


A língua portuguesa nos EUA  

Podemos identificar algumas populações de presença visível, produto das várias ondas de imigração. 
Simplificando um pouco, podemos classificá-las em três grupos:  

 

*  Imigração portuguesa, açoriana, e caboverdiana no começo do século XIX, principalmente para os 
estados de New England, especialmente Massachusetts, Rhode Island, e Connecticut. 

*   Outras populações portuguesas e açorianas, de número menor, imigram para o norte de Califórnia 
(perto de San Jose) e para o Havaí. Esses imigrantes participaram mais ativamente nas indústrias 
de caça à baleia e na pescadoria 

 

*  Outros trabalharam na indústria têxtil, especialmente no sudeste de Massachusetts e no norte de 
Rhode Island. De fato, essa onda de imigração é uma onda longa, que durou até mais ou menos os 
anos 70, fazendo com que muitas vezes imigrantes recentes convivam com outros no país há 
quatro ou cinco gerações. 

 

*  A  imigração brasileira no fim dos anos 70 e começo da década de 80 no século XX. Inicialmente, 
esses imigrantes se estabelecem nas comunidades tradicionalmente portuguesas, açorianas e 
caboverdianas de Massachusetts, Rhode Island e Connecticut, mas também na região da cidade de 
Nova York e o norte do estado de Nova Jersey. Além disso, muitos vão para o estado de Flórida, 
especialmente nas regiões de Miami e Orlando. 



*  A Imigração brasileira que se iniciou na década de 90 e continua até hoje. Apesar de 
concentrar-se ainda nas regiões do nordeste dos EUA, há também comunidades em 
outras cidades do país, como Houston, Dallas e Austin no estado do Texas, Las Vegas, em 
Nevada, Seattle, no estado de Washington, e a região metropolitana de Los Angeles, na 
Califórnia. 

*  Uma das regiões norte-americanas de destino dos imigrantes brasileiros reflete a face 
mutante de religião no Brasil: Utah County, o município de Salt Lake City, sede da Igreja 
Mormon, no estado de Utah. Seguramente o número crescente de adeptos brasileiros ao 
mormonismo, devido à atividade missionária de jovens norte-americanos no Brasil, tem 
contribuído ao crescimento dessa população. 



A tabela acima mostra exemplos de populações lusófonas nos EUA, junto 
com a porcentagem de falantes de espanhol da população e a 
porcentagem de falantes de línguas além do inglês da população total 


