, e que a delimitação entre 

uma língua e outra não é necessária e tampouco requisitada no dia a dia desses indivíduos, 

acreditamos que seja fundamental repensar e reavaliar a maneira de apreender as práticas 

linguísticas associadas ao Spanglish. E propomos, com base em Gugenberger (2013; 2014), 

analisar esta modalidade de fala por meio da perspectiva da hibridação, visto que, apesar de ser 

associado a uma “característica” do bilinguismo, e, de um modo geral, evidenciar a “mistura” 

e/ou a “alternância” de códigos conhecida(s) como “code-switching”, o Spanglish vai além do 

domínio e da utilização de ambas as línguas.  

Sendo considerado uma projeção da identidade e/ou cultura porto-riquenha, uma 

metáfora para a habilidade de os porto-riquenhos se (re)adaptarem e se (re)definirem, o 

Spanglish foi abordado como algo próprio e legítimo das comunidades e/ou grupos de 

indivíduos pesquisados. A ideologia da autenticidade se fez presente em todas as tentativas e 

formas de reconhecer e reafirmar esta prática como natural, típica e característica dos porto-

riquenhos, principalmente entre os nascidos e/ou criados em Nova York, os denominados 

Nuyoricans. 

Conforme argumentamos nos capítulos iniciais, o termo “nuyorican” foi originalmente 

apresentado para designar um movimento literário consolidado na década de 1970, e também 

para categorizar aos porto-riquenhos que voltavam para a ilha, após anos vivendo em NY. 

Qualificados como “mestiços” e/ou “híbridos”, esses indivíduos eram posicionados em um 

espaço intermediário, no qual o pertencimento e a identificação com as duas culturas e línguas 

eram requeridos e, ao mesmo tempo, questionados. Através do reconhecimento de uma 

identidade multifacetada, na qual as línguas e culturas se interligavam e se redefiniam, tanto os 

escritores nuyoricans quanto a própria comunidade porto-riquenha de NY encontraram no 

Spanglish uma maneira de manifestar toda a riqueza e diversidade linguística, cultural e social 

vivenciadas.  

Mediante esta “fala híbrida”, os nuyoricans podem reafirmar o seu lugar, expressando 

um novo posicionamento na sociedade estadunidense, ao mesmo tempo em que legitimam que, 

em determinados momentos, é impossível dissociar-se. As diferenças e semelhanças são 

tomadas como ponto de partida e de encontro. Não representam apenas uma fusão de línguas e 

culturas, mas evidenciam o surgimento e/ou a propagação de distintos modos de abarcar as 

realidades e as experiências apreendidas. 

Dessa forma, como pudemos perceber, ao ser compreendido como essencial na 

(re)construção da identidade nuyorican, o Spanglish configura-se como uma “ponte”, uma 
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forma de conectar-se com a cultura norte-americana sem abandonar os costumes e as tradições 

boricuas. Reflete uma forma de unir as línguas e culturas, sem que, com isso, seja necessário 

delimitar espaços entre elas.  

Não representa apenas um modo de falar “diferente”, mas revela um posicionamento, a 

projeção de uma nova identidade (Nuyorican), em que a preservação e a legitimação dos 

distintos usos linguísticos se tornam possíveis. Manifesta um “terceiro espaço”, no qual as 

línguas e culturas são inextricavelmente entrelaçadas.  
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO:  O SPANGLISH NOS ESTADOS UNIDOS141 

 

 

1. Qual a sua nacionalidade, que idade você tem, e onde vive atualmente? 

 

2. Se você não nasceu nos Estados Unidos, diga: há quanto tempo vive neste país, e por que 

(i)migrou para a América do Norte? 

 

3. Qual língua você usa mais: a inglesa ou a espanhola? Por quê? 

 

4. Você mistura o inglês com o espanhol nas suas conversas? Por quê? 

 

5. Se a resposta à pergunta anterior foi positiva, diga: em quais contextos você mistura as 

línguas com mais frequência? Por quê? Como se dá essa mistura: na mesma frase, ou entre 

uma frase e outra? Exemplifique, por favor. 

 

6. O que é o Spanglish? Acredita que ele pode chegar a ser “a língua dos hispanos nos EUA”, 

algum dia? Por quê? 

 

7. Com qual frequência você ouve alguém falando em Spanglish? Onde seu uso é mais 

comum? 

 

8. Na sua opinião, o Spanglish é utilizado principalmente:  

 

(    ) por pessoas com menos de 20 anos            (    ) por pessoas entre 20 e 30 anos 

(    ) por pessoas entre 30 e 40 anos                   (    ) por pessoas com mais de 40 anos 

 

9. Na sua opinião, quais motivos podem levar as pessoas a utilizarem o Spanglish? 

 

10. Para você, o Spanglish é algo positivo ou negativo? Por quê?  

 

                                                
141 Disponível em: https://pt.surveymonkey.com/r/BGWFPRG (espanhol)  
                               https://pt.suerveymonkey.com/r/M7QP2DD  (inglês) 
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ANEXO II – QUESTIONÁRIO: PORTO-RIQUENHOS EM NOVA YORK142 

 

1. Qual é o seu sexo/gênero 
 

 (     ) masculino                      (     ) feminino 

 
2. Qual a sua faixa etária? 

 

(      ) menos de 20 anos              (      ) entre 20 e 30 anos 

(      ) entre 30 e 40 anos             (      ) entre 40 e 50 anos 

(      ) mais de 50 anos 

 
3. Além de Nova York, você já viveu em outra cidade norte-americana? Qual e por quanto 

tempo? 

 
4. Por que decidiu viver na “Grande Maçã”? Há quanto tempo está aí, e em que bairro 

e/ou condado você mora? 

 
5. Como você se sente por possuir a “cidadania norte-americana”? Acha que isso pode 

influenciar na maneira em que os demais hispanos e anglofalantes te veem? Por quê? 

 
6. Você acha que, em seu modo de viver, se parece mais com os porto-riquenhos da ilha 

ou com os demais norte-americanos? Por quê? 

 
7. Qual língua você utiliza mais: a espanhola ou a inglesa? Por quê? 

 
 

8. Você tem o costume de misturar as línguas durante as suas conversas? Se a resposta for 

positiva, diga: em quais contextos isso acontece com mais frequência? Por quê? 

  

9. O que é o Spanglish para você? Acredita que as pessoas o utilizem por quais motivos? 

 

10. Como você se definiria hoje: porto-riquenho/a, boricua, nuyorican o norte-

americano/a? Por quê? 

 
 
                                                
142  Disponível em: https://pt.surveymonkey.com/r/WTH9YZH (espanhol)  

    https://pt.surveymonkey.com/r/MLNNG6D (inglês) 
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ANEXO III – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 
 

1- Sexo/Gênero; 

2- Faixa etária; 

3- Local de nascimento; 

4- Local de nascimento dos pais; 

5- Tempo de permanência em NYC; 

6- Lugares de residência fora de NYC; 

7- Motivos que impulsionaram a migração aos EUA; 

8- Bairro/condado em que mora; 

9- Sentimentos em relação à cidade de NY; 

10- Sentimentos em relação à comunidade porto-riquenha localizada em NYC; 

11- Sentimentos em relação à comunidade porto-riquenha localizada em PR; 

12- Opinião sobre a concessão da cidadania norte-americana e as consequências decorrentes disso; 

13- Opinião sobre a possível “aculturação” dos porto-riquenhos; 

14- Línguas que fala; 

15- Língua materna / língua em que foi alfabetizado(a); 

16- Processo de escolarização: “escola pública ou privada?”; 

17- Ensino “bilíngue” / políticas de ensino da língua espanhola; 

18- Língua utilizada em casa; 

19- Língua utilizada na escola ou no trabalho; 

20- Língua utilizada entre amigos; 

21- Língua com a qual se identifica mais; 

22- Opinião sobre a importância e o uso do espanhol entre os porto-riquenhos residentes em Nova 

York; 

23- Relação entre língua e identidade: “Alguém que não fala espanhol pode ser considerado porto-

riquenho? Por quê?”; 

24- Preconceitos em torno ao uso da língua espanhola: “Onde se deve evitá-la?”; 

25- Importância da transmissão linguística intergeracional; 

26- Opinião sobre a importância e o uso do inglês entre os porto-riquenhos residentes em Nova 

York; 

27- Discriminação em torno daqueles que não falam inglês; 

28- Vantagens alcançadas pelos indivíduos “bilíngues”; 
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29- Definição de bilíngue; 

30- Mistura de línguas: “Quando e como acontece?”; 

31- Opinião sobre o termo “Spanglish”; 

32- Opinião sobre a importância e o uso do Spanglish entre os porto-riquenhos residentes em Nova 

York e em Porto Rico; 

33- Motivos que levam as pessoas a utilizar o Spanglish; 

34- Grupos de pessoas mais propensos a falar Spanglish; 

35- Contextos de uso do Spanglish; 

36- Locais onde nunca utilizaria o Spanglish; 

37- Locais em que o uso do Spanglish seria frequente; 

38- Discriminação em torno ao uso do Spanglish; 

39- Relação entre o Spanglish e os indivíduos considerados bilíngues; 

40- Spanglish como símbolo identitário; 

41- Relação entre o Spanglish e os nuyoricans; 

42- Definição de “nuyorican”; 

43- Opinião sobre a utilização do Spanglish na mídia; 

44- Opinião sobre o estímulo ao uso do Spanglish; 

45- Opinião sobre o uso do Spanglish entre familiares; 

46- Pontos positivos em relação ao Spanglish; 

47- Pontos negativos em relação ao Spanglish; 

48- Opinião sobre o futuro do Spanglish; 

49- Influência americana em sua vida; 

50- Autodefinição: porto-riquenho, boricua, norte-americano, nuyorican. 

 


