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1 Introdução

O nosso objetivo é analisar as representações de Língua Materna (LM), Língua Nacional
(LN), Língua Oficial (LO) e Língua Estrangeira (LE), reveladas no dizer de estudantes
guineenses do banco de dados do PROFALA, focalizando, especificamente, as representações
que eles constroem da Língua Portuguesa como sendo resultantes da complexidade envolvida no
contexto político-linguístico da Guiné-Bissau. A metodologia adotada far-se-á em duas etapas: a
primeira diz respeito ao levantamento bibliográfico acerca do estatuto linguístico de Guiné-
Bissau, tendo como foco a situação de oficialidade da língua portuguesa neste país a partir das
bases teóricas estabelecidas por Santos (1987), Crispim (1994), Machado (1996) e Diallo (2005);
a segunda, apresenta uma análise linguístico-discursiva das falas de dez dos acadêmicos
guineenses, constituídas a partir do corpus do projeto Variação e Processamento da Fala e do
Discurso: análises e aplicações (PROFALA) que utiliza o questionário do Atlas Linguístico
Brasileiro (ALIB) para realização das entrevistas. O questionário é constituído por questões que
focalizam aspectos fonético-fonológicos, semântico-lexicais, morfossintáticos, pragmáticos e
metalinguísticos. Este trabalho faz um recorte do questionário e analisa três das perguntas
metalinguísticas que foram reformuladas para o contexto africano. Nas falas dos guineenses, a
análise focalizará as vozes enunciativas (BRONCKART, 1999; 2005) que revelam as
representações que os actantes constroem de LM, LO, LE e LN, conceitos estabelecidos por
Grosso (2005).  As análises evidenciam a complexidade desses conceitos e revelam as
representações que os falantes constroem do papel social atribuído às diferentes línguas faladas
em Guiné- Bissau. Essas representações são orientadas pelas políticas linguísticas de estado que
planificam as funções e os valores sociais atribuídos às diferentes línguas faladas no país.

Guiné-Bissau possui uma territorial, com cerca de 36.125 km2 e uma população de
aproximadamente um milhão e quinhentos mil habitantes.  Mas apesar da pouca extensão, no
pequeno território atual da Guiné-Bissau, convivem ativamente cerca de 20 línguas nativas. Estas
línguas coabitam com o crioulo, que é a língua veicular e que reforça a unidade nacional, e com o
português, língua oficial, mas que não é dominada pela maioria dos habitantes do país, sendo as
duas línguas (crioulo e português), na verdade, resultantes da colonização portuguesa.

Dentro desse complexo universo de multilinguismo estabelecido em Guiné-Bissau, é
fundamental analisar as representações, reveladas no discurso e pelo discurso, que os acadêmicos
guineenses constroem das línguas que os possibilitam agir no mundo, uma vez que estas
representações são constitutivas de suas identidades e servem como guias de ação para interagir
em sociedade.
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Para a realização deste trabalho, utilizamos o corpus do banco de dados, que está sendo
constituído pelo projeto Variação e Processamento da Fala e do Discurso: análises e aplicações
(PROFALA), que utiliza o questionário do Atlas Linguístico do Brasil (ALIB) para a realização
de entrevistas com africanos de países de língua oficial portuguesa e do Timor-Leste1.  O
questionário do ALIB é constituído por cinco questionários que focalizam aspectos fonético-
fonológicos, semântico-lexicais, morfossintáticos, pragmáticos e metalinguísticos da língua
portuguesa. Este último foi adaptado para a realidade dos países envolvidos na pesquisa. Na
constituição do banco de dados, o PROFALA organizou a coleta de dados de acordo com as
seguintes variáveis: país de origem, sexo e tempo de permanência no Brasil. Isso resultou na
coleta de vinte entrevistas de cada país participante da pesquisa, a saber: Angola, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.

Para a realização deste artigo, empreendemos um recorte no projeto maior do PROFALA
e trabalhamos apenas com dez dos vinte informantes da Guiné-Bissau, também, dentro dessa
perspectiva de delimitação, optamos por focalizar as questões do questionário metalinguístico,
que têm como interesse principal mapear a situação linguística e as percepções que os
informantes têm do contexto linguístico de seus países de origem. As questões também
possibilitam a verbalização das percepções que os informantes fazem da situação linguística no
Brasil. Mas, para este trabalho, delimitamos apenas as perguntas que possibilitam a verbalização
das representações construídas pelos guineenses de seu próprio contexto linguístico, enfocando a
situação da língua portuguesa.

Para análises linguístico-discursivas reveladoras dessas representações, investigamos, no
dizer dos estudantes, as vozes enunciativas (BRONCKART, 1999; 2005), bem como clarificamos
o que os estudantes compreendem por língua materna (LM), língua segunda (L2), língua oficial
(LO) e língua estrangeira (LE), conceitos estabelecidos por Grosso (2005).

De uma maneira geral, dividimos este trabalho em três partes: inicialmente
aprofundaremos os conceitos de LM, L2, LE, Língua Oficial (doravante LO) e Língua Nacional
(doravante LN). Depois, faremos uma reflexão sobre o quadro sociolinguístico da Guiné-Bissau
e, por último, realizaremos as análises dos textos transcritos das entrevistas realizadas pelo
PROFALA.

A segunda parte privilegiará a discussão da situação sociolinguística da Guiné-Bissau.
Esta etapa do trabalho é muito importante, na medida em que as representações, construídas pelos
guineenses da situação linguística e do papel da língua portuguesa nesse contexto mais amplo,
são arquitetadas na interface entre representações coletivas e representações individuais
(BRONCKART, 2006), colocadas em inter-relação dentro do texto.

1 Cf. http://www.profala.ufc.br/
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2 Complexidade dos conceitos de Língua Materna, Língua Segunda, Língua Estrangeira,
Língua Oficial e Língua Nacional em contextos plurilíngues

O contexto de Guiné-Bissau é marcadamente plurilíngue, na medida em que convivem,
dentro de um mesmo território, mais de 20 línguas autóctones, juntamente com o português, que
chegou ao país trazido pelos colonizadores e que, atualmente, ocupa função de língua oficial no
país. Este plurilinguíssimo coletivo é marcado por uma hierarquização superior da língua
portuguesa, que é falada pela minoria da população, em contraste com o estatuto que assumem as
línguas autóctones e o crioulo, que são línguas de interação e que marcam a identidade étnica do
falante.

Assim, dentro de um contexto plurilíngue e no quadro de uma política linguística de
reforço ao português como LO em Guiné- Bissau, as noções de LM, L2, LE, LO e LN são
complexificadas e ganham novos sentidos, que estão em inter-relação com a construção de
representações coletivas sobre o papel da língua portuguesa para os guineenses.

Na literatura especializada, a Língua Materna (LM) é, normalmente, entendida, como a
primeira língua adquirida por um indivíduo. É a língua utilizada de forma espontânea e natural. É
nomeada também de língua primeira (L1) uma vez que é a primeira língua de aprendizagem da
criança e com a qual se estabelece os primeiros laços afetivos, sendo estes determinantes para
desenvolvimento cognitivo e social do indivíduo. A aquisição da Primeira Língua, ou da LM, é
parte integrante da formação do conhecimento de mundo do indivíduo, pois é por meio da língua
e através dela que o ser humano constrói o mundo simbólico de significação do mundo. A LM
caracteriza também o país de origem e é usada, na maioria das vezes, no dia a dia das pessoas e
da comunidade (SPINASSÉ, 2006).

É importante destacarmos que a LM não é, necessariamente, a língua falada pela mãe e
nem a primeira língua que a criança teve contato.  Normalmente, é a língua que aprendemos
primeiro e em casa, através dos pais, e também é frequentemente a língua que se fala na
comunidade em que a criança está inserida. Mas, em muitos casos, a língua dos pais pode não ser
a língua da comunidade, e, ao aprender a língua da comunidade e a língua dos pais, a criança
passa a ter mais de uma L1 e será bilíngue. Dessa forma, uma criança pode, portanto, adquirir
uma língua que não é falada em casa, mas que é fala em sua comunidade, e as duas línguas
passam a ser LM.

De acordo com Spinassé, de forma geral, para fazermos a caracterização de uma LM
temos que combinar vários fatores:

A língua da mãe, a língua do pai, a língua dos outros familiares, a língua
da comunidade, a língua adquirida por primeiro, a língua com a qual se
estabelece uma relação afetiva, a língua do dia-a-dia, a língua
predominante na sociedade, a de melhor status para o indivíduo, a que ele
melhor domina, língua com a qual ele se sente mais a vontade... Todos
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esses são aspectos decisivos para definir uma L1 como tal (Spinassé,
2006: 5).

O conceito de L2 ainda é menos transparente do que o de L1, esbarrando também no
conceito de língua que se adota.  Segundo, por exemplo, teorias neurolinguísticas, muito
difundida e defendida, principalmente, por Lenneberg (1967 apud SPINASSÉ, 2006) há bases
biológicas que permitem avaliar a aquisição da linguagem em relação a um determinado período
crítico de aquisição desta língua, relacionado à idade do indivíduo. Nesse sentido, haveria um
determinado espaço temporal, no qual a aquisição ocorre de forma mais fácil e mais eficaz. Este
período está ligado ao desenvolvimento do cérebro e ao processo de lateralização. O seu
encerramento seria também o encerramento da capacidade de se adquirir uma LM.

A teoria do período crítico foi refutada principalmente por perspectivas teóricas
Interacionistas. Estas perspectivas, de base principalmente piagetiana e vygotskiana, levaram em
consideração as diferenças entre aquisição da LM e LE na infância e depois da adolescência,
contemplando diferentes fatores interativos de aquisição nas duas situações, o que explica a
extrema diferença individual tanto no processo de L2 em idade adulta, quanto no alvo a ser
atingido. Para as teorias Interacionistas, de base principalmente vygotskiana, os fatores
contextuais e as relações do indivíduo com a língua alvo são imprescindíveis para a construção de
conceitos de LM e L2, na medida em que é uso e a função social da língua na comunidade que
definirá essa língua como LM ou L2, sendo possível, inclusive, uma mudança ocasional de status
de L2 para LM.

Em relação às distinções entre L2 e LE, Spinassé (2006) afirma que L2 e LE têm em
comum o fato de serem línguas-não-maternas, isso significa que os processos de aquisição das
línguas possuem semelhanças, na medida em que os indivíduos já possuem uma base estruturada
de sua LM. Apesar dessa base comum, o conceito de L2 é distinto do conceito de LE, no que se
refere ao papel social atribuído às línguas em uma determinada comunidade de fala.  O conceito
de L2, como já foi dito, tem relação com a importância e a função social da língua na
comunidade. Normalmente, é uma língua de poder e de integração social, podendo ser LO, como
é o caso do português em Guiné-Bissau, que é foco deste trabalho.

No processo de aprendizado de uma LE, não se estabelece um contato tão grande ou tão
intenso com a língua alvo. A grande diferença é que a LE não serve, necessariamente, à
integração social plena do individuo em uma determinada comunidade. Dessa maneira, para fazer
a distinção entre L2 e LE, é necessário que levemos em consideração a função social da língua
alvo na comunidade e na vida do indivíduo falante.

Outro conceito importante para a escrita deste trabalho é o de LO. Esta noção também tem
relação com a função social e as relações de poder que se estabelecem mediada pela língua e por
meio dela. Assim, é considerada LO, a língua que um Estado adota como a língua de
administração, legislação, justiça, comércio e educação. Este termo é normalmente usado em
contextos plurilingues para a identificação de uma ou várias línguas cuja utilização é considerada
legítima nas instituições oficiais, havendo a clara intervenção do estado nessa escolha da LO. Há
casos, por exemplo, em que a LO não corresponde a nenhuma LM do país em questão, a exemplo
de muitos países africanos, havendo a necessidade de se definir políticas linguísticas para a
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divulgação e reforço dessa língua escolhida, que nesse contexto pode ser um fator determinante
de exclusão social.

O conceito de língua nacional também não é de fácil compreensão. Normalmente, na
literatura especializada, ela reflete uma determinada herança étnico-cultural, que reforça a
unidade identitária de um território e de uma consciência nacional. Em outras palavras, a língua
nacional é partilhada por um grupo populacional que possui traços étnicos comuns. Uma nação
pode ter diversas línguas nacionais, porém, só conta com uma língua oficial. Normalmente, a
língua Nacional é a língua materna do indivíduo, aquela que ele aprendeu primeiro, enquanto a
LO não é, necessariamente, a materna, como o caso de Guiné-Bissau, que a língua portuguesa é
LO, mas não é LM para nenhum guineense de origem africana. Pelo contrário, é aprendida só na
escola, a partir de aproximadamente sete anos de idade, a criança guineense começa a aprender
formalmente o português, que é falado por cerca de 15% da população. Como L2, apresenta
muito problemas no país, já que é um elemento determinante de exclusão da maioria da
população. Na verdade, a língua nacional no país é o crioulo, por ser língua de unificação
nacional e por ser falada pela grande maioria da população. Segundo Couto (1994), o português
em Guiné-Bissau, apesar de ser falado por uma minoria escolarizada, possui uma força centrípeta
de normatização por atuar como uma espécie de quadro de referência para os guineenses. Em
Guiné-Bissau a tendência linguística da população é continuar falando o crioulo em todas as
situações, porém um crioulo crescentemente descrioulizado, em um contexto em que o português
tende a ganhar espaço via crioulo, havendo, assim, relações interlínguas que modificam o
contexto linguístico do país.

De uma maneira geral, em Guiné-Bissau, a língua portuguesa tem o estatuto de LO, mas,
para a grande maioria das pessoas, não tem função no dia-a-dia, ocupando um lugar de destaque
apenas nas instâncias relacionadas à administração, justiça e ensino. Isso reforça a exclusão social
e amplia as desigualdades entre aqueles que têm acesso aos bens culturais e a maioria da
população que sofre com a não efetivação de seus direitos. Nesse sentido, consideramos de
extrema importância a promoção de políticas linguísticas que possibilitam à efetiva
democratização do português em Guiné-Bissau e à garantia da valorização da  LM, que é o
crioulo, e das línguas autóctones para tornar possível a diminuição dos abismos sociais existentes
entre pobres e ricos, na medida em que faz parte da identidade de Guiné-Bissau a diversidade
linguística.

3 O contexto plurilíngue de Guiné-Bissau

A partir dos estudos de Couto (1990, 1991.) e Embaló (2010), Candé (2008), Embaló
(2008), Intumbo (2008, 2004), Couto (1990) e Cabral (1990), dentre outros, é que são delineados
os contornos linguísticos da República da Guiné-Bissau. Segundo Couto (1990), o atual território
de Guiné-Bissau foi definido artificialmente, sem levar em consideração os domínios tradicionais
dos povos locais, o que resultou em estados multiétnicos e multilíngues, com delimitações que
evidenciam as disputas de poder. Esse problema é decorrente do processo de colonização e do
“fatiamento” do continente africano, empreendido pelas potencias europeias, que traçaram novos
limites à revelia dos domínios das etnias locais. Desse contexto, decorrem muitos desafios que
devem ser levados em consideração, quando analisamos as decisões políticas referentes ao
prestigio e valorização ou desvalorização das línguas no país. Dentre esses desafios, Couto
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(1990) aponta, por exemplo, a decisão de definir uma LO no país, em que em contexto
plurilíngue de disputa de poder no território, é difícil priorizar uma língua autóctone, ou ainda
definir o crioulo como língua oficial, na medida em que dificultaria a integração de Guiné-Bissau
no mundo globalizado. Outra dificuldade destacada pelo autor é a diferença linguística marcante
entre zona e zona urbana, uma vez que na zona urbana a língua de interação da maioria da
população é o crioulo, enquanto na zona rural, as línguas autóctones são as línguas vernáculas e
que marcam a identidade étnica. Além disso, temos a contradição entre o português e o crioulo,
no que se refere às funções atribuídas a cada língua. O crioulo, apesar de ser a língua do dia-a-dia
da maioria da população, não é língua usada na escrita, sendo esta função atribuída ao português,
que é língua oficial no país.

De uma maneira geral, o domínio social das línguas africanas acontece por meio do
nascimento dos guineenses em comunidades rurais ou em famílias que as utilizam como meio de
comunicação, servindo como instrumento mediador entre as relações sociais vigentes (com
familiares, com vizinhos, com amigos, nas cerimônias – casamentos, funerais, festas folclóricas –
, na religião etc.), “através das quais se transmitem os conhecimentos ancestrais, as tradições e a
identidade comunitária” (EMBALÓ, 2008, p. 102). Já o domínio social do crioulo acontece pelo
seu status de conduzir a unidade linguística nacional, sendo considerada a verdadeira língua
franca do país. Nas comunidades urbanas, quando o individuo não o tem como língua materna, é
adquirido muito cedo, o que ocorre muitas vezes concomitantemente com uma língua nativa. Seu
uso no comércio, nos serviços públicos, na literatura informal, nas composições musicais, no
Parlamento, no discurso político, na televisão, no rádio etc., colabora para a continuidade desse
status.

No caso do domínio social da língua portuguesa, que vem desde a dominação colonial
visto que era a língua usada na escola, nas instituições administrativas e na imprensa, observa-se
uma estratificação social com o seu uso, por isso é “tida como a língua das elites e associada ao
prestígio, a pessoas com um certo grau de escolaridade ou que vivem/viveram no exterior,
principalmente em Portugal, ou ainda àquelas que convivem/conviveram de perto com os
portugueses” (INTUMBO, 2008, p. 4).

O fato é que, apesar de não falarem o português, os guineenses falantes do crioulo,
conseguem compreender e até mesmo podem se comunicar com os portugueses e com os
guineenses que tem o português como língua materna.

O estudo feito por Djaló (1987) apresentou um percentual de uso das línguas mais faladas
pela sociedade guineense, considerando-se que todos os grupos étnicos possuem a sua própria
realidade linguística. A estatística mostrou que:

Entre as línguas mais faladas destacam-se o crioulo (44%), balanta (25%),
fula (20%), português (11%), mandinga (10%), manjaca (8%). Estima-se
que cerca de 30% da população seja bilíngue e 12% trilíngue. De entre os
bilíngues, 26% fala o crioulo mais uma outra LN. O número da população
bilíngue do crioulo-português é de 2% e só 1,9% da população fala duas
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LN fora do crioulo e do português. De entre os monolíngues, cerca de
17% são falantes do fula, 15% do balanta, 7% do mandinga, 5% do
manjaco, 4% do crioulo e 0,3% do português. O total dos monolíngues,
excluindo os do crioulo, é 44%, percentagem igual à da população falante
do crioulo (DJALÓ, 1987, p. 106-107).

Fica claro, então, que a República da Guiné-Bissau é um país plurilíngue, mas com níveis
de uso bastante diversificado, tendo em vista que as línguas nativas não possuem uma
codificação, permanecendo em sua modalidade oral. O mesmo ocorre com o crioulo guineense,
que, segundo explica Candé, “apesar da sua expansão e do seu papel na comunicação oral, o
crioulo ainda não tem uma grafia normativa, existindo apenas algumas propostas apresentadas”
(CANDÉ, 2008, p. 18).

O progresso de uma nação tem uma associação estreita com a forma como o país se
relaciona com outros países e como veicula seu próprio conhecimento através da escrita. Assim
sendo, na Guiné-Bissau fez-se o aproveitamento da herança linguística escrita deixada pelos
portugueses, tornando oficial a língua que já tem um intenso aspecto de planificação quando se
envolve a comunicação internacional, já que é falada por quase 273 milhões de pessoas. Por isso,
Amílcar Cabral, mentor da independência na Guiné-Bissau, afirmou que “o português (língua) é
uma das melhores coisas que os tugas nos deixaram, porque a língua não é mais nada, senão um
instrumento para os homens se relacionarem uns com os outros, é um instrumento, um meio para
falar, para exprimir as realidades da vida e do mundo” (CABRAL, 1990, p. 59).

Dos cinco países que constituem o PALOP, é na Guiné-Bissau que o português tem maior
dificuldade de desenvolvimento, devido às circunstâncias atuais que não favorecem o apoio ao
ensino dessa língua e à existência de projetos para o ensino formal do crioulo nas escolas, como
também à manutenção das línguas nativas que se encontram fortemente arraigadas nas
comunidades de maior estabilidade das etnias. Entretanto, contrariando tudo isso, é a língua
portuguesa a língua oficial da república guineense, assumindo o estatuto de língua veiculadora da
administração, da justiça, da legislação, da comunicação com outros países e da educação.

4 Representações de acadêmicos guineenses sobre o seu contexto linguístico: vozes e
posicionamentos enunciativos inscritos no dizer

As representações de estudantes guineenses com relação aos conceitos de LM, LE, LN e
LO, reveladas no discurso e pelo discurso, nos possibilitam compreender, de forma mais
ampliada, o papel que a língua portuguesa ocupa na construção da identidade desses estudantes.
Analisamos parte do questionário metalinguístico, aplicado pelo PROFALA, aos estudantes
guineenses da Universidade Federal do Ceará e da Universidade de Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira.

Optamos por trabalhar apenas três questões do questionário metalinguístico, a saber: a)
quais as línguas que você fala?; b) qual a importância da língua portuguesa em sua vida?; c) fale
sobre o seu processo de alfabetização. Nestas questões, os guineenses revelam, de maneira bem
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espontânea, o que concebem como sendo LM, LE, e LO e, bem como revelam a função de cada
língua falada em seu contexto de atuação.

As representações que os guineenses fazem do papel das línguas faladas por eles são
reveladas, principalmente, através das pistas linguístico-discursivas deixadas no dizer dos
acadêmicos.  Para analise dessas pistas, optamos por evidenciar as vozes enunciativas
(BRONCKART, 1999, 2005), na medida em que estas categorias nos possibilitam compreender o
entrecruzamento de vozes e de posicionamentos distintos constitutivos do discurso dos
guineenses2.

De uma maneira simplificada, podemos dizer que os mecanismos enunciativos, propostos
por Bronckart (1999), têm inspiração nas noções de dialogismo e de polifonia do círculo
baktiniano3. As vozes podem ser definidas como entidades que assumem (ou às quais são
atribuídas) a responsabilidade do que é enunciado. Quando a voz é a do narrador, que é a
instância geral de enunciação, a voz é neutra. Mas, em outros casos, a instância pode pôr em cena
uma ou várias vozes, sendo por isso vozes intra-ordenadas em relação ao narrador ou ao
expositor. Essas vozes secundárias são agrupadas por Bronckart (1999) em três categorias, a
saber: vozes de personagens, vozes de instâncias sociais e voz do autor empírico.

Na fala dos estudantes guineenses dessa pequena amostra, verificamos que, em resposta à
questão acerca das línguas que o entrevistado fala, os estudantes manifestam a diversidade
linguística que existe em Guiné-Bissau, conforme se observa no quadro a seguir:

Quadro 1. Línguas faladas pelos informantes guineenses.

Entrevistado Línguas

Informante 12 crioulo / português

Informante 17 papel / crioulo / português / inglês

Informante 22 fula / crioulo / português

2 Não é nosso objetivo, neste trabalho, aprofundarmos as noções de vozes enunciativas e de modalização. Estas
categorias servem aqui como ferramentas teórico-metodológicas para análise das representações.   Nesse sentido, não
tratamos, especificamente, dos quadros teóricos que convocamos para a análise, uma vez que não há, dentro dos
limites impostos pelo gênero que produzimos aqui, possibilidade de ampliarmos a discussão.

3 Apesar de importante, não queremos entrar na polêmica sobre a autoria dos textos atribuídos a Bakthin e a
Volochinov. Sobre isso, há diversos textos escritos pelo grupo de Genebra, como, por exemplo: Bota & Bronckart,
2008; 2011.
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Informante 23 crioulo / português

Informante 24 crioulo / português / ±francês4

Informante 34 francês / ±inglês / crioulo / português

Informante 43 mangara / crioulo / português / inglês / ±francês / ±italiano

Informante 48 mangara / crioulo / português

Informante 50 mancanha / crioulo / português

Informante 53 crioulo / português / ±inglês

Verificamos, por exemplo, na fala do informante 17, que as línguas étnicas são muito
presentes no cotidiano dos guineenses, sendo, em muitos casos, a LM e de comunicação dentro
das famílias e dos grupos étnicos:

1) boa pergunta (+) ok (+) eu falo quatro língua (++) eu falo porque na Guiné-Bissau
você sabe que tem tribos diferentes de etnias (+) além de ser guineense como vocês
vocês (incompreensível) são brasileiros (+) ma tem na na Guiné-Bissau tem
guineenses que são o povo guineense né (+) ma a etnia é diferente (+) há papêis,
balantas, (manjatma), (kand), fulas, mandingas, diafáras, viu (+) eu pertenço ao grupo
de etnia que se chama pepêis papêis (+) ma né esse papel ((risos)) (+) é
(incompreensível) papêis (+) é o nome de uma etnia papêis (+) /.../ eu falo bem essa
língua (++) eu falo criolo (++) que é língua (++) materna de comunicação na Guiné-
Bissau (+) e eu falo português e eu falo inglês

No segmento em análise, verificamos a presença, principalmente, do autor empírico,
marcado pelo pronome pessoal Eu. Esta voz marca o posicionamento de quem está na origem do
dizer, havendo uma forte implicação de quem fala. Nesse sentido, o entrevistado 17 assume,
como estratégia enunciativa, a responsabilidade do que é dito, com relação à etnia papel a qual
pertence, através da repetição do Eu. Ele também revela a representação que faz do crioulo,
como língua de comunicação, quando diz: eu falo criolo (++) que é língua (++) materna de
comunicação na Guiné-Bissau (+). O quadro abaixo explicita as ocorrências na amostra:

4 O sinal ± significa que o informante relatou falar apenas um pouco da língua.
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Quadro 2. Análise da voz do autor empírico na fala dos guineenses.

Análise da voz Voz do autor empírico

Principais recursos linguístico-
discursivos

Número de
ocorrências

Exemplo

Pronome pessoal de primeira pessoa
(eu)

25 ocorrências “Eu falo crioulo...”;
“eu acho que é
muito fácil...”

Pronomes possessivos ( meu, meu,
minha)

6 ocorrências “na minha etnia...”

Pronome oblíquo (me, mim) 2 ocorrências “... se não me
engano...”

Sujeito elíptico 5 ocorrências “... e acho que ele
quer...”

A representação do papel da língua portuguesa na vida dos guineenses é melhor revelada
na pergunta que questiona sobre a importância da língua portuguesa em sua vida. Verificamos a
resposta dada pelo informante 17:

2) na minha vida (++) a língua portuguesa tem grande importância (+) é: (+) uma
importância que eu não posso descrever além tudo (+) graças a língua portuguesa hoje
em dia eu estou aqui em Brasil (+) é a língua portuguesa né’ (+) foi porque (+) apesar
de o: que a minha terra sofrer com os portugueses né’(+) (incompreensível) tem a
vantagem (+) porque é uma língua reconhecida mundialmente na minha terra
como uma língua oficial (+) qualquer documentos (+) que que deu certo (+) um
documento produzido é a língua portuguesa (+) na escola é português viu’ (+) nas
instituições (+) qualquer local de trabalho é português (+)

No segmento em análise, verificamos que a presença de duas vozes: voz do autor
empírico e da voz social.   A voz do autor empírico é marcada principalmente pelo pronome
pessoal Eu e pelo pronome possessivo minha. Essa voz marca a implicação direta de quem fala.
A voz social, que aparece no segmento porque é uma língua reconhecida mundialmente, serve
como um argumento de autoridade, que justifica a percepção da língua portuguesa como uma
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língua de integração de Guiné-Bissau com o mundo. Uma análise dessa voz na amostra revelou o
que aparece no seguinte quadro:

Quadro 2. Análise da voz social na fala dos guineenses.

Análise da voz Voz social

Principais recursos linguístico-
discursivos

Número de
ocorrências

Exemplo

Pronome pessoal de primeira pessoa do
plural (a gente, nós)

6 ocorrências “ a gente fala
crioulo (+)
normalmente...”

Presente genérico (é, tem) 20 ocorrências a língua portuguesa
é a língua oficial de
Guiné-Bissau (+)
então qual é a
importância da
língua portuguesa
na sua vida”

Modalizações deônticas como recurso
de voz social

7 ocorrências “ tem que falar
obrigatoriamente
português ...”

“a aula tem que ser
em português...”

Pronome possessivo (nosso) 2 ocorrências “A língua étnica é a
nossa língua”

Você, tu (genérico) 4 ocorrências “Você faz o que
pode... tem que
trabalhar”
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O lugar da língua portuguesa em Guiné-Bissau também é bastante relevado nas respostas
dadas à questão acerca do processo de alfabetização em língua portuguesa de cada entrevistado.
Vejamos a resposta do informante 12:

3) a aula tem que ser em português MAS nem sempre porque (+)  de vez em quando
(...) o professor volta pro crioulo porque é o nível mais dominado (++) por
exemplo (++) no caso (...) o professor tem que voltar mais ou menos (pra pender a
percepção  dos alunos) (++) explicar um pouco em crioulo (++) e mais na língua
portuguesa (++) professora porque assim (++) com o tempo o professor continua a
falar o português (+) aliás o crioulo (++) MAS no inicio a gente fala o crioulo mesmo
na base (++) (...) o crioulo e vai traduzindo para o português/

No exemplo acima, verificamos a presença de duas vozes enunciativas: a voz social e a
voz do personagem.  A voz social está presente em afirmações, como: a aula tem que ser em
português, que é marcada por um presente genérico, que deixa a expressão atemporal. Dessa
maneira, em qualquer tempo, em qualquer região dentro de Guiné, a aula precisa ser em língua
portuguesa. A voz do personagem é manifestada quando o expositor coloca em cena a voz de um
outro, o professor, que não é nem eu e nem tu da comunicação. Esse tipo de voz aparece na
amostra conforme disposto no quadro a seguir:

Quadro 3. Análise da voz do personagem na fala dos guineenses.

Análise da voz Voz do personagem

Recursos linguístico-discursivos Número de
ocorrências

Exemplo

A professora (introduzida como
personagem)

2 ocorrências “...professora
porque assim...”

Nós (o autor empírico fundiu-se com
um personagem)

1 ocorrência “Nós aqui
estudamos...”

5 Considerações finais

Procuramos evidenciar, neste trabalho, as representações que os acadêmicos guineenses
possuem das línguas que constituem o universo multilíngue no qual estão inseridos, focalizando,
mais especificamente, a função atribuída à língua portuguesa. Essas representações são resultados
da colocação em interface de representações coletivas, que atravessam e constituem o dizer dos
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acadêmicos sobre o papel unificador da língua portuguesa, e de representações individuais,
relacionadas à forma como cada indivíduo atualiza, de maneira singular, as representações
coletivas. Essa atualização tem relação com o contexto de produção e com as experiências
individuais de cada actante, que dentro do leque de possibilidades da língua, faz opção por
determinados recursos linguístico-discursivos, que potencializam determinados efeitos de
sentidos nos interlocutores.

Através dos textos em análise, verificamos, em nossos dados, que os estudantes guineenses
entrevistados, atribuem a vozes de autoridade a responsabilidade enunciativa do que é dito,
marcada pela presença bastante forte da voz social, encontrada em 49% das ocorrências.
Percebemos também que há a tendência de se implicar através, principalmente, da voz do autor
empírico, no que é dito em 47% das ocorrências.

Essa tendência em atribuir a si mesmo a responsabilidade enunciativa do que é dito e de
buscar um argumento de autoridade, ancorado em uma voz social, é muito forte no discurso dos
estudantes. Essa alternância de duas vozes predominantes, talvez, seja explicada pelo contexto de
produção das entrevistas, uma vez que os estudantes, quando tratam da função da língua
portuguesa em suas vidas, remetem, principalmente, ao que estão vivenciando hoje no Brasil,
tendo a língua portuguesa papel fundamental. Nesse sentido, quando questionados sobre o papel
da língua portuguesa ou sobre o seu processo de alfabetização, os estudantes guineenses
assumem vozes sociais para falar da importância da língua portuguesa, na medida em que esta
passa a ter uma função de integração entre Guiné-Bissau e o mundo, havendo, assim, pouco
espaço para reflexão do processo pouco democrático de implementação do português como
língua oficial.

Nesse sentido, talvez por conta da situação dos estudantes guineenses, em um país de
língua oficial portuguesa, dentro de uma universidade brasileira pública, eles prefiram
reconfigurar a representação que possuem da língua portuguesa, utilizando como recurso
discursivo de responsabilização enunciativa, a alternância de vozes sociais e de vozes do autor
empírico, o que possibilitaria um certo afastamento de responsabilidade sobre aquilo que se diz.
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