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RESUMO

Este projeto compreende uma análise sobre as dimensões nas quais se manifestam o bilin-
guismo e a narrativa hispano-guarani, dentro do ambiente paraguaio. A pergunta inicial se
baseia em como esta convergência conflitiva, variada, simbólica, poĺıtica e etc., se articula nas
circunstâncias biĺıngues. Assim problematizamos este ambiente em diglossia, levantando quais
são os desafios e seus aspectos. Através de um percorrido histórico submergimos na composição
do imaginário paraguaio. Averiguando quais são os processos, caracteŕısticas nacionais, os con-
flitos e intervenções históricas que fomentam a dimensão sociocultural dessa nação. Atentando
às ráızes culturais que advém do guarani e se expressam na voz paraguaia. Sistematizamos
elementos e estruturas estéticas, que em nossa hipótese, reflete uma antiga resistência cultural
de mais profunda dimensão. Levando em conta que existe uma tendência em compreender o
bilinguismo como uma questão lingúıstica, utilizamos como base e referência as ferramentas
dessa ciência. Porém nosso objetivo é potencializar as dimensões extralingúısticas. Uma vez que
ao falar de bilinguismo nos vinculamos também a dimensões históricas, socioculturais, poĺıticas,
antropológicas, poéticas e estéticas. Pela metodologia da transcrição, analisamos trechos da tele-
visão paraguaia, detendo-nos em especial, aos momentos de câmbio lingúıstico em que através do
sujeito identificamos um sentimento coletivo. Há uma voz contemporânea que remete a questões
e problemas mais profundos. Dentro de uma dimensão estética, histórica, cultural que relativiza
o discurso dito em espanhol, que coloca em evidências fatores culturais, perspectivas e léxicos
que diz respeito ao guarani. Por via desses trechos denotamos uma cultura oral que desconfia da
escrita, são mundos diferentes que se atritam em varias direções, movimentos somáticos de sig-
nificados que compõe as perspectivas semânticas dos paraguaios. Ao fim queremos adentrar nas
possibilidades art́ısticas que, ao apropriar-se e refletir este fenômeno a literatura e as linguagens
art́ısticas potencializam. Dessa forma como andamento compreendemos que o bilinguismo possui
um potencial estético e criativo capaz de configurar um personagem, uma paisagem lingúıstica,
uma narrativa, uma função poética, que compõe e potencializa as cadeias expressivas da ĺıngua
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e das linguagens art́ısticas. Ressaltando que em virtude da falta de material que deveria ser
oferecido ao projeto, buscamos alternativas para encaminhar nossa investigação, criando assim
hipóteses já citadas, que serram por memorizadas nas conseguintes análises.
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