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Resumo da Dissertação:  

 

 A dissertação de mestrado aqui proposta busca analisar a poética do portunhol presente na novela Mar 

Paraguayo (1992) escrita pelo paranaense Wilson Bueno. Através deste estudo, dispusemo-nos a verificar as 

primeiras ocorrências do portunhol em textos considerados literários para, a partir disso, afirmar ser esta uma 

língua de produção literária.  Nesse sentido, analisaremos as relações estabelecidas entre língua, linguagem e 

literatura, buscando confirmar as variadas formas de composição literária presentes em algumas produções do autor 

aqui em questão. A partir de tal confirmação, consideraremos o fato de ser o portunhol uma linguagem que aponta 

para a metaforização do que chamamos aqui de fator extraterritorial da linguagem. Consideraremos, ainda, 

discussões que permeiam conceitos como desterritorialização, reterritorialização, multiterritorialidade, território 

simbólico e capital literário, relacionando essa novela aos mesmos e às discussões propostas pelos teóricos 

elencados ao longo da realização desse trabalho. 

Palavras-chave: Portunhol. Língua Literária. Território. Desterritorialização. Extraterritorial. 

Literariedade.  
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Resumen 

 

La disertación de maestría aquí propuesta busca analizar la poética del portuñol presente en la novela Mar 

Paraguayo (1992) escrita por el paranaense Wilson Bueno. A través de este estudio nos dispusimos a verificar las 

primeras ocurrencias del portuñol en textos considerados literarios para, a partir de eso, afirmar ser esta una lengua 

de producción literaria. En ese sentido, analizaremos las relaciones establecidas entre lengua, lenguaje y literatura, 

buscando confirmar las variadas formas de composiciones literarias presentes en algunas producciones del autor 

aquí en cuestión. A partir de tal confirmación, consideraremos el hecho de ser el portuñol un lenguaje que apunta 

una metaforización de lo que llamamos acá de factor extraterritorial del lenguaje. Consideraremos aún discusiones 

que permean conceptos como desteritorialización, desteritorialización, multiterritorialidad, territorio simbólico y 

capital literario, relacionando esa nouvelle a los mismos y a las discusiones propuestas por los teóricos presentados 

a lo largo de la realización de ese trabajo.     
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