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1. LINHA DE PESQUISA: LITERATURA, SOCIEDADE E INTERARTES 

A linha de pesquisa Literatura, Sociedade e Interartes constitui um espaço para as 

investigações teóricas envolvendo literatura, sociedade e as demais formas de expressão 

artística e tem como principal objetivo elucidar suas possíveis relações. O caráter 

interdisciplinar desta linha de pesquisa compreende como eixos articuladores a Teoria 

Literária, a Intersemiótica, a Literatura Comparada, a Lusofonia e promove a investigação 

acerca dos potenciais diálogos entre esses eixos e áreas correlatas das Humanidades. 

Privilegiando um viés interacionista, a literatura não é aqui concebida como mero produto 

resultante dos fatos sociais e do contexto histórico no qual foi concebida, mas também 

criadora e transformadora desse universo psicossocial.   
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CULTURAS APAGADAS: DOMESTICAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO 

LINGUÍSTICO-CULTURAL NA TRADUÇÃO DE GENI HIRATA DA OBRA 

DRAGONFLY IN AMBER, DE DIANA GABALDON 

Mestranda: Ana Flávia Will 

Orientadora: Dra. Mirian Ruffini 

Coorientadora: Dra. Marcia Regina Becker 

 

Palavras-chave: Diana Gabaldon; Dragonfly in Amber; Tradução; Transposição; 

Domesticação. 

 

A presente pesquisa está pautada na análise da obra Dragonfly in Amber (1992), 

da autora norteamericana Diana Gabaldon, escrita originalmente em língua inglesa, em 

cotejo com sua tradução para o português brasileiro, A Libélula no Âmbar (2014), pela 

jornalista e tradutora Geni Hirata, publicada no Brasil pela Editora Arqueiro. Dragonfly 

in Amber (1992) é o segundo livro da saga Outlander, que ainda aguarda conclusão e vem 

recebendo atenção mundial na última década, em razão do crescente interesse do público 

leitor, posições de destaque nos rankings literários e o lançamento da adaptação da obra 

para o seriado televisivo de mesmo nome. 

O enredo histórico-ficcional de Gabaldon inicialmente transita entre o período pós 

Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra, e os anos que antecedem o levante jacobita de 

1745, na Escócia, pelo ponto de vista de uma viajante do tempo acidental. Em Dragonfly, 

a trama, já mais desenvolvida, também ocupa a França setecentista e carrega uma pletora 

de elementos socioculturais, dialetos regionais, eventos históricos e nomes consagrados 

que interagem magistralmente com os personagens imaginados pela autora. 

A análise deste estudo leva em conta especificamente os aspectos linguísticos e 

culturais peculiares à obra fonte em língua inglesa, em razão da ambientação e contexto 

histórico narrativo que alterna entre os séculos e países, por meio de figuras marcadas por 

backgrounds bastante distintos e uma amálgama linguística de sotaques e dialetos 

transcritos nas falas de seus personagens. Problematiza-se, neste sentido, particularmente 
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os aspectos de língua e cultura que sofreram aparente apagamento na tradução para o 

português brasileiro, possivelmente interferindo na percepção histórico-social do 

contexto da obra e na construção dos personagens para o leitor brasileiro alheio às 

nuances textuais do romance fonte. 

Dessa forma, o objetivo geral da pesquisa constitui-se na verificação da 

transposição de elementos linguístico-culturais da obra Dragonfly in amber (1992), de 

Diana Gabaldon, sobretudo quanto a questões semântico-lexicais e particularidades 

linguísticas do texto-fonte em língua inglesa para a versão traduzida ao português 

brasileiro por Geni Hirata, A libélula no âmbar (2018). Almeja-se ainda apontar impactos 

das escolhas no processo tradutório no que tange à língua e variações linguísticas, cultura 

e compreensão semântica do texto traduzido, considerando-se apagamentos e 

transposições realizadas, bem como realizar sugestões de tradução que eventualmente se 

mostrem possíveis. 

Quanto à metodologia, esta pesquisa pauta-se em pesquisa bibliográfica, 

documental e majoritariamente comparativa, eis que parte da relação entre o texto-fonte 

e respectiva tradução (GIL, 2008). Configura ainda pesquisa descritiva, analítica e 

qualitativa (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009) baseada no aporte teórico dos Estudos 

Descritivos da Tradução.  

Parte da revisão da obra, enquanto objeto de estudo de outras investigações e 

também em relação a suas próprias especificidades culturais e contextualização histórica, 

associadas à apreciação da autora da saga Outlander e aspectos estéticos de sua obra. Em 

seguida, busca-se traçar paralelos entre ambas as obras (em inglês e em português) no 

aspecto da recepção e crítica literária, bem como quanto aos polissistemas dos quais 

fazem parte e por meio deles interagem. Para concluir a pesquisa, são então contemplados 

elementos específicos do estudo da tradução, a partir da abordagem de excertos do texto 

fonte e do texto traduzido analisados pelo viés técnico, construindo-se uma análise teórica 

das obras sob o aspecto tradutório e os impactos das escolhas de tradução no produto final 

para o público brasileiro.  

 Em termos de bibliografia referencial, o trabalho concentra-se em especial nos 

autores que tratam dos aspectos descritivos da tradução. Para tanto, são utilizadas as obras 

de Susan Bassnett e Itamar Even-Zohar para a observação de aspectos do processo 
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tradutório como um todo e para a observação de aspectos culturais da tradução. 

Acrescentam-se a eles as contribuições de Antoine Berman e Lawrence Venuti para 

abordar discussões acerca de traduções domesticadores e estrangeirizantes, a 

invisibilidade do tradutor e a relevância da manutenção de vestígios do tradutor, não 

apenas para riqueza da obra em si, como também para a valorização do papel do 

profissional. 

Em relação à análise linguístico-semântica de ambos os textos, são utilizados os 

procedimentos técnicos de tradução de Rafael Lanzetti et al., associados aos estudos de 

André Lefevere, Paulo Henriques Britto, José Lambert e Hendrik Van Gorp no que tange 

à tradução de prosa literária e suas especificidades. 

Emprega-se ainda outras obras e autores que venham a se mostrar relevantes para 

o desenvolvimento da temática em relação ao papel e à posição dos textos traduzidos na 

interrelação entre os polissistemas (literários, linguísticos, culturais) dos quais fazem 

parte as obras ora sob análise, contemplando-se aqui especificamente o repertório teórico 

do autor Itamar Even-Zohar.  

Até o momento, fez-se possível verificar que, embora haja outros estudos recentes 

contemplando a temática, esta pesquisa permanece inédita. Raras foram as investigações 

encontradas em torno da saga que partem de traduções utilizando o par linguístico 

português-inglês e o que se encontrou escrito em língua inglesa majoritariamente 

analisava os aspectos culturais da saga como um todo ou focava especificamente no 

primeiro romance que compõe a coleção. Além disso, por tratar-se de autora da literatura 

contemporânea que apenas muito recentemente atingiu a fama, a fortuna crítica ainda 

permanece escassa.  

Por fim, a título de exemplo da análise que será realizada neste estudo, cita-se uma 

passagem em que os personagens principais da obra dialogam. O sotaque escocês do 

personagem masculino é bastante marcado em “Nay, mo duinne. The Comte’s a quick 

temper, but I canna see him going to the trouble [...]” (GABALDON, 2016, p.240). 

Entretanto, o texto em português suprime as variações linguísticas e inclusive transfere 

certa formalidade não presente antes: “Não, mo duinne. O conde tem um temperamento 

esquentado, mas não consigo vê-lo se dando ao trabalho [...] (GABALDON, 2018, p.228). 

As alterações feitas neste e em outros trechos frequentemente apagam a presença do 
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tradutor e alteram o registro nos diálogos; parecem interferir no conteúdo, na 

representação linguístico-cultural do texto-fonte e até mesmo na construção dos 

personagens.  

 

REFERÊNCIAS 

BASSNET, Susan. Estudos da Tradução. Trad.: Sônia T. Gehring, Letícia V. Abreu e 

Paula A. R. Amtinolfi. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2005. 

BERMAN, Antoine. A tradução e a letra ou O albergue do longínquo. Rio de Janeiro: 

7Letras/PGET, 2007. 

BLUME, Rosvitha F.; PETERLE, Patricia (Org.). Tradução e relações de poder. 

Tubarão: Ed. Copiart; Florianópolis: PGET/UFSC, 2013. 

BRITTO, Paulo Henriques. A tradução literária. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2017. 

EVEN-ZOHAR, Itamar. A Posição da Literatura Traduzida dentro do Polissistema 

Literário. Trad.: Leandro de Ávila Braga. Revista Translatio, Porto Alegre, 3, p.3-10, 

2012. 

EVEN-ZOHAR, Itamar. Papers in Culture Research. Tel Aviv: Unit of Culture 

Research, Tel Aviv University, 2010. 

EVEN-ZOHAR, Itamar. O “Sistema Literário”. Trad.: Luis Fernando Marozo, Yanna 

Karlla Cunha. Revista Translatio, Porto Alegre, 5, p.22-45, 2013a. 

EVEN-ZOHAR, Itamar. Teoria dos polissistemas. Trad.: Luís Fernando Marozo, Carlos 

Rizzon, Yanna Karlla Cunha. Revista Translatio, Porto Alegre, 4, p.2-21, 2013b. 

GABALDON, Diana. Dragonfly in amber. New York: Dell, 1992. 

GABALDON, Diana. Outlander: A libélula no âmbar. Tradução: Geni Harata. São 

Paulo: Arqueiro, 2018. 



14 
 

LAMBERT, José; VAN GORP, Hendrik. Sobre a descrição de traduções. In: GUERINI, 

Andréia; TORRES, Marie-Hèlene Catherine; COSTA, Walter (Org.). Literatura & 

Tradução: textos selecionados de José Lambert. Rio de Janeiro: Letras, 2011. p. 208-

221. 

LANZETTI, Rafael; et al. Procedimentos Técnicos de Tradução – Uma proposta de 

reformulação. Revista ISAT, São Gonçalo-RJ. n. 7. 2009. 

LEFEVERE, André. Tradução, reescrita e manipulação da fama literária. Tradução: 

Claudia Matos Seligmann. Bauru: Edusc, 2007. 

VENUTI, Lawrence. Escândalos da Tradução: por uma ética da diferença. Bauru, SP: 

EDUSC, 2002. 

VENUTI, Lawrence. The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London: 

Taylor & Francis, 2004. 

  



15 
 

ADAPTAÇÃO CINEMATOGRÁFICA DOS CONTOS “PRIMEIRA 

AVENTURA DE ALEXANDRE” E “O OLHO TORTO DE ALEXANDRE”, 

DO LIVRO ALEXANDRE E OUTROS HERÓIS, DE GRACILIANO RAMOS 

 

Mestrando: Bruno Alves Leite 

Orientadora: Dra. Camila Paula Camilotti 

 

Palavras-chave: adaptação; linguagem cinematográfica; Graciliano Ramos; Alexandre 

e outros heróis.  

 

Nascido no Estado de Alagoas (1892-1953), Graciliano Ramos passou parte de sua 

infância no município de Quebrangulo. Após desenvolver algumas atividades 

profissionais em jornais da época, ganhando assim experiência com a escrita, redige a 

partir de 1925, seu primeiro romance, Caetés. Outras obras como São Bernardo e 

Angústia, no período de 1930 a 1936, também são apresentadas ao público. Em 1938 sua 

célebre obra Vidas Secas é lançada.  

Os romances de Graciliano Ramos servem para o leitor como uma importante 

ferramenta para se refletir sobre as condições de vida de uma parte da sociedade 

brasileira: aquela população mais carente, isolada, deixada à própria sorte no sertão 

nordestino. Para Bosi (2013), diferentes de outros escritos da época, Graciliano Ramos 

“via em cada personagem a face angulosa da opressão e da dor.” Nesse sentido, os textos 

do autor promovem ao leitor um retrato de uma sociedade com problemas sociais, 

econômicos e culturais do regionalismo explícito presente naquele contexto dos escritos 

de 1930. Vale lembrar que esses problemas faziam parte da própria realidade do autor, 

eram próximos de sua própria vivência, daí a maestria com a qual descrevia os espaços e 

a atmosfera em suas narrativas. 

Além das obras citadas acima, Graciliano escreve, em 1938, Histórias de 

Alexandre, uma obra que se compõe a partir de vários contos. A obra foi publicada, pela 

primeira vez, em 1948 e em 1962 tem seu título alterado para Alexandre e outros heróis: 

“Catorze contos inconvincentes distanciam-se do real lógico para integrar um trânsito 

interno de verossimilhanças” (ARAUJO, 2014). Sem deixar de lado o caráter crítico 

social característico de sua composição, o autor apresenta ao leitor a realização do 
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imaginário dos contos folclóricos fantasiosos, para demonstrar o universo das histórias 

narradas pelo personagem Alexandre.  

 

Alexandre e outros heróis amplia o coro narrativo, alternando as vozes, 

fazendo emergir uma cultura silenciada e marginal. Suas personas contam (e 

se contam nas) histórias ocupando um espaço de abstração que contraria a 

norma excludente das pequenas misérias do meio. Nesse sentido, cumpre-se 

uma cultura de resistência, recontando o universo sertanejo sem a obrigação da 

concretude do espaço ou tempo histórico/geográfico. (ARAUJO, 2014, p. 193) 

 

No início da obra o autor adverte que as histórias contadas não são originais, 

possivelmente algumas foram escritas. Com isso, conhecemos o personagem Alexandre: 

“um homem cheio de conversas, meio caçador e meio vaqueiro, alto, magro, já velho” 

(RAMOS, 2016), personagem esse filho de uma família de posses que acaba sucumbindo 

com os problemas decorridos do sistema econômico. Alexandre, meio caçador e meio 

vaqueiro, narra suas aventuras e tenta convencer os seus ouvintes de que tudo o que conta 

foi um dia verdade, sem antes apelar para a memória de sua esposa Cesária. Seus ouvintes 

são Das Dores, afilhada de Alexandre e Cesária, o cego preto Firmino, mestre Gaudêncio 

curandeiro e seu Libório, cantador de emboladas. Pode-se notar que as personagens de 

certa maneira são ouvintes submissos a Alexandre, pois acreditam em quase todas as 

informações contadas, em raros momentos ficam com dúvidas ou entram em contradição. 

O único a questionar Alexandre é Firmino. 

Embora já consagrado na literatura com suas obras, Graciliano teve seus textos 

adaptados por outras artes como o cinema. Um exemplo já conhecido é a adaptação de 

Vidas Secas, feita por Nelson Pereira dos Santos. Nessa perspectiva, o presente trabalho 

tem como objetivo analisar o processo de adaptação dos contos Primeira aventura de 

Alexandre e O olho torto de Alexandre, presentes na obra Alexandre e outros heróis, para 

as telas da TV brasileira. No ano de 2013 tais contos foram adaptados pelo diretor Luiz 

Fernando Carvalho em homenagem pelos 60 anos de morte de Graciliano Ramos. No 

elenco da minissérie a personagem Alexandre é interpretada pelo ator Ney Latorraca, 

mestre Gaudêncio por Flávio rocha, Das Dores pela atriz Macélia Cartaxo, Cesária por 

Luci Pereira, cego preto Firmino pelo ator Flávio Bauraqui, e para completar o elenco 

Marcelo Serrado, que interpreta seu Libório. 

Visto que os contos adaptados são tirados do livro, com sua linguagem literária 

escrita, e transpostos para outro contexto e outra linguagem, ou seja, a cinematográfica 



17 
 

com todos os seus elementos criativos disponíveis, novas possibilidades de sentido são 

criadas. Nesse sentido, busca-se realizar uma análise de como acontece o processo de 

transposição da linguagem literária para a cinematográfica, por meio de algumas teorias 

da adaptação. Pretende-se investigar tanto a adequação dos três contos citados adaptados 

para a TV, levando em consideração diversos elementos que fazem parte da linguagem 

cinematográfica, as imagens visuais, as músicas, as cores, os efeitos sonoros, o ambiente 

e os diálogos. Busca-se investigar, enfim como esses elementos aparecem na adaptação e 

contribuem, em maior ou menor grau, para a representação das personagens.  

A metodologia escolhida para recolher, organizar e analisar as informações para 

este trabalho é de cunho predominantemente bibliográfico.  Até o momento, no que tange 

às questões relacionadas à adaptação cinematográfica e os estudos interartes, utilizaremos 

Linda Hutcheon e sua obra Uma teoria da adaptação (2013), Intermedialidade e estudos 

interartes: desafios da arte contemporânea (2012), com organização de Thais Flores 

Nogueira Diniz, Literatura, Cinema e Televisão (2003), dos organizadores Tânia 

Pellegrini, Randal Johnson, Ismail Xavier, Hélio Guimarães e Flávio Aguiar, Interartes 

(2010), com a organização de Vera Casa Nova, Márcia Arbex e Márcio Venício Barbosa. 

Também serão utilizadas obras que abordam especificamente a questão do cinema como: 

Ensaio sobre a análise fílmica (2012), de Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété, Introdução 

à teoria do cinema (2013), de Robert Stam, alguns capítulos do livro A experiência do 

cinema (2021), de Ismail Xavier, O que é cinema? (2020), de André Bazin. 
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Cento e treze anos após a morte de Machado de Assis, os estudos acerca de suas 

obras continuam compondo temáticas de dossiês e discussões acadêmicas sobre questões 

sociais e humanas ainda atuais. Contudo, a novidade que a ficção e os estudos literários 

do pós-modernismo propõem é a compreensão do autor enquanto ser humano com 

vivências e experiências tão intensas e comuns quanto a de seus personagens.  

Pela metaficção historiográfica, cunhada por Linda Hutcheon (1988), e pela 

ficcionalização de autores que nela se insere, pode-se conhecer e recontar a história de 

um dos maiores nomes da literatura brasileira, Machado de Assis.  

A metaficção historiográfica problematiza questões históricas, para que não sejam 

compreendidas como verdades absolutas, mas que sejam repensadas e questionadas. 

Além disso, ela ficcionaliza personagens históricos, como é o caso dos próprios 

escritores, recriando as suas histórias por meio do pastiche, da paródia e da 

intertextualidade. Para Hutcheon (1988, p. 141), “esse tipo de romance nos pede que 

lembremos que a própria história e a própria ficção são termos históricos e suas definições 

e suas inter-relações são determinadas historicamente e variam ao longo do tempo”. 

Baseado nesse princípio, o tema deste trabalho é a ficcionalização do autor 

Machado de Assis e a reconstrução dos seus últimos dias de vida por meio da metaficção 

historiográfica e suas estratégias. 

As obras Memorial do Fim (1991), de Haroldo Maranhão e Machado (2016), de 

Silviano Santiago fazem parte da produção pós-modernista, narrando os últimos anos de 
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vida do autor e colocando-o em convivência com outras figuras que marcaram sua vida 

pessoal e profissional, bem como seus personagens mais famosos e emblemáticos que 

ainda hoje acarretam pesquisas literárias. Os autores não se atêm apenas à história dos 

últimos dias desse escritor brasileiro, mas reconstroem sua história de tal forma que 

muitas vezes parece ao leitor estar defronte das próprias obras machadianas. 

Haroldo Maranhão recria os últimos dias de Machado de Assis de forma paródica, 

característica da metaficção historiográfica. Ele coloca o autor em diálogo direto com os 

seus personagens, misturando-o as suas vozes, quase como se Machado de Assis fosse 

um (ou um dos) personagem das suas próprias histórias. Além disso, a troca constante de 

narrador, em que a voz do conselheiro Aires se sobressai, e a reconstrução de quatro 

capítulos inteiros das obras mais conhecidas do autor, misturam a realidade e a ficção, 

apresentando-se como um possível delírio do autor em seu leito de morte, podendo 

compor tanto sua vida fictícia dentro da obra, como também tornando-se uma passagem 

de sua história, afinal, a metaficção trata daquilo que poderia ter acontecido. 

Silviano Santiago prefere reconstruir os últimos quatro anos de vida de Machado 

de Assis por meio do hibridismo de gêneros que mistura ensaio, biografia e romance, 

discorrendo também sobre a sociedade carioca do início do século XX e a transição do 

Império para a República. Por meio do acesso de arquivos pessoais, fotos, jornais e a 

inserção de si mesmo como narrador-personagem, Santiago apresenta o escritor como um 

homem comum com fraquezas e sofrimentos, reconstruindo aquilo que ele chama de 

“grafias de vida do escritor” e permitindo ao leitor uma nova leitura da poética de 

Machado de Assis. 

Desse modo, este trabalho busca responder a seguinte questão: como os autores 

recriam o final da vida de Machado de Assis por meio de elementos históricos e literários?  

Para isso, optando-se pela metodologia de pesquisa bibliográfica, objetiva-se 

discutir as contribuições do diálogo entre pessoa/personagem/autor Machado de Assis e 

seus personagens, apresentando as diversas camadas que o constituem como o indivíduo 

Machado de Assis.  

O trabalho dividir-se-á em três partes, que correspondem aos seus objetivos 

específicos. Na primeira parte, discutir-se-á sobre as relações entre tempo da história e da 
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ficção, e a questão da memória, apresentando um breve panorama sobre o romance 

histórico clássico e suas primeiras mutações a partir de Flaubert e o realismo, por meio 

das reflexões de Luiz Costa Lima (1989) em Aguarrás do Tempo, de Benedito Nunes 

(1988) com O tempo da narrativa, de Maurice Halbwachs (1990) em A Memória 

Coletiva, e Georg Lukács (2011) sobre O Romance Histórico.  

Na segunda parte, as discussões serão sobre a atualização do romance histórico 

em novo romance histórico, que passa ao status de metaficção historiográfica com os 

estudos de Linda Hutcheon, apresentando algumas características das obras de Memorial 

do Fim e Machado, que as tornam parte desse subgênero. Para isso, levantar-se-á e 

analisar-se-á os elementos que compõem as obras em questão para demonstrar os aspectos 

que os caracterizam como pós-modernos, metaficcionais e os diálogos que se pode 

estabelecer entre as obras de Maranhão e Santiago com as obras do próprio Machado. 

Utilizar-se-á, então, Antônio R. Esteves (2010) e sua obra O romance histórico brasileiro 

contemporâneo (1975-2000), Carlos Reis (2013), e O conhecimento da Literatura, Linda 

Hutcheon com Narcissist Narrative (1980) e Poética do Pós-modernismo (1988), 

perpassando pela ficcionalização de autores com Leyla Perrone-Moisés (2016) e 

Mutações da Literatura no século XXI.  

Na terceira parte, realizar-se-á uma análise mais completa sobre as características 

das obras Memorial do Fim e Machado, em que se discutirá elementos das obras como a 

questão dos narradores, as relações de Machado de Assis como 

autor/pessoa/leitor/personagem. Para isso, pretende-se utilizar autores como o biografista 

de Machado de Assis, Daniel Pisa (2005) com Machado de Assis: um gênio brasileiro, 

Lucilinda Ribeiro Teixeira (1998) com Ecos da Memória: Machado de Assis em Haroldo 

Maranhão, Wander Mello Miranda (2009) e Corpos Escritos, e Silviano Santiago (2002, 

2020) com Nas Malhas da Letra e Fisiologia da Composição, respectivamente. 

Até o momento, as discussões realizadas pertencem à produção da primeira parte, 

e adentram a segunda, em que já se desenvolveu uma breve linha historiográfica sobre o 

surgimento e o rompimento do romance histórico clássico e a elaboração do novo 

romance histórico. Além disso, já foram realizadas algumas leituras referentes aos 

próximos capítulos, permitindo a visualização das abordagens que serão realizadas. 
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Destaca-se que a lista de referências apresentadas a seguir está sujeita a possíveis 

alterações, visto que o trabalho se encontra em fase inicial. 
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A literatura, como destaca Antonio Candido (2019, p. 65), “corresponde a certas 

maneiras de representação do mundo”, e essas colocam em evidência não apenas 

elementos relacionados à linguagem, mas especialmente à sociedade, e às construções 

culturais em distintas condições de espaço e tempo. Nesse âmbito, e considerando a 

fluidez que as imagens e representações produzidas atualmente ultrapassam as fronteiras, 

é possível aproximar os Estudos Culturais, como campo de investigação interdisciplinar 

que explora os significados produzidos pela sociedade, dos Estudos da Tradução, que no 

mesmo sentido, revela muito sobre as transferências e símbolos (linguísticos ou não) dos 

métodos tradutórios, sendo possível que as duas grandes áreas  “atuem de forma 

harmônica e complementar” (COSTA, 2016, p. 21).  

O escritor amazonense, Milton Hatoum, ocupa espaço importante na 

representação da literatura brasileira, especialmente ao se olhar para esta em relação aos 

contextos hegemônicos e eurocêntricos. Sua obra retrata questões ligadas à constituição 

do sujeito, ao reconhecimento de si em relação ao Outro, e, principalmente, seus 

personagens refletem a necessidade da identificação e reconstrução do passado a partir 

da memória. Esses elementos estão relacionados diretamente à questão da diferença e 

identidade tão caros à contemporaneidade.  

Dessa forma, essa pesquisa objetiva verificar as formas de transposição dos 

aspectos culturais e linguísticos nos textos traduzidos do romance inaugural de Hatoum, 

Relato de um certo Oriente (1989), a partir dos aspectos pertinentes à recepção das obras 

traduzidas em seus polissistemas literários de chegada com o subsídio de paratextos e 

textos críticos relacionados às traduções - Tree of the Seventh Heaven (1994), de Ellen 
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Watson, publicado nos Estudos Unidos, e Tale of Certain Orient (2004), por John 

Gledson, publicado na Grã-Bretanha. 

Esta pesquisa também tem como objetivos específicos explorar as marcas 

culturais representadas no texto, com enfoque na busca de identidade dos personagens 

emigrantes libaneses em Manaus e na ressignificação desses elementos e imagens, e, 

verificar as formas de transposição dos aspectos culturais e linguísticos nos textos 

traduzidos. 

A proposta de estudo abarca as possíveis representações da literatura brasileira 

levadas no processo de tradução e as implicações dessas imagens no sentido cultural, uma 

vez que a inserção da literatura do Brasil para além de nossas fronteiras requer um foco 

de estudos nos processos de mediação entre línguas e culturas. A tradução, portanto, é 

primordial nesse contexto por assumir o papel de auxiliar na difusão de nossos textos e 

contribuir para as representações e imagens que são levadas à cultura de chegada. 

Para embasar a análise proposta, alguns teóricos dos Estudos Culturais como 

Homi Bhabha (1998) e Stuart Hall (2009) serão utilizados, assim como outros estudiosos 

dos Estudos da Tradução, que serão basilares para articular e auxiliar na compreensão da 

proposta.  

A Teoria dos Polissistemas de Itamar Even-Zohar (2013) é fundamental para 

elucidar as aproximações possíveis no âmbito dos dois grandes campos – Estudos 

Culturais e dos Estudos da Tradução –, considerando diferenças que propõe entre 

“tradução” e “obras traduzidas”. A proposta do autor discute a literatura não como um 

conjunto de textos acabados em si mesmos, mas sim, como um agregado de atividades 

que compõem um sistema que vai interagir com outros sistemas. De acordo com o autor, 

“os modelos de comunicação humana regidos por signos (tais como a cultura, a 

linguagem, a literatura, a sociedade), podem ser entendidos e estudados de modo mais 

adequado se os consideramos como sistemas” (EVEN-ZOHAR, 2013), e assim, 

quaisquer alterações em um desses polissistemas pode culminar em mudanças em outros 

deles, ou ainda, sofrer influências por serem heterogêneos e dinâmicos. Há, portanto, 

diferentes periferias e diferentes centros em que os processos de transferências 

acontecem. Sendo a literatura um dos polissistemas que fazem parte da cultura, por 

exemplo, ela se moldará em função de outros sistemas, e esse, por sua vez, é constituído 

por diferentes componentes, sendo esses: autores, textos, público, etc.  
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André Lefevere (2007) discute a tradução como uma maneira de reescrever, sendo 

para ele considerada também manipulação, que está intrinsecamente ligada à patronagem, 

ou seja, as relações de poder que podem e interferem no desenvolvimento ou atuação de 

determinada literatura em cada sociedade. Além disso, para o teórico, essas reescritas tem 

a capacidade de introduzir novos recursos e gêneros e ainda tem o poder de formar uma 

cultura sobre outra, promovendo a história da inovação literária.  

Lawrence Venutti (2019) propõe reflexão a respeito do impacto do que o texto 

traduzido tem na formação de identidades culturais e como as escolhas em torno da 

tradução terão efeitos sociais. Evidencia a visibilidade do tradutor considerando as 

condições e o modo como a tradução é estudada, pensando que a questão da 

marginalização da tradução como estratégica, pois supõe “que um estudo da periferia em 

qualquer cultura pode iluminar e, até mesmo, rever o centro. Contudo, no caso da 

tradução, da troca transcultural, as periferias são muitas, ao mesmo tempo domésticas e 

estrangeiras”. E esses processos de inscrição operam nos diferentes estágios da tradução 

– na produção, circulação e recepção. E uma das soluções que aponta para tradução 

domesticada ou estrangeirizada, é de que, esta última, oferta o contato com a outra cultura, 

incita e provoca o leitor de maneira a revelar as diferenças culturais. 

Considerando ainda os objetivos específicos, portanto, os estudos de Maria 

Tymoczko (2002; 2013) e Kanavillil Rajagopalan (2013) são importantes para a análise 

do papel do tradutor literário no viés das relações de poder. O entre-lugar, teorizado por 

Homi Bhabha (1998) que no âmbito dessa pesquisa pode ser utilizado para compreender 

a posição do autor, Milton Hatoum, e de alguns personagens do romance, pode ser 

ferramenta de análise para compreensão da posição do tradutor e seus desafios, conforme 

Tymoczko (2002) propõe. 
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 É notório o quanto o papel do feminino tem sido discutido atualmente. 

Percebemos manifestações que refletem o contexto da mulher nos mais variados tipos de 

mídia e trabalhos acadêmicos. Observamos que a trajetória das mulheres na história 

mundial, seja ela descrita na literatura, no cinema ou nas histórias ouvidas nas rodas de 

conversa, traz muitas controvérsias, transborda crenças, exaltações, respeito, mas, 

também, discriminações e violência. Da mesma forma, podemos verificar que muito do 

que a ficção ilustra, retrata uma realidade não tão distante, ou seja, assim como muitas 

personagens femininas da literatura, cinema e televisão, muitas mulheres na vida real são 

maltratadas, discriminadas, violentadas, subjugadas, ameaçadas diariamente. Assim o que 

propomos nesse trabalho é uma reflexão sobre a linha tênue existente entre a ficção e a 

realidade de uma sociedade que, em pleno século XXI, apresenta marcas acentuadas da 

cultura patriarcal. 

 Dessa maneira, observaremos a representação do feminino na saga As Crônicas 

de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin, a partir da construção da personagem Sansa 

Stark, assim como os pactos de silêncio e a naturalização da violência doméstica no 

âmbito familiar encontradas na trajetória da personagem, com o objetivo de estabelecer 

um paralelo entre o enredo dos romances da série, escritos entre os anos de 1996 e 2011 

e a realidade de mulheres e adolescentes brasileiras. 

As Sansas brasileiras – violência doméstica no Brasil 

 A violência dentro de qualquer âmbito pode ser entendida como uma relação de 

poder, na qual o dominador subjuga o outro para obter vantagens. O poder violento 

exercido em relação à mulher, o conceito de que a mulher está num patamar inferior é um 

fenômeno antigo, que atinge todas as classes sociais e deixa marcas profundas, não 
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somente, nas mulheres agredidas, mas também em todas as pessoas e ambientes que a 

cercam. 

 As modalidades de violência podem ser classificadas dentro da esfera física, 

psicológica, sexual, patrimonial e moral. A violência física é todo ato que ofenda a 

integridade ou saúde corporal. A violência psicológica é entendida como qualquer 

conduta que cause danos emocionais e diminuição de autoestima da mulher, atos que 

visem degradar ou controlar as ações da mulher, mediante ameaça, constrangimento, 

humilhação, insulto, isolamento entre outros. A violência sexual é qualquer ação que 

constranja a mulher a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada. 

Violência patrimonial envolve a retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus 

objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 

recursos econômicos. E, finalmente, a violência moral que envolve qualquer ação 

relacionada à calúnia, difamação ou injúria contra a mulher. 

 Dentre as modalidades de violência contra a mulher a que se destaca é a Violência 

entre parceiros íntimos (VIP). Gomide e Staut Junior (2016, p. 171) apontam que, "A VIP, 

de acordo com a Organização Mundial da Saúde em 2014, acontece em todas as etapas 

da vida da mulher. Os dados apontam que na adolescência, no relacionamento de namoro, 

tanto a VIP quanto a violência sexual podem variar de 9% a 49%". 

 Sansa Stark, nascida em uma família nobre, fora educada para uma vida voltada 

exclusivamente ao matrimônio e à maternidade, em sua trajetória no enredo de As 

Crônicas de Gelo e Fogo sofre violência desde a sua adolescência até a vida adulta, 

sempre praticadas por seus parceiros e subordinados. 

 A construção da personagem está diretamente associada aos preceitos 

padronizados socialmente, os quais estão vinculados ao entendimento de dominação, 

patriarcalismo e heteronormatividade. A interpretação da personagem nos leva a 

compreender as representações da visão construída pela sociedade sobre a mulher, que, 

independente da idade, é considerada como um corpo a ser manipulado e que a violência, 

quando disfarçada de romance e desejo, não é somente permitida, como também aceita. 

 A pesquisa levará em consideração os cinco romances da série Crônicas de Gelo 

e Fogo (1996-2011), de George R. R. Martin. Verificaremos a personagem Sansa em 

recortes específicos da narrativa, os quais apresentam seu desenvolvimento como mulher 
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que sofre violência, ao mesmo tempo em que procuraremos estabelecer um paralelo com 

situações da sociedade brasileira.  

 Para que isso seja possível, faremos um levantamento sobre a história da mulher 

ao longo dos séculos e procuraremos argumentar sobre como a sua situação na vida 

contemporânea ainda muito se parece com as de tempos antigos, ainda que tenhamos 

alcançado grandes conquistas no que diz respeito aos direitos da mulher. Pensadores e 

estudiosos da mulher, como Simone de Beauvoir, Michelle Perrot, Gerda Lerner e Pierre 

Bourdieu, entre outros, serão de grande valia para esse estudo. 

 Além disso, discutiremos sobre a questão da violência como um ato de controle, 

verificados por vários estudiosos e filósofos sociais, ao mesmo tempo em que discutimos 

as situações ficcionais verificadas na série e as verificadas em nossa realidade. Além 

disso, analisaremos os dados sobre a violência contra mulher no Brasil, fornecidos pelo 

Instituto de Pesquisa Data Senado, entre os anos de 2014 e 2021. Por fim, estabeleceremos 

o paralelo entre as situações vividas por Sansa nos romances e aquelas vividas por 

diversas brasileiras na contemporaneidade. 
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A saga infanto-juvenil de sete volumes Harry Potter foi escrita pela britânica 

Joanne K. Rowling, conhecida como JK Rowling. Lançadas entre os anos de 1997 e 2007, 

as sete histórias foram posteriormente adaptadas para oito filmes.  Mundialmente 

conhecida, tornou-se um fenômeno literário, e desempenhou importante papel na 

formação de uma geração de leitores.  

Harry Potter e a Pedra Filosofal (ROWLING, 2000) é o primeiro dos sete 

volumes, no qual conhecemos o protagonista que aos onze anos descobre ser um bruxo, 

assim como seus falecidos pais. Resgatado para o mundo mágico ao qual realmente 

pertence, Harry passa a frequentar a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, na qual 

inicia a sua educação bruxa, embarcando numa jornada repleta de aventuras perigosas, 

criaturas fantásticas, amizade e magia.   

No espaço de sete livros, a narrativa nos permite desbravar o mundo bruxo junto 

com Harry. Descobrimos que a sociedade mágica tem sua própria organização - suas 

próprias regras, costumes, governantes, e também seus preconceitos. A partir do segundo 

volume Harry Potter e a Câmara Secreta (ROWLING, 2000), percebemos a distinção 

entre os bruxos nascidos em famílias totalmente bruxas, os puro-sangue, e bruxos 

nascidos em famílias em que nenhum membro possui poderes ligados à bruxaria, 

conhecidas como trouxas. Os bruxos nascidos-trouxa são considerados por parte da 

comunidade mágica como sendo inferiores aos puro-sangue, e por eles nomeados 

pejorativamente de “sangue ruim”. Neste viés, não apenas os trouxas e bruxos de “sangue 

ruim” eram considerados inferiores, mas também outras classes de criaturas, como elfos 
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domésticos, lobisomens e centauros.  

A importância da pureza racial é pregada pelo vilão Lord Voldemort e seus aliados, 

crença que acarreta duas guerras no mundo dos bruxos. A primeira ocorre num tempo 

anterior ao primeiro volume da série, e tem fim quando Harry derrota o poderoso Lord 

Voldemort. Em Harry Potter e o Cálice de Fogo (2001), quarto volume, o vilão recupera 

sua forma física e também seus fiéis seguidores, e gradualmente uma segunda guerra 

começa a tomar forma no mundo bruxo. 

A hostilidade enfrentada pelas minorias no mundo bruxo, especialmente quando 

Voldemort e seus aliados exercem domínio sobre a comunidade mágica, em muito se 

assemelha aos terrores do regime totalitário alemão conhecido como Terceiro Reich. 

Deste modo, este trabalho objetiva analisar possíveis aproximações entre a saga literária 

Harry Potter e o totalitarismo da Alemanha Nazista.   

Em sua obra Harry Potter: as razões do sucesso, Isabelle Smadja (2004) afirma 

que “(...) quando o discurso se versa sobre Voldemort, as alusões ao nazismo se tornam 

evidentes” (SMADJA, 2004, p. 22). A autora menciona o uso do sobrenome do ditador 

português Antônio Salazar para nomear o fundador da casa Sonserina, o uso de tortura 

por parte de Voldemort e seus seguidores, além do emprego do termo hostil “sangue ruim” 

para se referir aos bruxos que não nasceram em famílias de sangue puro. 

Outra teórica que se propôs a analisar possíveis intersecções entre Harry Potter e 

eventos da Segunda Guerra Mundial foi Nancy R. Reagin (2011). Em seu artigo Was 

Voldemort a Nazi?, a autora traça um paralelo entre o ditador Adolf Hitler e o vilão Lord 

Voldemort, além das inegáveis correspondências entre o tratamento dispensado aos 

judeus na Alemanha Nazista e os preconceitos enfrentados pelos personagens bruxos 

considerados de ancestralidade inferior, e outras minorias do mundo mágico.  

Isto posto, este trabalho se propõe a ampliar a discussão proposta por Smadja 

(2004) e Reagin (2011). Para este fim, nos valemos das contribuições de Candido (2014) 

sobre as relações entre fatores sociais e a obra literária, bem como do historiador Richard 

J. Evans (2005), que se propõe a estudar o Terceiro Reich, e da filósofa Hannah Arendt 

(2012), cuja obra Origens do Totalitarismo discorre sobre o antissemitismo e questões 

referentes ao totalitarismo. Ademais, o trabalho de Lukacs (1998), Fest (1976) e do 

próprio Hitler (2001) permitem melhor entendimento de Adolf Hitler, o que nos auxilia 
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na construção da análise comparatista entre o ditador e o personagem Lord Voldemort. 

Além desses, a obra A Rosa Branca de Inge Scholl (2014) disserta sobre o movimento de 

resistência alemã que dá nome ao livro, e permite melhor vislumbre sobre a atuação de 

jovens estudantes que resistiram aos horrores do Terceiro Reich, permitindo uma 

comparação com o movimento de resistência estudantil surgido em Hogwarts.    

Em seu ensaio A Literatura e a Vida Social,  Candido (2014) reconhece que 

elementos sociais, externos à obra, podem desempenhar um papel na estrutura de uma 

obra literária, ocasião em que esse elemento torna-se interno. Como resultados parciais, 

será possível elencar certos elementos externos à obra, concernentes ao totalitarismo no 

Terceiro Reich que se transformam em elementos internos no texto literário em análise. 

Um exemplo é a perseguição aos judeus, que para Hitler (2001), eram um povo sem 

cultura e sem civilização constituída, parasitário da civilização alemã, e que impedia a 

existência de um estado puramente germânico. Conforme mencionado acima, o 

antissemitismo pode ser relacionado à crença na superioridade dos bruxos puro-sangue, 

momento em que o elemento externo (antissemisismo) torna-se interno (crença na 

superioridade dos bruxos puro-sangue) e significativo para o desenrolar dos conflitos do 

enredo.  Outro aspecto externo que atua como agente na estrutura da obra é o controle 

meticuloso da imprensa. A propaganda nazista era eficaz em manter o povo alemão sob 

controle, e convencê-lo de que o país estava em progresso, a caminho da vitória na 

Segunda Guerra. Em Harry Potter, quando Voldemort e seus seguidores assumem o 

controle do “Ministério da Magia”, logo o principal jornal bruxo “Profeta Diário” 

sucumbe às exigências do novo regime. Também podemos relacionar a resistência dos 

estudantes da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts aos movimentos de resistência 

estudantil surgidos como resposta ao totalitarismo da Alemanha nazista. Em Harry Potter 

e a Ordem da Fênix (ROWLING, 2003), momento em que o retorno de Voldemort ainda 

é negado pelo Ministério da Magia, estudantes de Hogwarts se reúnem em segredo para 

aprender e praticar feitiços defensivos. Semelhantemente, em Harry Potter e as Relíquias 

da Morte (ROWLING, 2007). muitos estudantes resistiram ao novo regime escolar, e 

foram duramente castigados por isso.  
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O amor natural foi escrito por Carlos Drummond de Andrade, em meados dos 

anos 1970. O livro revela plenamente a face erótica da poesia drummondiana que se 

mostra mais bem-humorada e leve ao retratar os prazeres do sexo. A partir de “Amor – 

pois que é palavra essencial”, poema de abertura, que narra o ato sexual entre o sujeito 

poético e sua amante, observa-se que o coito permite que eles ascendam do plano 

terrestre/humano – onde se encontram inicialmente – para o plano celeste/divino. O ápice 

dessa escalada ao território dos deuses acontece por meio do orgasmo, momento em que 

há a fusão das dicotomias feminino/masculino, terrestre/celeste e humano/divino. Por 

fim, os amantes retornam à esfera terrestre, mas estão transfigurados, carregam em si um 

pouco da divindade que experimentaram. 

Apesar de propor esse viés que anula os dualismos, esse livro apresenta um 

sujeito poético exclusivamente masculino que media a união carnal, a qual culmina na 

fusão das dicotomias. Diante disso, conjectura-se: qual é o papel da figura feminina nesses 

versos eróticos? De antemão é possível dizer que ela ocupa o lugar de objeto desejado e 

em alguns casos torna-se sujeito desejante (BARBOSA, 1987, p. 30). Assim, mesmo 

tendo rompido as dualidades citadas anteriormente, Drummond não desfaz a dicotomia 

sujeito/objeto, o que se reflete no desejante/desejado e na própria produção de um “objeto 

de desejo”. Já que quando a mulher se torna sujeito desejante, a palavra dela sempre está 

subjugada a de um sujeito poético estritamente masculino e é nessa premissa que se 

encontra o problema de pesquisa deste estudo. Desse modo, inicialmente, parece que nos 

poemas eróticos de Drummond a “conjunção”, tanto carnal quanto espiritual/metafísica, 

que gera a fusão de dicotomias é realizada a partir do ponto de vista de um sujeito poético 

masculino que subjuga e prevalece sobre o feminino, pois a ela cabe apenas ceder ou 

ofertar seu corpo e prazer durante o ato sexual, enquanto ele detém o poder e a ação. E é 

precisamente nessa unilateralidade de perspectiva que coloca em questão o pressuposto 

inicial da união dos binômios, pois ela é obtida somente através desse movimento em que 
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o erotismo se dá por meio de um sujeito poético estritamente masculino, ou seja, 

unilateral. 

Para realizar este estudo, será necessário compreender a tradição da literatura 

erótica no Ocidente, e quais implicações são geradas por ela na erótica de Drummond. 

Também, analisar como a figura feminina e sua sexualidade são concebidas até o 

momento da escrita dos poemas, para então traçar um paralelo entre as ideias em voga na 

década de 1970 e as representadas nesses versos. Outra problemática a ser debatida é: 

qual a relação entre a poesia e o erotismo? Ambos são transgressores, o poema desvia os 

sentidos convencionados socialmente das palavras, enquanto o ato erótico não tem como 

finalidade a reprodução. Há nos poemas de Drummond esse caráter transgressor? Em que 

medida? Até que ponto ele transgride os costumes postulados em sua época? Ou eles 

convergem em direção ao gosto de seus leitores masculinos? 

Por fim, o objetivo geral é investigar a conjunção tanto carnal quanto 

espiritual/metafísica, nos textos de O amor natural, a qual é realizada a partir do ponto 

de vista masculino que subjuga e prevalece sobre o feminino, a fim de identificar se esse 

topoi, recorrente desde a Antiguidade Clássica, acaba se repetindo na poesia erótica do 

início do século XX. Para isso, será elaborado um estudo sobre a tradição da literatura 

erótica no Ocidente, construir-se-á um sucinto levantamento acerca da figura feminina e 

sua sexualidade até meados dos anos 1970 e far-se-á avaliação estética e temática dos 

poemas selecionados. 

Inicialmente, este trabalho propõe uma leitura do poema “Amor – pois que é 

palavra essencial”, pois ele sintetiza o conteúdo de O amor natural. Portanto, a partir dele 

é possível extrair algumas considerações importantes acerca da poesia erótica desse livro. 

Isso contribuirá para a análise de outros poemas da obra, os quais ainda serão 

selecionados. 

Também, este estudo abordará o contexto histórico e social em que esse livro foi 

produzido. Conforme Antonio Candido (1985) esses elementos externos – como os 

fatores sociais e psíquicos – agem na organização interna do livro. Juntos, eles 

formam um todo coeso e indissolúvel, no qual um elemento atua sobre o outro. 

Juntamente a isso serão considerados os aspectos temáticos e estilísticos dos poemas. 

Assim, analisar-se-á o conteúdo e a forma dos poemas, criando uma relação dialética entre 

os elementos internos e externos que os compõe.  
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Este trabalho será feito a partir da leitura de O amor natural (2013) e à guisa de 

pesquisas literárias de Rita de Cassia Barbosa (1987) e Mirella Vieira Lima (1995) sobre 

a poesia erótica de Drummond. Já os escritos de Mary Del Priore (2011) fundamentarão 

o estudo sobre história da sexualidade e erotismo. Como também, para entender a história 

da literatura erótica e sua tradição serão empregados Octavio Paz (1994), José Paulo Paes 

(2006) e Eliane Robert Moraes (2008 e 2015). Em relação ao erotismo, será utilizada a 

teoria filosófica de George Bataille (2014) que terá função subsidiária. 

Ao analisar o primeiro poema do livro, constata-se que partes do corpo feminino 

– clitóris e vagina – são caminhos para o céu e para a terra respectivamente, mas apesar 

de conterem essa potência, a figura feminina ocupa desejosamente a posição de submissão 

ao macho que a controla e se deleita com isso. Ainda, parece que essa forma de retratar o 

feminino como dual, está atrelada a uma longa tradição literária no Ocidente. Também, 

que o erotismo expresso nos versos desse poema vai ao encontro da sexualidade dos 

leitores masculinos de Drummond, das décadas de 1970 e 80, por isso a voz e o gozo 

feminino aparecem subjugados à voz do sujeito poético masculino. 
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O processo tradutório de um texto dramático engloba inúmeros fatores que são 

essenciais para uma recepção adequada do texto traduzido na cultura alvo. Ao estruturar 

de forma teórica o conceito de ampulheta, Patrice Pavis (2008, p. 3) define a forma como 

a cultura estrangeira, ou fonte, está codificada em diversas modelizações para ser 

recepcionada pela cultura alvo, ou destinatária, onde observa-se o lento escoamento da 

cultura fonte para a cultura alvo.  

Pensando nisso, a tradução de Taken, de Winsome Pinnock (2015), leva em 

consideração tanto a cultura fonte como a cultura alvo, para que o texto seja recebido, 

como texto, dentro do polissistema literário brasileiro. De acordo com Even-Zohar (1990, 

p. 12), o termo “polissistema” é uma convenção terminológica que tem como função 

conceber o sistema como dinâmico e heterogêneo, em oposição à abordagem sincrônica. 

Assim, percebendo a gama de fatores que é abarcada pelo termo, é necessário que, ao 

inserir um texto dentro de um polissistema literário, o tradutor conheça as culturas de 

chegada e de partida, para que a recepção se concretize, como previa Patrice Pavis. Em 

seus postulados, o autor (2008, p. 126) delimita uma série de concretizações que são uma 

exemplificação das escolhas e decisões autorais e tradutórias para a construção de um 

texto dramático desde sua tradução textual até a encenação, que é o momento em que o 

texto, junto aos elementos audiovisuais do teatro, é entregue ao público, para sua recepção 

e apreciação. O teatro no cruzamento de culturas aborda uma série de definições que são 

fundamentais para a compreensão do processo de tradução de um texto dramático que, de 

acordo com Susan Bassnett (2003, p. 190), é incompleto. A autora resume que o texto só 

assume sua forma completa quando está em cena, no palco e assim, todo o seu potencial 

é finalmente alcançado.  
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O texto dramático, então, é um texto incompleto, que, em sua forma literária, 

desafia o tradutor para adaptar a cultura de chegada. Bárbara Cassin (2021), em seu texto 

“traduzir os intraduzíveis, um inventário” mostra quão desafiador é o processo de 

tradução partindo de conceitos que são diferentes dependendo de cada idioma. Então, ao 

propor uma tradução de um texto dramático é necessário que o tradutor tenha noção do 

contexto e da cultura de partida para que a tradução seja coerente e faça sentido para o 

público receptor, no polissistema literário e cultural de chegada. Antes nomeado como 

Taken, e agora como Levada, a peça teatral é um objeto de tradução instigante pela 

similaridade com a sociedade brasileira. A autora, uma britânica com ascendência 

jamaicana, é a primeira autora britânica negra a ter uma peça produzida pelo Royal 

National Theatre. Winsome Pinnock nasceu Islington, North London e tem seus textos 

dramáticos produzidos desde 1985. Foi professora associada no departamento de drama, 

na Universidade Kingston de 2005 a 2019 e professora visitante na Universidade de 

Cambridge. No ano de 2020, foi eleita como autora associada ao The Royal Society of 

Literature trazendo, após seu nome, a sigla FRSL que identifica os autores que são eleitos 

pela academia.  

Taken faz parte de um volume especialmente escrito para a companhia Clean 

Breaks, que é mantida e organizada por mulheres que precisam ser reinseridas na 

sociedade devido ao seu envolvimento com o crime ou com o sistema criminal. A 

companhia foi fundada há mais de quarenta anos por duas mulheres que acreditavam que 

o teatro poderia mudar vidas. Charged é um volume que traz seis peças que falam sobre 

mulheres, crimes e justiça. De acordo com o site da editora, Nick Hern Books, as peças 

são as vozes de animadas e distintas mulheres do cenário da dramaturgia britânica. Fatal 

Lights de Chloë Moss, Dream Pill de Rebecca Prichard, Doris Day de E V Crowe, 

Dancing Bears de Sam Holcroft, That Almost Unnameable Lust de Rebecca Lenkiewicz 

e Taken de Winsome Pinnock. A escolha da obra não foi tão difícil, visto a similaridade 

que têm-se com a sociedade brasileira. Além disso, a perspectiva de uma possível 

produção da peça foi um dos motivos de escolha, visto que ao apresentar a obra de 

Pinnock ao público nacional, outras obras poderiam, também, ser traduzidas para o 

português brasileiro.  

A pesquisa, então, se baseia em estudar o processo de tradução da obra para o 

português brasileiro, observando as nuances necessárias para a recepção da obra no 
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polissistema literário nacional. Assim, a tradução foi realizada preocupando-se com o 

público alvo do texto, com a recepção e com a fragilidade do tema, já que pode ser, 

facilmente, objeto de identificação para várias pessoas. Ademais, a obra traduzida está 

editada em formato de roteiro, para que seja observada em sua especificidade de texto 

dramático. O texto, na sua raíz, não apresentou a tradutora dificuldades expoentes no 

processo tradutório, exceto pela presença da variação cockney presente em alguns 

diálogos entre as protagonistas. Esse socioleto é uma variação nascida no leste de 

Londres, em geral uma definição para a classe trabalhadora que fora utilizado como um 

código secreto e uma divisão linguística dos estivadores durante muito tempo sendo, 

hodiernamente, uma variação característica da localidade (SANTOS, 2018, p. 30).  

Observando a particularidade do socioleto, foi necessária uma adaptação 

contextual dentro da tradução. Ou seja, em dados momentos, não houve uma tradução 

literal, mas sim de contexto. Pensando na problemática da equivalência, dentro do 

processo de tradução, José Lambert (2011, p. 214) diz que o estudo da tradução pode ser 

feito de variados ponto de vista, seja macro ou microestrutural, focando em vários padrões 

sejam eles linguísticos ou não-literários. Assim, a tradução do contexto, observa o padrão 

não-literário, já que o texto vai ser compreendido pela interpretação do tradutor e então 

recebido pela cultura alvo. Nessa relação, Dirce Waltrick Amarante (2020, p. 622) salienta 

que o “tradutor e autor não são as mesmas pessoas, mas o tradutor tem que se disfarçar e 

passar pelo autor e, para passar por ele, tem que ficar o mais parecido possível com ele”. 

Contextualizando, o tradutor é um novo autor que, ao se tornar parecido com o autor, 

realiza a escrita de uma nova obra observando as particularidades e as necessidades 

especiais do texto, para ser bem recebido na cultura de chegada.  
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Pensando a literatura contemporânea sob a luz de teorias pós-coloniais, esta 

pesquisa em andamento tem como objetivo analisar no romance Dois Irmãos (2000) de 

Milton Hatoum, as personagens Domingas, Nael, Rânia e Zana observando, nas relações 

socioculturais, rupturas e continuidades das heranças do período colonial brasileiro no 

século XX, época em que transcorre a narrativa, e como isso influência na formação das 

personagens.  

O século XX no Brasil representa um momento de grandes mudanças político-

econômicas aliadas à globalização, ao mesmo tempo que as tradições coloniais se 

perpetuam sob novas roupagens. Esse contato simultâneo entre inovações e 

conservadorismo se entrelaçam em relações intrincadas, inviabilizando análises literárias 

que tenham como ponto de partida pressupostos binários fixos, sendo necessário, 

portanto, analisar as personagens sob perspectivas híbridas, que contemplem as relações 

truncadas entre colonizador e colonizado, haja vista a assimilação ideológica colonial e a 

dependência desse sistema. Sendo então, possível visualizar os aspectos da colonização 

dessas personagens em níveis distintos. 

Nesse sentido, este trabalho propõe-se a analisar Nael, o narrador subalterno que 

traz essa visão ex-cêntrica para a narrativa, desnudando as relações dos membros da 

família, ao qual é empregado. A análise também contempla Domingas, personagem 

indígena e, também, empregada fiel dessa família, que passa por um violento processo 

simbólico de desaculturação e assimilação social de sua matriz indígena. Também as 

personagens Zana e Rânia são aqui abordadas, mãe e filha que estão em embate constante, 

especialmente por suas perspectivas divergentes no que tange o papel da mulher na 

sociedade. Zana, a matriarca, carrega fortes resquícios patriarcais, e Rânia alinha-se a 
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perspectivas femininas mais libertadoras, mas que ainda carregam indícios desse passado 

opressor relativo ao papel feminino na sociedade.  

Considerando o sumário apresentado acima e o encaminhamento que se pretende 

dar a esta pesquisa, as perguntas que norteiam esse trabalho são: 1) Em que medida a 

narração subalterna de Nael desnuda e/ou reafirma o discurso colonial? 2) Como se 

estabelecem as relações entre progresso e tradição nessas personagens?  

Especialmente em sociedades colonizadas, como o Brasil, a empreitada 

colonialista, cessada apenas oficialmente, seguiu as tradições fixadas no imaginário 

coletivo, condicionando pensamentos e ideologias. Nesse sentido, essa retomada ao 

passado representa uma revisão crítica dos acontecimentos históricos sob a perspectiva 

das minorias, capaz de romper com o continuum da história hegemônica construída pelas 

classes sociais dominantes, que subordinaram a história a seus interesses e aspirações de 

poder. O viés pós-colonial teoriza sobre as problemáticas sociais, políticas e econômicas 

que surgem por causa de discursos universalistas, apontando para uma reinscrição 

histórica a partir dos discursos subalternos.   

Homi Bhabha (2019) aponta para as relações problemáticas de controle e 

subserviência herdadas da colonização europeia, uma vez que o longo período colonial e 

o intercâmbio desigual entre povos, permitiram que o colonizador se infiltrasse no 

imaginário coletivo das identidades subalternas forjadas pelo domínio colonial, de modo 

que essas minorias, ao se espelhar e definir, também o fazem pela introjeção colonial. 

Assim, pensar sobre a identidade no pós-colonialismo é desmembrar e entender as raízes 

e ambivalências que esse elo constitui. Por isso, Bhabha aponta para uma perspectiva 

híbrida ao falar sobre identidade e identificação do sujeito. No processo de desnudar a 

hegemonia histórica, por seu posicionamento subalterno, o sujeito evoca a consciência 

desse modo universal que o compõe, não sendo possível reinventar uma história que não 

recorra ao passado como ponto de partida.  

Também Stuart Hall (2003) retoma o pós-colonial como uma passagem 

reestruturadora da narrativa universal, pelas margens, mas que desconsidera relações de 

rompimento com os tempos coloniais. Nas produções contemporâneas, não há uma 

distinção simplista entre colonizadores e colonizados, mas sim uma interdependência 

mesclada entre ambos, em que o pensamento cultural colonial herdado é evidenciado, 

culminando em relações de interdependência e marginalização, questionando argumentos 
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centralizadores na formação das identidades, ressaltando os descolamentos de estruturas 

tomadas como fixas, indicando o hibridismo como uma característica intrínseca ao 

pensamento crítico pós-colonial. Sob esse viés, a “cultura se torna uma prática 

desconfortável, perturbadora, de sobrevivência e suplementariedade [...] na mesma 

medida em que seu ser resplandecente é um momento de prazer, esclarecimento ou 

libertação” (BHABHA, 2019, p. 282). 

Walter Mignolo (2020) aponta para a emergência dos saberes subalternos como 

um projeto narrativo das histórias locais, alinhadas às perspectivas minoritárias que 

sobrevivem e se desenvolvem dentro desse ambiente macro (a história universal), 

desnudando a lógica da colonização com a consciência de que também compõe esse 

sistema opressivo, gerando um modo de consciência e ação sobre essas heranças. Assim, 

o autor utiliza o conceito de “pensamento liminar” para caracterizar esses “momentos de 

fissura no imaginário do sistema mundial colonial/moderno” (MIGNOLO,2020, p. 48) 

para fazer emergir as histórias locais. 

Darcy Ribeiro (2017, 2021), por seu turno, em seus estudos antropológicos sobre 

os indígenas no Brasil, abre um grande panorama acerca das relações na colonização e 

após ela, apontando para a empreitada econômica europeia nas Américas e os malefícios 

para os povos nativos gradativamente assimilados no cotidiano duma terra em expansão  

colonialista com fortes ideologias indigenistas, culminando na aculturação indígena, que 

se integrou como parte da população, mas com severas sanções, sendo as de cunho 

cultural as mais importantes e que vão auxiliar neste trabalho para a análise de Domingas.  

Mary Del Priore (2013) e Maria Lúcia Rocha-Coutinho (1994) apresentam, em 

suas reflexões, os avanços e ambiguidades dos discursos sobre as mulheres na sociedade 

brasileira, revelando os traços conservadores e os avanços vivenciados por elas, tais como 

as exigências feitas a elas na sociedade senhorial, alguns progressos que conquistaram no 

século XX a despeito da persistente perpetuação de padrões patriarcais. Assim, os avanços 

sociais femininos estão em constante embate e convívio com o tradicional.  

Em síntese, no desenvolvimento ainda parcial dessa pesquisa, amparado pelo 

repertório teórico supramencionado e o romance Dois irmãos (partindo de Nael, o 

narrador subalterno e as demais figuras femininas), verifica-se que as relações de opressão 

e os intrincados elos entre tradição e modernização são evidenciados criticamente, 
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oferecendo uma perspectiva que retoma o passado para entender o presente e suas 

respectivas marcas sociais.  
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Apesar da negligência que Warner sofreu ao longo dos anos, essa situação está 

mudando. Nos últimos anos, duas de suas obras foram reeditadas trazendo a sua escrita 

para o meio literário novamente. Porém, somente um de seus trabalhos, o romance Lolly 

Willowes (1926), tem tradução para o português, dificultando a circulação de suas obras 

no Brasil. Warner foi uma importante feminista dentro de seu contexto histórico, tanto 

pelas publicações críticas de sua autoria, quanto pelos papéis que desempenhava como 

escritora e jornalista, que foram muito relevantes para o desenvolvimento da teoria 

feminista. Nesse sentido, entendemos a relevância das pesquisas que relacionam o seu 

trabalho. Nesta pesquisa, estudaremos dois contos reunidos em Kingdoms of Elfin, em 

1977, há um ano da morte da autora: “The One and the Other” (1972) e “The Five Black 

Swans” (1973). 

Para aprimorar esta pesquisa, tentarei responder as seguintes questões: a) Existe 

uma ligação dos contos de Warner com o contexto histórico em que foram escritos? b) 

Como se desenvolve o fantástico e o maravilhoso nos contos selecionados de Kingdoms 

of Elfin? c) Por que a cultura élfica (e possíveis paralelos com a sociedade britânica da 

época) mostra-se tão insensível e cruel? Partindo disso, tem-se como objetivo analisar 

como são apresentados os aspectos culturais e sociais nos contos supracitados, 

verificando, assim, atos de crueldade entre seus personagens e como foram feitos os 

paralelos entre o mundo fantástico dos elfos e o povo britânico. 

Para tornar essa pesquisa factível, procuraremos entender o quanto aspectos da 

vida pessoal e pública de Warner possam ter contribuído para o desenvolvimento de sua 

obra e, especialmente, dos contos publicados inicialmente em The New Yorker. 

Acreditamos que, ao darmos nosso parecer sobre a sua obra como um todo, poderemos 
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auxiliar pesquisas vindouras sobre as inúmeras temáticas que se inserem nos textos de 

Warner. 

Além disso, será imprescindível que discutamos aspectos do fantástico e 

maravilhoso em seus contos, com teóricos como Tzevtan Todorov e David Roas, entre 

outros. Assim, argumentaremos sobre como se articulou o mundo élfico criado pela autora 

e, sucessivamente, compreenderemos as possíveis críticas sociais/históricas feitas por 

Warner. 

 Partindo disso, podemos afirmar que existem diferenças e traços a serem 

apontados nesta análise, a qual chegará a resultados mais diretos sobre a cultura élfica na 

literatura fantástica e no folclore europeu. Além de tudo isso, também cabe a este trabalho 

abranger a importância da literatura de escrita feminina, possibilitando uma maior 

inclusão desta literatura no meio acadêmico.  

 Pesquisas relacionadas à obra de Warner são muito escassas, especialmente, no 

Brasil. As mais relevantes geralmente relacionam Lolly Willowes (1926) e, também, sua 

última, a coletânea de contos Kingdoms of Elfin (1977). Grande parte destas análises vem 

do The Journal of Sylvia Townsend Warner Society, comunidade que acolhe publicações 

de textos críticos relacionados somente as obras de Warner. No entanto, majoritariamente, 

encontramos análises realizadas por pesquisadores estrangeiros e pouca pesquisa sobre 

sua obra feita em nosso país.  

 Ainda que alguns contos incluídos nessa coletânea a ser analisada tenham sido 

escritos ao longo de sua jornada, deve se destacar que foi após a morte de sua companheira 

Valentine Ackland que Warner decide escrever algo diferente, mudando o foco de seu 

trabalho. Como Ingrid Hotz-Davies traz na introdução do livro, a partir de uma entrevista 

feita com Warner: 

 

Eu de repente olhei em volta da minha carreira e pensei ‘Bom Deus, eu estive 

entendendo o coração humano por todas estas décadas. Besteira o coração 

humano, eu estou cansada disso. Estou cansada da raça humana. Quero 

escrever sobre algo inteiramente diferente’1. (WARNER apud HOTZ-

DAVIES, 2018, p. 15; nossa tradução).  

 

 
1 “I suddenly looked round on my career and thought, "Good God, I’ve been understanding the human heart 

for all these decades. Bother the human heart, I’m tired of the human heart. I’m tired of the human race. I 

want to write about something entirely different’” (WARNER apud HOTZ-DAVIES, 2018, p. 15). 
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Falando de traços fantásticos, Kingdoms of Elfin tem grande destaque neste tópico, 

mas dentro de toda obra de Warner são encontradas bruxas, moças com poderes sobre 

plantas, dentre outras personagens. Inclusive, faz parte do grande número de obras com 

conteúdo maravilhoso publicados entre o século XIX e XX na Europa. Assim Roas (2014, 

p. 33-34; grifo do autor) defende que  

 

[...] na literatura maravilhosa o sobrenatural é mostrado como natural, em um 

espaço muito diferente do lugar em que vive o leitor (pensemos, por exemplo, 

no mundo dos contos de fadas tradicionais ou na Terra Média em que está 

ambientado O senhor dos anéis, de Tolkien). O mundo maravilhoso é um lugar 

totalmente inventado em que as confrontações básicas que geram o fantástico 

(a oposição natural / sobrenatural, ordinário / extraordinário) não estão 

colocadas, já que nele tudo é possível – encantamentos, milagres, 

metamorfoses – sem que as personagens da história questionem sua existência, 

o que permite supor que seja algo normal, natural. 

 

A realidade dos contos aqui analisados, é uma em que há a existência de elfos, 

seres com asas, com maior longevidade que humanos, receitas de elixires que prolongam 

a vida, entre tantos outros traços que alteram as leis do nosso mundo. 

Nossa pesquisa escolheu dois contos contidos em Kingdoms of Elfin (1977), de 

Warner: “The One and the Other” (1972) e “The Five Black Swans” (1973). A partir de 

uma leitura atenta acerca da história britânica, partindo da era elizabetana, procuraremos 

responder se os contos apresentam um caráter alegórico ou apenas se apresentam 

intertextos alegóricos com pontos específicos da história da Grã-Bretanha. Como, 

obviamente, a autora se utiliza do fantástico e do maravilhoso nesta narrativa, faremos 

um estudo aprofundado sobre esses dois temas, a partir dos estudos de Todorov e Roas 

entre outros estudiosos. 

Sendo assim, primeiramente, verificaremos como aspectos da vida e da obra de 

Warner influenciaram-na no desenvolvimento de sua arte e crítica. Textos biográficos e 

autobiográficos bem como pareceres críticos de seus textos literários serão uma 

importante base para nossas análises dos contos escolhidos. Em seguida, discutiremos 

sobre a literatura fantástica/maravilhosa, forte característica na narrativa dos dois contos. 

Além disso, um estudo sobre as relações dialógicas entre textos será imprescindível, uma 

vez que os contos sutilmente entrelaçam-se com pontos históricos da Grã-Bretanha. A 

partir de verificações dos contos, dos elementos do fantástico e do maravilho e das 

relações dialógicas entre textos, teceremos nossas análises. 
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 Em Kingdoms of Elfin, existem possíveis diálogos com textos da história, cultura 

e costumes britânicos, elaborados por meio da história maravilhosa dos elfos, que vivem 

nos diversos reinos descritos em seus contos. A crueldade verificada no mundo dos elfos 

gera um alerta para possíveis relações com a sociedade britânica da época em que os 

contos foram escritos. Referindo-se à crueldade e à insensibilidade, entre diversos outros 

assuntos, Warner faz uma importante crítica à sociedade contemporânea.  
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A TRADUÇÃO PÓS-COLONIALISTA DO ROMANCE AMADA DE TONI 

MORRISON 

                                                                              Mestranda: Taís Marciele dos Reis 

                                                                            Orientadora: Profª Drª Mirian Ruffini 

      Co-orientadora: Profª Drª Claudia Marchese Winfield 

 

Palavras-chave: Tradução literária, Pós-colonialismo, Beloved. 

A tradução é um dos meios para que exista esta compreensão entre nações, 

culturas e diferentes línguas, além de atuar com uma função de comunicação, de 

transposição de informações de uma língua para outra, ela também transpõe culturas. A 

tradução é também transferir um significado que está contido em uma língua para o 

significado equivalente em outra língua, o que é feito através de dicionários, gramática e, 

além disso, envolve também aspectos de critérios linguísticos, como um conhecimento 

geral sobre culturas, autores e tipos de texto. A consciência das diferenças culturais e 

políticas é primordial no momento da tradução. Na trajetória da história da tradução, 

percebemos como a tradução literária se faz presente para que exista uma relação de troca 

entre diferentes realidades. No passado as traduções literárias funcionaram também como 

uma forma de influência na formação do sistema literário de nações que não eram 

europeias. Assim, observamos no século XX novas teorias para a literatura e para a 

tradução literária, o surgimento das teorias pós-coloniais. 

A teoria pós-colonial nos mostra e discute os processos imperiais dentro das 

nações desde a colonização até os dias atuais. A partir disso, podemos analisar as obras 

literárias com base nas teorias de literatura pós-colonial que se refere a “toda a produção 

literária dos povos colonizados pelas potências europeias entre os séculos 15 e 21.” 

(BONNICI, 2012, p.19). Quando pensamos em pós-colonialismo, precisamos dar atenção 

aos grupos de indivíduos que sofreram uma ruptura por algum tipo de deslocamento 

cultural, como: escravização, missões civilizatórias, migração por questão de guerras, 

refugiados, etc. Os discursos pós-coloniais têm raízes em histórias específicas de 

deslocamento cultural. A teoria pós-colonial veio somente após os estudos e investigações 

sobre os mecanismos do universo imperial, os métodos que usavam para persuasão 

constante do poder e o ato de fazer com que o outro desacredite das suas próprias raízes 
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étnicas e culturais. Com base nas teorias pós-coloniais, compreendemos que na tradução 

da obra Amada é possível identificar algumas características da perspectiva pós-colonial.  

O romance é divido em três partes e conta a história de Sethe, uma escrava que 

fugiu da plantação onde trabalhava, Doce Lar, em Kentucky para Cincinnati. Após fugir, 

Sethe permanece livre por 28 dias até que os homens brancos chegam em sua nova casa 

na rua Bluestone, casa 124. É quando Sethe em desespero para proteger seus filhos, mata 

sua menina de 2 anos e tenta também tirar a vida de seus dois outros filhos, Howard e 

Buglar; porém, não consegue fazê-lo. A história inicia ano de 1873, sendo na primeira 

parte do livro narrada em terceira pessoa. Sethe nesse ano já havia pagado pelo seu crime 

e estava vivendo com sua filha Denver, na 124. Além delas, existia também mais alguém 

na casa, uma presença “uma poça de luz vermelha e ondulante” (MORRISON, 2007, 

p. 24). No primeiro capítulo do livro, Sethe descreve essa presença como sendo só uma 

tristeza. A presença se trata do fantasma de sua filha assassinada, e será no livro um das 

personagens principais – Amada.  

 Toni Morrison ganhou o Prêmio Pulitzer em 1988 com a obra Amada e foi a 

primeira mulher negra a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 1993. Morrison é 

considerada uma das maiores escritoras da literatura afro-americana, literatura essa que 

diz respeito aos estadunidenses com ascendência africana. De acordo com Henry Louis 

Gates (1998, p.22 apud MESQUITA SILVA, 2011, p. 2): “Embora os autores negros 

revisem muito certamente textos da tradição ocidental, eles procuram fazer isso 

frequentemente ‘de maneira autêntica’, ou seja, com uma diferença negra, um senso 

persuasivo de diferença baseado no vernáculo negro”. Essas características culturais 

pertencentes a esse grupo social é evidenciada nas obras de Morrison pelas escolhas do 

temas e também pelas escolhas lexicais que se dá pela utilização do “Black English”, 

ainda é possível citar que, antes mesmo de suas obras obterem sucesso, elas já eram 

reconhecidas como representativos de raça e gênero, dessa forma, suas histórias acabaram 

tornando-se histórias sociopolíticas. Morrison escreveu seus livros a partir de sua 

perspectiva interna de mulher negra tendo em vista um público inserido nesta mesma 

perspectiva, grupos de cidadãos afrodescendentes. 

  Nesta esteira, este estudo levará os aspectos culturais e literários em consideração, 

em uma análise da tradução brasileira do livro Beloved, intitulado Amada e traduzido por 
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José Rubens Siqueira no ano de 2007. Os postulados dos teóricos e críticos descritivistas 

da tradução servirão de baliza para esta pesquisa, com os trabalhos dos expoentes, Itamar 

Even-Zohar, criador da teoria dos Polissistemas, de Gideon Toury, que cunhou os estudos 

descritivos da tradução, André Lefevere e Lawrence Venuti, teóricos dos estudos 

culturais, aliados aos subsídios da abordagem pós-colonialista da tradução, de Susan 

Bassnett.                                   

Objetivo geral 

No presente trabalho é almejado, através da análise literária e a análise tradução da obra:  

 

- Identificar as marcas pós-colonialistas e minorizantes na tradução brasileira do 

romance Amada (2007) de Toni Morrison, bem como a inserção da autora e de 

seu romance no polissistema brasileiro. 

Objetivos específicos 

 

- Explorar a tradução pós-colonialista como forma de transposição cultural e 

literária no que tange aos aspectos da diáspora e da constituição da identidade;  

- Identificar as marcas pós-colonialistas nos níveis macro e micro textuais da obra 

traduzida ao português brasileiro;  

- Analisar como se deu a inserção da autora e de seus romances no polissistema 

brasileiro. 

- Analisar a configuração da identidade do sujeito pós-colonial evidenciada na 

tradução brasileira Amada (2007) do texto fonte Beloved (1987) de Toni Morrison por 

meio das escolhas lexicais e marcas dialetais utilizadas nos diálogos entre os personagens.  
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2. LINHA DE PESQUISA: LINGUAGEM, EDUCAÇÃO E TRABALHO 

Esta linha de pesquisa objetiva estudar a linguagem de uma perspectiva 

enunciativodiscursiva e sócio-histórica e/ou sociocultural, com a finalidade de elucidar 

relações entre linguagem, subjetividade e ação/atividade humana em esferas 

educacionais, culturais e de trabalho. Tais objetivos estão fundamentados em alguns 

pressupostos teóricos das Ciências da Linguagem, da Educação e do Trabalho.   
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A IMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO NOVO ENSINO MÉDIO 

EM  ESCOLAS DO CAMPO: REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA DOCENTE 

 

Mestranda: Adriana Valério Maia 

Orientadora: Dra. Susiele Machry da Silva  

 

Palavras-chave: Novo Ensino Médio; BNCC e orientação curricular; escolas do campo. 

 

O momento atual da educação é marcado por uma série de mudanças, passando 

as escolas a adaptarem uma nova organização curricular, orientadas pela Base Nacional 

Comum Curricular (2017). No propósito de definir normativas para a Educação Básica, 

a BNCC, diferente das diretrizes anteriores, propõe as aprendizagens através das 

competências, bem como, propõe um currículo unificado  para todos os municípios 

brasileiros. O documento rege normativas para o ensino desde a Educação Infantil, o 

Ensino Fundamental e o Ensino Médio, com mudanças orientadas pela Lei Federal 13.415 

de 2017. Os impactos desta implementação, passam nestes últimos anos a serem sentidos 

nas escolas, na obrigatoriedade de adaptarem os seus Projetos Políticos Pedagógicos e 

currículos. A reforma proposta para o novo Ensino Médio sugere o aluno como 

protagonista no processo educacional, e por isso, é apresentado um currículo flexibilizado 

com 1800 horas para a Formação Geral Básica e 1200 horas distribuídas em unidades 

curriculares na oferta dos chamados itinerários formativos, os quais constituem 

disciplinas ou projetos formativos organizados pela escola, visando a formação do 

estudante para um “projeto de vida”. Assim, as competências e habilidades propostas na 

BNCC, apresentam mudanças relacionadas às dimensões física, cognitiva, cultural, social 

e emocional dos estudantes. Considerando que estas mudanças no Ensino Médio estão 

efetivamente acontecendo neste ano de 2022, com substanciais impactos tanto no 

planejamento das escolas quanto na formação dos jovens, este estudo centra sua proposta 

numa análise da efetivação desta mudança em uma escola do Campo, a partir da 

observação de planejamento e registro diário da pesquisadora que atua em turmas do 1º 

ano do Ensino Médio, na disciplina de Língua Portuguesa, componente da área de 

Linguagens e suas Tecnologias, do Colégio Estadual do Campo São Roque, localizado no 

interior do município de Pato Branco/PR. Nesta área, de acordo com a proposta da BNCC, 
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o objetivo é aprofundar os conhecimentos que permitam aos alunos utilizarem as 

diferentes linguagens, de acordo com o contexto social e mundo do trabalho em que estão 

inseridos, partindo de um currículo que permita esse aprendizado no contexto local, bem 

como, nas possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino. Nesse sentido, partindo das 

assertivas apresentadas pela Base Nacional Curricular Comum, no que se refere ao 

proposto para o Novo Ensino Médio, questiona-se  como fica o ensino da Língua 

Portuguesa nas escolas voltadas à Educação de Campo? Quais são os impactos desta 

mudança na prática do professor de Língua Portuguesa, o que muda e que dificuldades 

encontra em adaptar sua prática? Como será a adaptação da escola  de campo em estudo 

a esta proposta?  Quais são os impactos dessas mudanças, com base no ensino de Língua 

Portuguesa, para os alunos do Ensino Médio da escola de campo? Assim, esta pesquisa, 

tem por objetivo compreender as dimensões teóricas da reforma do Ensino Médio em 

documentos oficiais como: Base Nacional Curricular Comum e a prática docente através 

da Proposta Pedagógica Curricular (PPCs), do Plano de Trabalho Docente (PTD) e o 

Projeto Político Pedagógico da instituição e, refletir sobre a implementação dessas 

mudanças em uma escola do campo. A pesquisa está pautada na observação e reflexão da 

pesquisadora sobre sua própria prática, com base em diários de registro que estão sendo 

realizados neste ano de 2022. O estudo, ainda em andamento, procurará mostrar em seus 

resultados como essas mudanças, que alteram os documentos normativos da escola, a 

atuação docente e os meios de participação do aluno, estão influenciando na prática do 

docente e na formação dos jovens na escola em estudo, observando o cotidiano de ensino 

da Língua Portuguesa.  Os resultados parciais, a partir do levantamento da atual realidade 

da escola neste início de 2022 mostram que nesta comunidade escolar existe um alto 

índice de evasão escolar, já característico da região e dessa modalidade. Muitos alunos 

não conseguem concluir a etapa básica do Ensino Médio por motivos profissionais.  A 

comunidade de escolas denominadas de campo, é composta por pessoas de baixa renda, 

levando o jovem dessas comunidades  a participarem de programas de incentivos e muito 

cedo buscar por empregos, o que  os leva a abandonarem os estudos.  Embora a BNCC 

apresente uma base para que o jovem tenha uma formação, objetivando a consolidação, 

aprofundamento e formação integral para a inserção no mundo do trabalho, infelizmente, 

muitos alunos ficarão de fora desse projeto, onde de acordo com a BNCC, o estudante 

será orientado em como definir seus objetivos nos âmbito pessoal, profissional e social, 
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garantindo sua formação integral e sendo protagonista, possibilitando que escolha as áreas 

de conhecimento que deseja se aprofundar. Outro aspecto é a formação docente diante da 

Base Nacional Comum Curricular, pois a BNCC sugere uma atualização dos currículos 

de licenciatura, bem como no processo de estágio, e além dessa adequação, a BNCC 

propõe uma formação continuada aos professores. De acordo com o documento as ações 

de formação docente continuada devem ser orientadas pelas competências previstas no 

documento: o conhecimento profissional que diz respeito ao domínio do conteúdo que o 

professor precisa ensinar e à capacidade de ensiná-lo. No estado do Paraná, iniciaram-se 

estudos sobre as Competências da BNCC em julho de 2019 e que em alguns momentos 

pôde-se discutir e realizar Planos de Ação como diagnóstico e aprendizagem dos 

estudantes.  Para o ano letivo de 2022, foram desenvolvidos além do Plano de Trabalho 

Docente, a Proposta Pedagógica Curricular do Novo Ensino Médio e o Projeto Político 

Pedagógico da escola, também foi adequado às novas diretrizes de ensino.  Na prática em 

sala de aula, reflete-se que as aulas estão sendo ajustadas à nova realidade. Para as aulas 

de Língua Portuguesa, a exemplo, os alunos estão sendo desafiados a utilizarem a 

plataforma da Redação Paraná.  De acordo com a BNCC, a aprendizagem que se dá por 

meio da tecnologia, nesse sentido, há uma competência que permeia o digital como 

linguagem a ser utilizada. A BNCC aponta como propósito entender que a tecnologia é 

uma propulsora da aprendizagem, de maneira transversal e interdisciplinar.  Neste item, 

escola e professora têm-se dedicado para que todos os alunos possam desenvolver as 

habilidades propostas.   
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LINGUAGEM E REPRESENTAÇÃO: SENDO PROFESSOR EM ESCOLA DO 

CAMPO 

Mestranda: Aline Bernartt 

Orientadora: Dra. Márcia Andrea dos Santos 

 

Palavras-chave: Educação do Campo; Identidade do Professor; Representações 

Os questionamentos que deram origem a esta pesquisa surgiram a partir da 

trajetória enquanto professora de uma Escola do Campo, no Sudoeste do Paraná no 

período de 06 anos. O contexto motivador desta pesquisa relaciona-se às dificuldades 

enfrentadas nas Escolas do Campo da região, tais como ameaças e tentativas de 

fechamento de turmas e escolas do campo, dificuldade dos estudantes com o transporte 

público, questionamentos sobre as práticas pedagógicas voltadas para a educação do 

campo, o vazio da formação continuada dos professores, entre outras.  

A problemática desse trabalho está nos seguintes questionamentos: Como os 

professores que atuam em escolas do campo concebem o que é ser professor de escola do 

campo? De que forma essas representações influenciam/ contribuem na construção de 

uma identidade da escola do campo? O objetivo geral dessa pesquisa é compreender as 

representações sobre identidade de professores que atuam em escolas do campo e suas 

relações com a constituição de uma escola diferenciada na região Sudoeste do Paraná. 

A Educação do Campo busca levar às populações do campo o acesso à educação, 

tecnologia e pensamento crítico. De acordo com Molina & Sá (2013), essa modalidade 

de educação precisa ser “pensada como parte de um projeto maior de educação da classe 

trabalhadora”, que “se propõe a construir uma prática educativa que efetivamente 

fortaleça os camponeses para as lutas principais, no bojo da constituição histórica dos 

movimentos de resistência à expansão capitalista em seus territórios”. (MOLINA & SÁ, 

2013, p. 236). 

Segundo Hall (1997), representação é mostrar o mundo de forma significativa a 

outras pessoas, (...) “é uma parte essencial do processo no qual o significado é produzido 

e partilhado entre membros de uma cultura. Ela de fato envolve o uso da língua, dos sinais 
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e das imagens que significam ou representam as coisas.2 (HALL, 1997, p. 15, grifos do 

autor, tradução nossa). 

Identidade é algo que está muito ligado ao que as pessoas são (ou o que/quem 

pensam ser) a partir das representações que fazem de si, dos outros, dos objetos e dos 

eventos em cada contexto de suas vidas. Ela se constrói e está muito envolvida nas 

representações sociais dos indivíduos, as quais mudam no decorrer do tempo, e assim 

também os sujeitos mudam e reconstroem sua cultura, sua história, e a imagem que têm 

de si mesmos, sua realidade subjetiva. 

Neste sentido, “A identidade é formada por processos sociais. Uma vez 

cristalizada, é mantida, modificada ou mesmo remodelada pelas relações sociais.” 

(BERGER & LUCKMANN, 1985, p. 228). Ou seja, é através da estrutura social que as 

identidades se formam, se conservam ou se modificam, pois é na história de cada 

indivíduo que as identidades se especificam.   

Este estudo caracteriza-se como pesquisa qualitativa, pois buscará compreender 

as representações dos professores de três escolas do campo do Sudoeste do Paraná sobre 

sua identidade enquanto professores nesse lócus educacional. Para tanto, serão realizados 

estudos de documentos para identificar a caracterização das escolas.  

A coleta de dados será realizada através de um grupo focal on-line, pelo google 

meet, com 3 professores de cada escola do campo escolhida, sendo esses: 1 professor(a) 

de Língua Portuguesa ou de Língua Estrangeira Moderna, 1 professor(a) de Matemática 

ou Ciências e 1 pedagogo(a). 

Partindo do pressuposto de que a palavra, assim como a linguagem não são 

propriedades particulares do homem, estas se modificam no decorrer da história e a partir 

das influências ideológicas às quais os sujeitos estão expostos, ou seja, sua formação 

discursiva, os dados obtidos a partir do grupo serão analisados à luz da teoria da análise 

do discurso de origem francesa, a qual, de acordo com Orlandi (2009), "visa fazer 

compreender como os objetos simbólicos produzem sentidos, analisando assim os 

próprios gestos de interpretação que ela considera como atos no domínio simbólico, pois 

eles intervêm no real do sentido. A Análise do Discurso não estaciona na interpretação, 

 
2 Representation means using language to say something meaningful about, or to represent, the world 

meaningfully, to other people. (...) Representation is an essential part of the process by which meaning is 

produced and exchanged between members of a culture. It does evolve the use of language, of signs and 

images which stand for or represent things. (HALL, 1997, p. 15. Grifo do autor) 
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trabalha seus limites, seus mecanismos, como parte dos processos de significação. 

Também não procura um sentido verdadeiro através de uma 'chave' de interpretação". 

(ORLANDI, 2009, p. 26). 

Consideramos que as análises da linguagem dos professores que atuam na escola 

do campo nos levarão a identificar diferenças nas representações sobre identidade do 

professor levando em consideração as experiências de atuação, a ligação com o contexto 

dos alunos que estudam na escola do campo, residem no campo, ou mesmo a experiência 

do professor que tem mais contato com o mundo camponês, ou seja, acreditamos que os 

professores que residem no campo, ou têm uma formação e maior tempo de atuação na 

escola do campo terão uma resposta mais próxima do que se espera sobre identidade do 

professor da escola do campo do que aquele professor que é alheio a essa realidade ou 

não tem formação para atuação na escola do campo. 
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A PRODUÇÃO DE TEXTO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS: UM OLHAR NA 

IMPLEMENTAÇÃO DA PLATAFORMA ONLINE NA EDUCAÇÃO 

PÚBLICA DO PARANÁ 

 

Mestranda: Angela Maria Zorzo 

Orientadora: Dra. Letícia Lemos Gritti 

 

Palavras-chave: Produção textual, ambientes virtuais, plataforma digital. 

É visto que mudanças vêm ocorrendo na sociedade com o avanço da tecnologia, 

fazendo-nos pensar de forma diferente, proporcionando-nos, assim, uma imersão de 

possibilidades de tempo-espaço, e principalmente, de conhecimento. E não seria diferente 

na área da educação.  São inegáveis as mudanças e transformações sucessivas ocorridas 

dentro do espaço escolar. Mesmo que elas ocorram de forma lenta, não acompanhando a 

evolução tecnológica dos estudantes, elas estão acontecendo. 

Há inúmeras ferramentas educacionais tecnológicas disponíveis para serem 

utilizadas, contribuindo de modo expressivo na escrita de textos nos mais variados 

campos de conhecimento. Dentre essas ferramentas, encontramos as plataformas digitais 

de redação, que vêm modificando e aprimorando as possibilidades do ensino e da 

aprendizagem da produção textual, tornando-a uma escrita mais significativa para os 

estudantes, pois entende-se que está mais próximo da forma que estão “atualmente” 

habituados a escrever.  

Com a perspectiva de aprofundar e compreender a presente temática no que tange 

à inserção de plataformas online de redação, seus benefícios e malefícios na escrita de 

textos de alunos, o trabalho tem como objetivo geral analisar se a plataforma “Redação 

Paraná” é eficaz com relação à produção de texto, na disciplina de Língua Portuguesa, no 

Ensino Médio. Esse objetivo geral se desdobra em outro específico: analisar a produção 

textual dos alunos realizada online, comparando-a com a redigida de forma manuscrita.  

Nesse contexto, consideramos trabalhar o gênero artigo de opinião que faz parte 

do currículo do Ensino Médio e é um gênero disponível na plataforma Redação Paraná, 

corpus da presente pesquisa.  As aulas sobre o gênero e a temática polêmica   serão 

ministradas pela pesquisadora, a qual é professora regente da turma.  
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 Os pressupostos teóricos estão fundamentados nos aportes teóricos de Bakhtin 

(2003, p.261), que compreende que a efetivação da linguagem acontece nas relações que 

os indivíduos estabelecem entre si, “Todos os diversos campos da atividade humana estão 

ligados ao uso da linguagem” o que “não contradiz a unidade nacional da língua,” a qual 

se realiza em forma de enunciados. Dado que esses enunciados se concretizam a partir de 

condições particulares de cada esfera, ou seja, o conteúdo temático, a construção 

composicional e o estilo são determinados pelas especificidades de cada esfera de 

comunicação. Se cada campo determina suas especificidades, mesmo partindo do 

conceito de que todo enunciado é individual, ao utilizar a língua, ela produz enunciados 

relativamente estáveis, definidos por Bakhtin como gêneros do discurso.   

Além disso, o corpus da pesquisa será analisado à luz dos multiletramentos de 

Rojo (2013, p.19), a qual considera “o texto contemporâneo multissemiótico ou 

multimodal, envolvendo diversas linguagens, mídias e tecnologias”, o que colocaria 

alguns desafios para a teoria do Círculo de Bakhtin, mas apenas desafios, não 

impedimentos.  

Pautar-nos-emos também no estudo da Linguística textual, a qual, por meio de 

Koch (2008), define texto como “resultados da atividade verbal de indivíduos socialmente 

atuantes, na qual estes coordenam suas ações no intuito de alcançar um fim social, de 

conformidade com as condições sob as quais a atividade verbal se realiza”. 

Assim, tendo em vista os apontamentos supracitados, é notório que os avanços 

tecnológicos, inevitavelmente, exercem influência no processo de escrita. Observa-se 

através desses conceitos que o ensino de produção textual tem enfrentado um paradoxo: 

os estudantes estão imersos em uma sociedade que elegeu a velocidade como sua 

característica, no qual o ato de escrever demanda tempo, refacção e leitura entre outros. 

Assim, de que forma é possível pensar em despertar o sentido da escrita numa sociedade 

em que a velocidade parece deixar a produção de texto de forma manuscrita obsoleta?  

Adequar a eles a forma de produzir textos? Proporcionar-lhes a escrita em forma de 

teclar? 

Tendo em vista a finalidade desse estudo, ressaltamos os procedimentos 

metodológicos que norteiam nossa pesquisa.  O projeto de pesquisa foi aprovado pelo 

Comitê de Ética – CEP e está em fase inicial.  Devido a mudança de instituição de ensino, 

a qual a professora pesquisadora atuava, foi necessário adequar a coleta do corpus para 
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sua atual instituição de trabalho e em série diferente. Portanto, a coleta de dados dar-se-á 

com alunos do 1º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Mário de Andrade, da rede 

estadual de educação do Paraná.  Os textos analisados serão produções de cinco alunos, 

escritas em duas versões. A primeira será de forma online usando a esfera da plataforma 

“Redação Paraná”, com o tema “Os limites da estética e dos padrões de beleza”, e a 

segunda será realizada de forma manuscrita com um tema diferente “A redução da 

maioridade penal pode contribuir para a diminuição dos índices de violência juvenil?”     

Para realizar a segunda produção, não será solicitada a refacção da primeira escrita online. 

Após a finalização da coleta de dados, a professora regente devolverá as produções 

realizadas pelos alunos para refacção. Nas referidas escritas, serão realizadas sugestões 

de correções necessárias para a reescrita dos textos, possibilitando aos alunos 

compreenderem a organização textual de acordo com o gênero e com análise linguística.                                                  

 Assim, essa pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, que busca 

analisar os dados coletados na forma que estes foram registrados. Ambas as produções 

serão realizadas no espaço escolar, sendo que a online realizada no laboratório de 

informática e a manuscrita em sala de aula.  

 As investigações, a partir das produções de cinco alunos, serão realizadas a fim 

de comparar os textos, verificando a eficácia da plataforma, sendo que esta é uma esfera 

de escrita diferente da que os alunos estão habituados, e que fará parte da disciplina de 

língua portuguesa como uma ferramenta educacional tecnológica. Levar-se-á em 

consideração na análise das produções o contexto educacional do espaço escolar, uma vez 

que é necessário suporte tecnológico para realização da produção online.  

 Dessa forma, como a pesquisa está em andamento, em fase de construção dos 

fundamentos teóricos e em fase inicial da coleta de dados, algumas dificuldades já nos 

permitem formular hipóteses quanto ao uso do laboratório, suporte necessário para 

realização das produções online. A escola possui um único laboratório de informática para 

atender uma demanda muito grande de alunos, sendo que este não possui número 

suficiente de equipamentos para atender o número de estudantes da turma. Antecipa-se 

portanto, a necessidade de um número de alunos utilizar o celular, mesmo estando no 

laboratório. Entretanto, espera-se que não haja interferência na escrita devido ao uso do 

instrumento(celular) uma vez que percebe-se que estão habituados a digitar.  
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A MULHER DO FIM DO MUNDO E DEUS É MULHER: SOBRE O 

PROCESSO DE EMPODERAMENTO DA MULHER E O LUGAR DE FALA 

FEMININA EM LETRAS DE ELZA SOARES 

 

Mestranda: Eline Souza Barbosa 

Orientadora: Dra. Maria Ieda Almeida Muniz 

Palavras-chave: análise do discurso; interdiscurso; ethos discursivo; empoderamento 

feminino; Elza Soares. 

Para esta pesquisa, partiremos da constituição do ethos discursivo, relacionado às 

cenas enunciativas e ao interdiscurso, em canções interpretadas por Elza Soares que 

apresentam temáticas sobre a violência contra a mulher, o racismo e o empoderamento 

da mulher negra.  

Partiremos da Análise do Discurso de linha francesa e suas novas tendências, a 

partir da abordagem de Dominique Maingueneau, como suporte teóricometodológico, 

uma vez que, o autor, propõe em sua metodologia o estudo da linguagem levando em 

consideração a sua exterioridade. Objetiva-se examinar o modo de constituição do ethos 

discursivo; pesquisar o papel da música enquanto movimento artístico movimentação 

social; conhecer a vida e a obra de Elza Soares levando em consideração sua importância 

enquanto mulher negra, artista e de representatividade em diferentes contextos sociais; 

analisar as músicas interpretadas por Elza Soares tendo como base as noções de: 

interdiscurso, cenas enunciativas e ethos discursivo, nas perspectivas apontadas por 

Maingueneau para a Análise do Discurso. As análises privilegiam as letras como objeto 

de estudo, no entanto serão considerados aspectos musicais, e de interpretação de palco, 

quando eles se mostrarem relevantes à constituição do ethos. 

Pretendemos mostrar que o sujeito enunciador fala a partir do lugar que ocupa na 

relação de forças que constitui a sociedade. Nesse sentido, abordaremos ainda conceitos 

como “lugar de fala” tendo em vista que Elza Soares, mulher, negra, periférica, nascida 

na década de 1930, vivenciou todo o processo de (des)construção social do papel da 

mulher na sociedade. E como os rastros interdiscursivos podem revelar que as canções 

foram tecidas a partir do reconhecimento de si e do Outro na busca por diretos, igualdade 

e justiça.  
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A Análise do Discurso é uma teoria que estuda a relação entre linguagem, sentido 

e ideologia. Destacamos que todo discurso está situado historicamente e esta teoria nos 

possibilita recorrer à História para que sejam verificadas as condições de produção das 

canções selecionadas a fim de que produzam sentido. Nesse contexto, a análise do 

discurso, nas perspectivas de Maingueneau, aparece como o referencial teórico que 

melhor contribui para a análise aqui proposta, uma vez que, por meio dela, são abarcados 

outros conceitos que estão relacionados ao ethos discursivo, tais como: sujeito, 

interdiscursividade, cenas de enunciação, condições de produção, memória discursiva, 

dentre outros conceitos fundamentais para esta pesquisa.  Nessa teoria, o discurso é uma 

organização situada para além da frase, e possui um propósito, um lugar de circulação 

social, é interativo e não existe fora de um contexto.  

 Para Maingueneau (2008. P.17) “o ethos é uma noção discursiva, ele se constrói 

através do discurso, não é uma ‘imagem’ do locutor exterior a sua fala; o ethos é 

fundamentalmente um processo interativo de influência sobre o outro”, sendo assim, a 

análise do discurso toma o próprio discurso como produto de um contexto social, 

permeado pela ideologia, que alinha o linguístico ao extralinguístico, uma vez que não há 

neutralidade nem mesmo no uso mais cotidiano da língua. Ou seja, a palavra é o lugar da 

manifestação da ideologia. Nessa perspectiva a análise do discurso leva em conta o 

homem na sua história, os processos e as condições de produção da linguagem por meio 

da análise da relação da língua com os sujeitos que a falam e, para tal, considera o papel 

crucial das condições de produção. Acreditamos que o lugar de fala feminino nas letras 

das músicas interpretadas por Elza Soares é perpassado por uma trajetória histórica na 

sociedade e na luta pelos direitos das mulheres, tendo em vista que Elza Soares, mulher, 

negra, periférica, nascida na década de 1930, vivenciou todo o processo de (des) 

construção social do papel da mulher na sociedade.  

 Evidencia-se de acordo com Rolnik (2002) que, arte é uma forma de 

experimentação das sensações, exploração do corpo vibrátil que se dá em outra dimensão 

da subjetividade, sendo esta diferente da memória, inteligência, percepção e sentimentos; 

algo além que acontece na nossa relação com o mundo. Neste sentido a arte e toda 

expressão artística provoca uma imersão e reflexão sobre si e sobre outros, podendo ser 

uma importante ferramenta de conhecimento, emancipação e empoderamento. Sendo 
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assim, não se trata do sujeito físico de Elza Soares ou da análise linguística das letras das 

músicas mas da projeção de sua imagem no discurso, para quem ele é produzido e que 

universo de sentidos que eles provocam nos sujeitos que interagem com ele.   

São significativos para este trabalho os conceitos advindos das teorias 

contemporâneas relacionas ao feminismo negro, as leis que fundamentam o 

enfrentamento da violência doméstica, tais como a Lei Maria da Penha e a Lei que 

fundamenta o disque denúncia 180. Além de conceitos como empoderamento e (re) 

existência, fundamentados por teóricas negras como: Djamila Ribeiro, Bell Hooks, 

Angela Davis, entre outras que possam enriquecer esta pesquisa.  

Será feito um levantamento histórico e bibliográfico acerca do que é ser mulher 

na sociedade atual. Traremos a biografia da cantora Elza Soares e suas lutas em defesa 

do não silenciamento da mulher a partir de sua voz; abordaremos a análise de discurso 

fundamentada nas concepções de Dominique Mainguenau, como teoria para as análises 

das letras proposta.  

As análises serão pautadas, inicialmente na apresentação da música, 

contextualizando de modo geral a letra analisada. Em seguida, trechos das músicas que 

apresentam a presença do lugar de fala da mulher, além de questões cujos temas 

circundam a violência e as questões de gênero, as músicas serão selecionadas com o 

objetivo de desenvolver uma reflexão crítica a partir do referencial teórico proposto. 

Sendo assim, partiremos da noção de ethos, como sendo uma imagem de si projetada pelo 

locutor através de seu discurso. A opção da análise desta categoria se dá porque 

acreditamos que tal noção se liga à questão da construção da identidade, uma vez que 

implica em considerar as representações que locutor e locutário fazem um do outro. 

Analisaremos o ethos discursivo relacionando-o aos conceitos de cena enunciativa e 

interdiscurso, uma vez que, o interdiscurso nos possibilita relacionar a memória coletiva 

à análise das canções. 

Por fim, examinaremos a constituição do ethos discursivo nas cenas enunciativas 

em relação ao interdiscurso tendo em vista as letras que serão selecionadas, nos 

aprofundaremos nos estudos da análise do discurso a fim de identificar as imagens de si 
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e do outro projetadas no discurso e se elas impactam nas vivencias cotidianas dos sujeitos 

que são atravessados por ela. 
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REFLEXOS DA LEITURA DIGITAL NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA COM ESTUDANTES DO ENSINO 

MÉDIO NA ESCOLA PÚBLICA 

 
Mestrando: Evandro Alves da Silva  

Orientadora: Dra. Cláudia Marchese Winfield 

Palavras chave: leitura; habilidade; tecnologia.  

  Há muito a tecnologia está presente em nosso cotidiano, desconstruindo antigos 

hábitos e introduzindo novas ferramentas ao processo de ensino, assim, Sobral (2010, p. 

13) sugere que “as mudanças provocadas pelas TICs (Tecnologias da Informação e 

Comunicação), no processo educativo, possibilitaram reinventar uma nova cultura 

escolar, que tem se estendido nas modalidades educativas presencial e a distância”. 

    O processo de mudança pelo qual a estrutura de ensino vem passando, tem se 

tornado mais acelerada e mais abrangente devido à pandemia ocorrida em 2020 e 2021 e 

a necessidade da alteração do ensino presencial para o modo remoto emergencial 

(WINFIELD; WILL, 2021 entre outros), o que por sua vez, deixou evidente o processo 

de informatização do sistema educacional. Os reflexos dessa alteração ainda são sentidos 

no contexto escolar, notam-se diferenças de aprendizagem e aproveitamento dos 

conhecimentos trabalhados por meio do ensino remoto emergencial. Um dos fatores que 

podem ter influenciado essa situação são as desigualdades vividas por aqueles estudantes 

que não possuem as condições mínimas de obter os aparatos tecnológicos necessários 

para acompanhar aulas de maneira remota.  Em muitas famílias, apenas um membro 

possui celular, o que dificulta o acesso do estudante às fontes de pesquisa e realização de 

tarefas necessárias para o acompanhamento das atividades. 

 Diante do contexto descrito, percebeu-se a necessidade de um estudo mais 

aprofundado sobre como as ferramentas tecnológicas refletem no processo de ensino-

aprendizagem, especificamente no componente curricular de Língua Inglesa, tendo em 

vista a habilidade de leitura. Portanto, indaga-se, “Os hábitos e a compreensão da língua 

têm melhorado?” Os alunos são capazes de compreender, fazer inferências e desenvolver 

o senso crítico a partir da leitura em meio digital? A partir dessas perguntas propõe-se 

uma investigação que traga dados sobre como estão os hábitos de leitura em ambiente 
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digital e como as ferramentas de tradução refletem na capacidade de leitura em língua 

estrangeira.     

Os conceitos atuais de leitura estão tendo que ser adaptados, pois se antes o leitor 

tinha que conviver apenas com informações impressas, agora, ele tem que saber lidar com 

elementos gráficos e dinâmicos advindos dos meios eletrônicos, o que faz da leitura um 

ato ainda mais complexo. No mundo contemporâneo é preciso saber, além do verbal, 

prestar atenção em detalhes como: design, cores, imagens, fontes, ícones, barras e som 

(COSCARELLI; NOVAES, 2010, p.36). 

   A perspectiva de leitura adotada no sentido de nortear esse estudo é de leitura 

enquanto processo cognitivo, pois quando ao lermos, ativa-se uma série de processos 

mentais. Segundo Baretta (2016, p. 331), “a leitura é uma atividade que envolve 

principalmente a compreensão e a construção de novos sentidos”. Pode-se dizer assim, 

que a leitura é vista como processo inserido num contexto social e por envolver a 

construção de sentidos também é cognitivo, conforme apontado pelas palavras de Califero 

(2005, p. 17): 

Leitura é uma atividade ou um processo cognitivo de construção de sentidos 

realizado por sujeitos sociais inseridos num tempo histórico, numa dada 

cultura. Entender a leitura como processo de construção de sentidos significa 

dizer que quando alguém lê um texto não está apenas realizando uma tradução 

literal daquilo que o autor do texto quer significar, mas que está produzindo 

sentidos, em um contexto concreto de comunicação, a partir do material escrito 

que o autor fornece.  

 

Como a construção de sentidos acontece na mente do leitor, ele passa a estabelecer 

conexões com o que já conhece sobre o assunto, seu conhecimento de mundo, o saber 

adquirido ao longo da vida que o leitor tem sobre determinado assunto. De acordo com 

Kleiman (2004 p.13), “é mediante a interação de diversos níveis de conhecimento, como 

o conhecimento linguístico, o textual e de mundo, que o leitor consegue construir o 

sentido do texto”. Para a autora o leitor proficiente é aquele que consegue estabelecer elos 

entre o conteúdo do que está lendo com o seu conhecimento de mundo. Portanto, ler 

envolve a complexidade do ato de compreender e a multiplicidade de processos 

cognitivos que constituem a atividade em que o leitor se engaja para constituir o sentido 

de um texto escrito.  

O projeto de pesquisa será realizado com alunos do terceiro ano do Ensino Médio 

do Colégio Estadual Professor Agostinho Pereira cuja faixa etária compreende entre 17 e 
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18 anos. Para verificar a capacidade de leitura dos alunos serão escolhidos textos do 

Exame Nacional do Ensino Médio. Serão comparados dados dos resultados dos testes 

entre uma turma que utilizará o apoio das tecnologias digitais para leitura com outra turma 

que utilizará apenas o dicionário para leitura. Após essa primeira etapa, ambas as turmas 

realizarão novos testes de leitura, sem o apoio de nenhum recurso. Os resultados das 

tarefas serão pontuados e analisados quantitativamente. Além disso, pretende-se gerara 

dados comportamentais a partir de ferramenta para captura de tela. No momento, o projeto 

está em fase de definição da ferramenta. Ao final, os dados de captura de tela serão 

cruzados com os resultados quantitativos para análise em de forma qualitativa. 

Testes consagrados demonstram números preocupantes de alunos com defasagem 

em relação às habilidades de leitura e escrita, números trazidos pelo Enem e Pisa (2018), 

revelam que alunos das escolas públicas têm muito a evoluir para se tornarem leitores 

capazes de analisar a infinidade de informações disponíveis nos ambientes digitais, e 

desta forma, estabelecerem uma postura critica diante dos materiais lidos. O Enem tem 

demonstrado uma grande dificuldade por parte dos estudantes com relação à Língua 

Inglesa, tanto que muitos alunos recém-saídos do Ensino Médio acabam optando pela 

Língua Espanhola. Portanto, é necessária uma investigação mais aprofundada sobre os 

problemas encontrados nos atuais ambientes de aprendizagem digitais. 
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A RELAÇÃO PRESCRITO/ REAL NO TRABALHO DO PROFESSOR DE 

LÍNGUA MATERNA: UMA ABORDAGEM DISCURSIVA SOBRE A 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Mestranda: Fabiana Cezário Prates 

Orientadora: Dra. Maria Ieda Almeida Muniz 

Nos últimos anos, a educação vem sendo questionada em face de três grandes 

desafios: o de começar a partir de erros e acertos anteriores, o de renovar-se diante das 

mudanças da modernidade e o de ser reinventada em função dessas mudanças. Esses 

desafios geram tensões, definidas como tensões entre global e o local, o universal e o 

singular, a tradição e a modernidade, as soluções de curto e longo prazo, local, o universal 

e o singular, a tradição e a modernidade, as soluções de curto prazo, a competição e a 

igualdade de oportunidades e a construção de conhecimento pelo sujeito. Vivemos um 

tempo de comunicação rápida, de profusão de imagens, de linguagens sintéticas, de novas 

formas de organização de mensagens verbais e não verbais. Essas transformações na 

comunicação exigem dos indivíduos, cada vez mais o pleno domínio de diferentes 

linguagens. 

 Nos dias de hoje, interagir com a linguagem é não apenas condição de 

comunicabilidade, como também condição de apropriação de conhecimentos 

consequentemente, de desenvolvimento cognitivo.  

 Entre estas linguagens, sem dúvida a linguagem verbal, a língua falada e escrita 

ocupam posição de destaque no universo da comunicação. A leitura e a escrita, mesmo 

que ampliada em esquemas altamente sofisticados da informática, ainda são a base de 

grande parte do conhecimento acumulado pela humanidade, pois é pela linguagem 

verbal/escrita que está registrada a grande maioria dos avanços da humanidade. 

 Além de ser expressão de identidade nacional, a língua é o instrumento 

privilegiado para estabelecer relacionamentos sociais no dia a dia, ordenar dados da 

realidade, traduzir as linguagens não verbais, avaliar o dito e o escrito, organizar e 

registrar conhecimentos adquiridos. O domínio das formas de comunicação verbal oral e 

escrita instaura-se também como condição para uma atuação mais autônoma e, 

consequentemente, mais cidadã na sociedade. É esse contexto que se justifica a relevância 



78 
 

do tema desta pesquisa. Sendo assim, como o professor deve se adequar diante das 

fragilidades e potencialidades prescrito/real? Quais caminhos o professor deve seguir para 

se adequar a essas mudanças? Em função dessas questões objetivamos analisar e discutir 

sobre a produção textual: prescrito/ real na linguagem do professor e propor estratégias 

para minimizar a problemática. Bem como propor estratégias de ensino-aprendizagem, 

considerando fragilidades e potencialidades entre prescrito/ real. 

 Nessa pesquisa, faremos um estudo sobre os gêneros orais e escritos. Partimos de 

uma reflexão sobre a linguagem. 

 Para realização deste estudo adotamos as seguintes metodologias: revisão 

bibliográfica com levantamento e leitura de artigos relacionados ao tema. E, ainda, fazer 

uma pesquisa de campo. É importante ressaltar que este estudo analisará conceitos sobre 

prescrito/real para melhorar o entendimento sobre do papel do professor como 

organizador do trabalho de seus alunos (o prescrito) e das atividades de fato desenvolvida 

pelos alunos (o realizado) – Souza – e-Silva (2003). Tratamos sobre ergonomia, que é 

uma disciplina que se preocupa com as condições de trabalho (trabalho penoso, trabalho 

pesado...), o resultado do trabalho (um trabalho mal feito, um trabalho de primeira) ou a 

própria atividade de trabalho (fazer seu trabalho, um trabalho meticuloso, estar 

sobrecarregado de trabalho...). Tendo em vista a sua contribuição e relevância para 

professores e demais interessados pela temática. 

Objetivo Geral 

 Trabalharemos com a ciência do trabalho e análise do discurso de orientação 

francesa, abordando o tema prescrito/realizado/e real da atividade. 

- Compreender o trabalho do professor em toda a sua complexidade. 

Objetivos específicos: 

- Analisar o discurso do professor para compreender a sua atividade trabalho; 

- Mostrar a complexidade na atividade de trabalho. 
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SEMIÓTICA E MÍDIA NA ANÁLISE DISCURSIVA, SEGUNDO A BNCC 

Mestranda: Francelize Elis Dambros 

Orientadora: Dra. Márcia Andréa dos Santos 

Palavras-chave:  semiótica; mídia; professores de LP; BNCC. 

A Semiótica gerou uma revolução nos meios de comunicação e hoje está presente 

em muitas áreas, da criação do design de uma placa de trânsito à disposição das 

informações de um site, passando pela arquitetura, gestão de informação e pelas artes, 

como a pintura e a escultura.  

Visto que o ensino de LP passa por várias alterações no decorrer da sua história, 

hoje tendo como conteúdo estruturante “o Discurso como prática social” acredita-se na 

ressignificação em formas de aprender e discutir a Língua usando a Linguagem como 

Identidade Cultural.  

Considerando, a apresentação do contexto a ser investigado e a problemática que 

este envolve, busca-se com este estudo, através da interpretação e discussão dos dados 

gerados de um intercâmbio entre professores de LP, respostas que supram a seguinte 

questão: Que representações os professores constroem sobre o uso da semiótica e mídia 

no trabalho com a linguagem?  

O presente estudo traz como objetivo principal compreender a representação do 

professor nas atividades analisadas e readaptadas para a aplicação do eixo AL/S com o 

intuito de analisá-las nas práticas linguístico-discursivas com o uso de mídia. 

No intercâmbio com os professores de LP pretende-se analisar atividades 

propostas no livro didático do 9°ano, juntamente com outras atividades recriadas e 

readaptadas, fundamentadas com textos propostos, lidos e discutidos, selecionados para 

auxiliar sobre o conhecimento dos temas: Semiótica e Mídias que possibilitem a 

aprendizagem, bem como é feita a abordagem da tecnologia como ferramenta pedagógica 

por parte dos professores. A duração será de 8 horas, sendo encontros síncronos. As 

atividades realizadas neste intercâmbio farão parte do corpus para análise.  

Quando se pensa em uma formação docente para o melhor e mais amplo uso da 

tecnologia nas aulas de LP, pensa-se em consolidar essa ação através da pesquisa-ação, 

que, segundo definição de Thiollent(1985 apud GIL, 2002) é um tipo de pesquisa com 

base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação. É através 
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desse tipo de pesquisa que será feito um estudo da proposta da Base, propondo uma 

pesquisa-ação com professores de LP com atividades que abordem a Semiótica para 

serem analisadas e recriadas usando as mídias. Acredita-se na oportunidade de ter um 

momento de intercâmbio de saberes com os colegas professores, por meio do curso, o 

qual trará reflexão em conjunto sobre a proposta da Base e de atividades organizadas para 

serem acrescentadas de ideias, refeitas em conjunto, trabalhando assim a Semiótica 

utilizando as mídias, possíveis, para as aulas, conforme os recursos tecnológicos 

disponíveis na escola da rede estadual. 

Segundo Bakhtin(2003, p. 261) “Todos os diversos campos da atividade humana 

estão ligados ao uso da linguagem” completa dizendo ainda que o emprego da língua 

efetua-se em forma de enunciado (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 

integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. 

Para Lopes,(2008, p. 83) “Um conjunto de significantes, através dos quais nos 

comunicamos”, visto que a função primordial da linguagem é a comunicação, 

intercâmbio social. A verdadeira comunicação humana pressupõe uma atitude 

generalizadora, que constitui um estádio avançado da gênese do significado das palavras. 

As formas mais elevadas de intercâmbio humano só são possíveis porque o pensamento 

do homem reflete a atualidade contextualizada. 

Nota-se que a BNCC amplia o campo da Análise Linguística e da Semiótica, a 

partir da interpretação de textos, das imagens, links e demais recursos que os compõem. 

Por exemplo, a observação da formatação de diversos textos, em ambientes digitais, de 

modo que o educando consiga entender que a escolha da diagramação do conteúdo 

também é portadora de sentido. Através de uma simples foto, o estudante será capaz de 

perceber a intencionalidade que há por trás da imagem, transmitida por informações como 

o enquadramento, a luz utilizada, cores e vestimentas.  

  Acredita-se na ressignificação do ensino de LP em uma roupagem atualizada e 

dinâmica, visto que se amplia o uso de gêneros digitais com a que circulam nos campos 

das práticas artístico-literárias, de estudo e pesquisa, jornalístico/midiático, de atuação na 

vida pública e campo da vida pessoal, cidadãs, investigativas. Aprofunda-se, nessa etapa, 

o tratamento dos gêneros que circulam na esfera pública, nos campos jornalístico -

midiático e de atuação na vida pública.  
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 De acordo com Rojo e Barbosa(2015, p. 135), a escola, “agência socialmente 

legitimada”, não pode desconsiderar ou se eximir das novas práticas que circulam em 

ambiente digitais. As ações desenvolvidas no espaço escolar ainda privilegiam a cultura 

canonizada “sem levar em conta os multi e novos letramentos, as práticas, procedimentos 

e gêneros em circulação nos ambientes da cultura de massa digital e no mundo 

hipermoderno atual”. Para as autoras, práticas cotidianas de interação próprias da 

“hiperinformatividade” devem ganhar destaque na escola e “gêneros hipermidiáticos” 

podem ser contemplados nas reestruturações curriculares.  

  Cabe à escola também, nesse espaço democrático da Web, segundo a BNCC, 

desenvolver as dimensões éticas, política e estética. 

 Analisar as diferentes formas de manifestação da compreensão ativa (réplica 

ativa) dos textos que circulam nas redes sociais, sites e afins e os gêneros que conformam 

essas práticas de linguagem, como: comentário, carta de leitor, post em rede social, 

gif,meme,playlists comentadas de diferentes tipos etc., de forma a ampliar a compreensão 

de textos que pertencem a esses gêneros e a possibilitar uma participação mais qualificada 

do ponto de vista ético, estético e político nas práticas de linguagem da cultura 

digital.(BRASIL, 2016, p. 71). 

 

 

RESULTADOS PARCIAIS 

Até o momento, não há. 
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INSTRUMENTOS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE PRODUÇÃO ESCRITA 

COM CRIANÇAS EM UM TEXTO DE INSTRUÇÃO AO SÓSIA  

 

Mestranda: Jucelaine Riquinha Gossler Siqueira 

Orientadora: Dra. Siderlene Muniz Oliveira 

 

Palavras-chave: trabalho do professor; produção de texto; instrumentos; instrução ao 

sósia 

 

A escola, na perspectiva vygotskyana, constitui o espaço fundamental para o 

desenvolvimento humano e a linguagem tem um papel fundamental nesse processo 

(DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010). Para os autores, nos dois primeiros anos do 

Ensino Fundamental I, produzindo textos diversos, o aluno apropria-se do sistema da 

escrita. Trata-se de uma prática que o leva a “experimentar as restrições a que a língua 

nos submete, assim como as convenções dos gêneros textuais (DOLZ; GAGNON; 

DECÂNDIO, 2010, p. 54). Os autores defendem, ainda, que o aluno seja levado a 

perceber que “os temidos conteúdos gramaticais ou a escrita correta das palavras, por 

exemplo, serão úteis para conseguirem alguma coisa nas diferentes interações de que 

participam em seu meio social”(DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 97-98).  

Neste âmbito, no processo de ensino-aprendizagem de produção textual, cabe ao 

professor tomar consciência sobre os "desvios" que os alunos apresentam em relação a 

uma determinada convenção do gênero ou da ortografia para poder contribuir com o 

desenvolvimento dos alunos. O objeto de trabalho do professor é, portanto, criar e 

organizar “um meio que seja favorável ao desenvolvimento de determinadas capacidades 

dos alunos e a aprendizagem de determinados conteúdos a elas correlacionados" 

(MACHADO, 2009 p. 39). Para isso, assim como em toda atividade, o professor faz uso 

de instrumentos. É uma atividade mediada por instrumentos, considerando que o 

trabalhador se aproprie de artefatos disponíveis no meio social (MACHADO, 2007). 

Com base nos estudos sobre o trabalho do professor, Machado e Lousada (2010) 

discorrem que ferramentas/artefatos e instrumentos são objetos materiais e/ou simbólicos 

que favorecem o aprimoramento de conhecimentos sobre o mundo físico e social. Ambos 

estão a serviço da transformação do mundo, do homem e do próprio objeto. Os artefatos 
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ou ferramentas, "sócio-historicamente construídos para mediarem a ação do homem sobre 

o meio ou sobre o outro, e para se atingirem determinadas finalidades" (MACHADO; 

LOUSADA, 2010, p. 625), só se transformam em instrumentos quando são 

psicologicamente apropriados pelo homem. 

No âmbito do processo de ensino-aprendizagem de produção de texto, as 

perguntas que orientam esta pesquisa são: Quais são os instrumentos utilizados pelos 

professores para ensinar produção textual? Quais as características desses instrumentos? 

Quais são as dificuldades inerentes ao uso desses instrumentos e como as mesmas são 

gerenciadas? Quais são os instrumentos mencionado pelos pares? 

Assim, o objetivo principal da pesquisa é identificar os instrumentos utilizados 

por uma professora no ensino de produção de texto para alunos de quinto ano, bem como 

discutir de que maneira esses instrumentos são reelaborados no dia-a-dia de modo a 

contribuir com a superação das dificuldades dos alunos. 

Seguimos pressupostos teóricos da Clínica da Atividade (CLOT, 2006, 2007, 

2010), cujo principal objetivo é ampliar o poder de agir dos trabalhadores e, para isso, 

desenvolve métodos que fortalecem o coletivo de trabalho. Do ponto de vista da Clínica 

da Atividade, “o coletivo é um instrumento fundamental que dá sustentação ao trabalho”. 

(ANJOS, OLIVEIRA, PAGNONCELLI, 2018. p 33).  

A instrução ao sósia, utilizada para a produção dos dados desta pesquisa, é um dos 

métodos desenvolvidos pela Clínica da Atividade. Foi formulado pelo médico e psicólogo 

Italiano Ivar Oddone, na década de 1970, na universidade de Turim, na Itália (CLOT, 

2007). Mais tarde, no início dos anos 1990, foi reelaborado pelo psicólogo Yves Clot, do 

Conservatório Nacional de Artes e Ofícios, em Paris, na França. É utilizado por autores 

da Psicologia do Trabalho com o objetivo de transformar o trabalho do sujeito por meio 

de um deslocamento de suas atividades a partir de um diálogo entre pesquisador e sósia 

(CLOT, 2007, 2010).  

Os sujeitos desta pesquisa são professores voluntários que atuam na rede 

municipal de ensino dos municípios de Mariópolis, Pato Branco e Clevelând ia. Os 

mesmos participaram do encontro que foi realizado de forma online e denominado pela 

professora-pesquisadora-sósia “encontro de intervenção docente”. 

Como critério para a participação, havia a necessidade de ser docente, com alguns 

anos de experiência em sala de aula, bem como estar atuando nos anos iniciais do Ensino 
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Fundamental. Com isso, o diálogo traria contribuições no âmbito individual e para o 

coletivo de professores. No entender de Machado e Matêncio (2006, p.7), para Bronckart, 

“a linguagem desempenha um papel central tanto no funcionamento psíquico como em 

seu desenvolvimento quanto nas atividades e ações”.  

Dessa forma, a linguagem sobre o trabalho pode levar a uma melhor compreensão 

do próprio fazer docente. No mundo atual, a saúde dos trabalhadores está em perigo e a 

Clínica da Atividade é um dispositivo utilizado para pesquisar o que não foi realizado, 

para restaurar o possível da atividade (CLOT, 2006). A interação propiciada pela 

Instrução ao Sósia possibilita, entre outros aspectos inerentes ao real da atividade do 

professor, o compartilhamento de maneiras de fazer o trabalho e os instrumentos 

necessários, o que corrobora para o fortalecimento e para a saúde do coletivo.  

É importante destacar que este trabalho integra o projeto de pesquisa denominado 

“Integração e interação entre as diferentes esferas sociais: universidade, escola, família” 

(MUNIZ-OLIVEIRA, 2014), coordenado por Siderlene Muniz Oliveira, orientadora 

desta pesquisa. Tem por objetivo investigar problemas existentes em escolas públicas do 

Estado do Paraná, em especial, da região Sudoeste, que interferem no processo de ensino-

aprendizagem entre professor-aluno, tendo sido aprovado pelo comitê de ética. 

O estudo encontra-se em fase de transcrição das instruções ao sósia, com base no 

projeto NURC/SP (PRETI, 1999) e de construção teórica.  
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A AVALIAÇÃO EDUCACIONAL EM LÍNGUA INGLESA PARA CRIANÇAS 

EM UMA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES 

Mestranda: Katiana Pacianello 

Orientadora: Dra. Didiê Ana Ceni Denardi  

 

Palavras chave: avaliação; inglês para crianças; formação de professores.  

Em meio às discussões sobre o ensino-aprendizagem de língua inglesa para 

crianças, a avaliação nem sempre é posta em pauta. Discutem-se incansavelmente os 

processos, abordagens e métodos que podem promover a aquisição da língua com maior 

eficácia, visto a necessidade de desenvolver continuamente seus estudos. Contudo, a 

avaliação fica no mesmo cenário nebuloso de resumir-se à necessidade da conferência de 

um valor numérico que classifica o aprendiz. Isso se deve principalemte pelo olhar 

voltado à avaliação educacional como determinado momento de checagem de 

rendimentos escolares, para que ocorra o fechamento de um ciclo, uma conclusão  

(PIMENTA, 2000).  

Por muito tempo e mesmo atualmente, a avaliação possui a função de conferir, 

classificar e finalizar uma etapa (LUCKESI, 2001).  Porém, essas premissas perdem o 

sentido (ou deveriam) quando falamos da avaliação de aprendizagem de crianças, tema 

escolhido para a pesquisa de mestrado da autora. Esse resumo pretende discutir algumas 

formas avaliativas alternativas à luz dos estudos de  Cameron (2001) dentre outros, que 

deixam de lado a tradicional testagem de alunos e apresentam caminhos mais compatíveis 

ao desenvolvimento da criança e à perspectiva de letramento crítico (DUBOC, 2007, 

2015). 

Com caráter excludente, a avaliaçao ainda é tratada com a mesma importância 

classificatória de anos passados. Doboc (2007) demonstra em sua pesquisa sobre a 

avaliação que a grande maioria das convicções e usos das práticas avaiativas reflete os 

“paradigmas da modernidade”, tais como: “(1) a significação da avaliação como sinônimo 

de mensuração; (2) a ênfase à avaliação de conteúdos objetivos, estáveis e memorizáveis; 

e (3) a utilização de provas escritas como a principal modalidade de avaliação.” (p. 3).  
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Alunos com dificuldades na escrita, por exemplo, carregam estigmas por anos, 

pois muitos profissionais de educação não têm consciência de como lidar com ele, e sobre 

que medidas adotar. Há casos ainda, em que o aluno apenas era aprovado todos os anos 

para que o “problema” fosse passado para a responsabilidade do colega do ano seguinte. 

Tal atitude faz do indivíduo um refém de sua própria condição e da má avaliação que lhe 

fora submetido. Esse cenário pode se repetir com as crianças, afinal para avaliá-las, de 

acordo com Cameron (2001), deve-se atentar para os seguintes aspectos: a) Idade; b) 

Conteúdo de aprendizagem linguística; c) Métodos de ensino; d) Objetivos; e) Teorias de 

aprendizagem.  

O ponto de partida para uma avaliação de língua inglesa para jovens alunos é 

trazer a razoabilidade aos aspectos que estarão presentes na avaliação (BOYD, 2020). A 

avaliação deve ser justa para todas as crianças envolvidas. Ainda, deve-se levar em conta 

aspectos como a realidade social das escolas e das salas de aula  que podem induzir 

facilmente à testagem de papel e caneta, e atividades que avaliam a oralidade, acabam 

tomando o foco apenas na fala espontânea.  

Com base nos estudos vygostskianos, Gipps (2011) advoga pelo aspecto da 

internalização da língua pela socialização, de forma que a avaliação não deveria ser 

realizada em momentos que o aluno tenha que responder questões sozinhos, mas em 

atividades que ee realize com a ajuda de outrosou seja por meio de Scaffolded 

Assessment.. Sendo assim, a avaliação em língua inglesa para crianças deve ser social e 

não isolada, pois a língua se dá também de forma social.  

A avaliação formativa (SANT’ANNA, 2001) deve ser observada como norte da 

prática docente, para que de forma natural, o professor possa ter momentos de reflexão 

com o aluno, dando-lhe feedbacks sobre seu processo de ensino-aprendizagem (GIPPS, 

2011). A autoconsciência dos objetivos de aprendizagem e de metas a serem alcançadas 

proporciona uma avaliação mais significativa e, que futuramente tornará a autoavaliação 

uma realidade palpável. Há ainda formatos alternativos de avaliação como a observação, 

que pode ser feita aula a aula, anotações do professor em determinadas atividades, 

portfólio, atividades com base na resolução de tarefas, entre outras que priorizem a 

interação social entre os alunos (CAMERON, 2001). Sendo assim, a avaliação para 

crianças de inglês deve-se pautar em atividades concomitantes às aulas e que sejam 
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sociais. A ideia de atividades avaliativas isoladas e solitárias, podem não representar o 

real aprendizado dos alunos.  

Para a construção deste texto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica com base em 

teóricos da área dos processos de ensino e aprendizagem de línguas e avaliação para 

crianças (BOYD, 2020; CAMERON, 2001; GIPPS, 2011), que seguem a perspectiva 

sociointeracionista (VYGOTSKY, 1989). Com essa pesquisa busca-se aprofundar 

conhecimento sobre as condições e formas de avaliar a aprendizagem de língua inglesa 

por crianças de forma justa e adequada. O material produzido será utilizado em um 

minicurso de extensão que será ofertado a professores da rede municipal da cidade de 

Francisco Beltrão/PR, no segundo semestre deste ano. O minicurso, por sua vez servirá 

como forma de geração de dados da pesquisa sobre avaliação de aprendizagem de língua 

inglesa para crianças, uma vez que se pretende ouvir os professores participantes sobre 

suas reflexões e práticas avaliativas, bem como de estágio docente da pesquisadora. 

A partir da breve revisão de literatura realizada até o momento, entende-se que a  

avaliação é uma oportunidade de o docente realizar uma prática reflexiva, analisando 

constantemente seus métodos, abordagens, atividades e instrumentos de avaliação da 

aprendizagem discente. Ao avaliar, o docente pode melhorar sua própria prática, ao 

mesmo tempo em que ajuda seus alunos a construírem conhecimentos acerca da língua 

inglesa de encarar a avaliação como uma atividade natural, rotineira. 

Sabe-se que todos os aspectos apresentados enfrentam resistências notáveis como 

a necessidade da quantia de notas numéricas, a conferência exigida pela instituição e até 

mesmo pelo governo em testes nacionais. Contudo, há que se caminhar no sentido em 

que o aluno não se encontre estigmatizado como suficiente/insuficiente, mas como 

potencial a ser desenvolvido de forma processual e social, ou seja, faz-se necessário 

avaliar numa perspectiva de letramento crítico (DUBOC, 2007). 
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ANÁLISE DISCURSIVA DA DESINFORMAÇÃO DURANTE A PANDEMIA 

DE COVID-19 NO BRASIL 

 

Mestrando: Lucas Basso 

Orientadora: Dra. Márcia Andréa dos Santos 

 

Palavras-Chave: desinformação, discurso, COVID-19, pandemia, ideologia. 

 

A proposta central da investigação é compreender o fenômeno da desinformação 

pela ótica da análise do discurso, analisando a partir de parâmetros teóricos e 

metodológicos que cercam uma investigação em busca demonstrar o caráter intrínseco 

entre as mídias, os discursos, a ideologia e o processo de criação de realidade. 

A ideia de enfoque que preza pela análise discursiva é legitimada pela ideia central 

proposta por cânones na área, de que a linguagem é o produto direto das manifestações, 

anseios e pensamentos da sociedade. É por meio da linguagem que os indivíduos 

materializam sua própria realidade, também seria o meio ideológico o motor que 

propulsiona tais manifestações, para tanto é necessário reafirmar as assertivas propostas 

por Bakhtin (2014, p. 42) quando afirma que as palavras e os discursos são resultado 

direto de posições ideológicas adquiridas no do universo social, portanto os discursos a 

serem analisados consistem em fragmentos da realidade que refletem um estado 

específico com potencial para demonstrar intencionalidades e projetos de poder 

institucionalizados dentro do contexto brasileiro. 

O interesse essencial da investigação vem ao encontro de as premissas expostas 

por Michel Foucault na Ordem do Discurso (1970, p. 8-9) onde o autor postula que o 

discurso, invariavelmente, será controlado de alguma forma pelos poderes 

Institucionalizados, que buscam “selecionar, organizar e redistribuir” os procedimentos 

que viabilizam sua existência. Dessa forma, os métodos empregados pelo poder 

institucionalizado no Brasil durante a pandemia estão em questão nesta investigação. Fato 

esse que legitima a escolha do tema e que, novamente, ressoa a voz do pensador francês 

quando postula que (2014, p. 10) “ o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as 
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lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do qual 

nos queremos apoderar”. Tal premissa demonstra que a pandemia no Brasil transcendeu 

os limites do campo sanitário e social para uma tentativa de legitimação de uma realidade 

paralela que buscava existir, a partir de uma fração alternativa da realidade alimentada 

por uma infodemia sem precedentes na história nacional. 

A proposta da presente investigação é analisar discursivamente a desinformação 

disseminada ao longo dos anos de 2020 e 2021 relacionadas à pandemia de covid-19. A 

assertiva que serve de alicerce à pesquisa é que a veiculação de tais informações serviu 

como dispositivo retórico de disseminação da ideologia dominante que, por meio do 

aparato do poder institucionalizado, conscientemente espalhou informações equivocadas 

com a intenção de moldar a narrativa e fornecer substrato para a criação de uma percepção 

da realidade inexistente durante a pandemia, de modo a enquadrá-la em seus próprios 

interesses. 

A organização geral da pesquisa possui duas seções bem definidos que servem 

como alicerces teóricos, de um lado autores já estabelecidos dentro do campo da análise 

discursiva, da compreensão da ideologia e da mídia. E de outro o campo relativamente 

novo que trata da desinformação. 

Em um primeiro momento é necessário compreender conceitos básicos como 

linguagem, discurso e poder dentro do universo de Michel Foucault, tal compreensão 

permite o correto uso do arcabouço teórico e metodológico dentro da investigação que 

preza pela compreensão da desinformação como um fenômeno discursivo que visa 

influenciar o campo social, político e científico brasileiro. 

Posteriormente é necessário compreender a noção de ideologia, com Louis 

Althusser e Marilena Chauí, tal premissa parte do pressuposto de que a internet se 

consolidou nos últimos anos como um Aparelho Ideológico do Estado e busca criar um 

contexto hegemônico em que sua função seja meramente disseminar o discurso da 

ideologia dominante. 

Também no que concerne às mídias e suas especificidades serão contemplados 

dois autores importantes, Peter Burke com sua obra acerca da história da mídia e também 
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Pierre Bourdieu quando busca teorizar a relação que existe entre o consumo de 

informação e o controle político e social institucionalizado. 

 Por fim chega-se ao segundo viés teórico que trata da desinformação, por ser uma 

área de conhecimento relativamente nova torna-se necessário uma seleção baseada em 

critérios que atendam diretamente os objetivos da investigação. Dessa forma as principais 

obras escolhidas são de autoria de Claire Wardle e Hossein Derakhshan que atuam no 

campo jornalístico e buscam compreender e classificar as manifestações discursivas 

ligadas à desinformação. 

A investigação intenta analisar discursivamente a desinformação e também  

propor um método analítico que permita um avanço na interpretação e combate às 

informações falsas. Torna-se indispensável acrescentar que a perspectiva adotada nos 

remete às assertivas de Volochinov (2013, p. 197), o qual afirma que a análise não 

considera a veracidade ou mesmo a qualidade das palavras de acordo com juízos pessoais 

de valor, mas sim em sua relação com o contexto abordado e, principalmente, em relação 

à realidade objetiva. 

A pesquisa pretende ocorrer de forma linear iniciando com uma contextualização 

de ambos contornos teóricos que constituem a análise. De um lado uma densa pesquisa e 

leitura de materiais referentes à desinformação, seu contexto e significações na 

atualidade, e, de outro, a leitura e interpretação do método da análise discursiva seguindo 

os parâmetros estabelecidos por Michel Foucault e a Escola Francesa. O objetivo aqui é, 

ao longo da leitura do referencial teórico, que ambos os campos se aproximem para 

possibilitar a análise pretendida. 

Posteriormente serão selecionadas as dez informações mais compartilhadas no 

Facebook durante o ano de 2020 e 2021 relativas à pandemia de Covid-19 no Brasil. Essas 

informações serão retiradas do banco de dados do próprio Facebook por meio da 

plataforma CrowdTangle.  

Tais informações irão passar por um método inicial de análise. Esse método 

consiste em uma triagem que permitirá a seleção das informações que se enquadrem nos 

parâmetros da desinformação, e que se situem no espectro político/institucionalizado de 

criação, produção e distribuição de informações falsas. 
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Posteriormente a investigação preza pela compreensão de  discursos veiculados 

nas amostras analisadas, sua relação com a ideologia e, principalmente, sua relação com 

os discursos institucionalizados que representam hoje um poder estabelecido no governo 

do Brasil. 
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  Autoconfrontação é um método oriundo da psicologia do trabalho e tem como  

precursores Daniel Faita e Yves Clot, que difundiram este método no campo do trabalho 

educacional no Brasil. 

 A presente pesquisa é de grande relevância para o campo educacional, bem como 

especial para minha própria formação profissional, uma vez que busca, a partir da análise 

da prática docente, possibilitar um novo modo de olhar e agir na prática pedagógica por 

meio do Autoconfrontar. 

 Para tanto, o Método de Autoconfrontação possibilita ao profissional 

autoconfrontado uma análise de sua prática a partir da atividade linguageira que, 

conforme Faïta destaca, acontece a partir da verbalização da prática de sua própria 

atividade de trabalho, prática esta que possui uma relação com impedimentos, regras, 

coletivo de trabalho, instituições, prescrições, real da atividade, entre outros. 

Portanto, a presente pesquisa pode ser ferramenta para outros profissionais que 

desejem Autoconfrontar sua prática e com isso se tornarem os especialistas de suas 

próprias Práticas Pedagógicas, a partir da análise de seus gestos profissionais e atividades 

linguageiras, que Faïta enfatiza com muita intensidade, com foco verbalização dos 

sujeitos. 

 Partindo da perspectiva do método de Autoconfrontação Simples é que esta 

pesquisa está embasada, uma vez que tem como objeto de estudo um trecho de uma sessão 

de Autoconfrontação Simples com uma professora do curso de Química da UTFPR do 

Campus de Pato Branco, na disciplina de química Inorgânica II, que será  estudado a partir 

da análise discursiva. Nesse sentido, o objetivo do estudo é identificar os tópicos 

discursivos que emergem neste contexto, por parte do Interveniente e do Autoconfrontado 



100 
 

nesta Sessão de Autoconfrontação Simples. Este mapeamento tem como intenção analisar 

se estes tópicos discursivos estão auxiliando ou não a prática pedagógica da professora. 

 Para tanto, a pesquisa será desenvolvida a partir de três grandes etapas. 

 Primeira etapa: a interação da professora Autoconfrontada com os intervenientes 

é analisada pela pesquisadora, com foco em identificar quais são os tópicos discursivos 

que emergem  no diálogo da Sessão de Autoconfrontação Simples. 

 Nesta etapa o interveniente deve ter cuidado com o discurso utilizado na sessão 

de Autoconfrontação Simples: em hipótese alguma o mesmo poderá “colocar palavras na 

boca” do Autoconfrontado, pois, se isso acontecer, esta análise não terá o caráter de 

método de Autoconfrontação. Em outras palavras: é o próprio professor Autoconfrontado 

que deve fazer a análise de sua própria prática, cabendo ao interveniente apenas a função 

de auxiliar o professor, sem, entretanto, assumir o lugar de analista. Este é o grande 

desafio neste processo de Autoconfrontar a Prática Pedagógica. 

 Segunda etapa: identificados os tópicos discursivos emitidos oralmente pela 

Autoconfrontada e pelos intervenientes na Sessão de Autoconfrontação Simples, será 

feita a análise destes discursos, com foco na verbalização da prática pedagógica da 

professora. Neste momento também serão utilizadas as transcrições deste diálogo, que 

contribuirão para identificar quais são os tópicos discursivos que emergem nesta análise 

e se estes discursos auxiliaram ou não a transformação da Prática Pedagógica da 

professora analisada (pesquisada). 

 A terceira e última etapa consiste em fazer a análise discursiva dos dados coletados 

na Autonconfrotação Simples a partir da metodologia experimental de (VYGOTSKI, 

1978, p. 71), que nos diz: “ Em movimento é que um corpo mostra o que é”. Neste sentido,  

esta metodologia parte da ideia de “provocar”, ao passo que, neste processo,   a 

experiência de transformação, a partir da  atividade psicológica,  pode revelar seus 

segredos. Com tudo isso, este desenvolvimento pode ser condição para, na sequência, ser 

possível estudar a transformação para compreender. 

 Este método de observação é considerado indireto por (VYGOTSKI, 1999,203), 

pois parte do transformar para depois compreender, fugindo das concepções positivistas  

que fazem o processo contrário ao método de experimentação de Vygotski. 

 Vale ressaltar que esta pesquisa está em fase de construção teórica e, assim, 

utilizaremos referências como Faita (1996), Clot (2010), que fundamentam o método de 
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Autoconfrontação, Fávero (1999), que aborda sobre o tópico discursivo, Jubran (2002), 

que trata da organização tópica da conversação, Lima (2021), que fundamenta como 

transformar a prática docente nas escolas, Vigotsky (2001), que trata da construção do 

pensamento e da linguagem, entre outros autores. 
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A LÍNGUA INGLESA NO NOVO ENSINO MÉDIO: UMA ANÁLISE SOBRE O 

EIXO DA ORALIDADE EM UM LIVRO DIDÁTICO 
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Palavras-chaves: Inglês como língua franca; oralidade; Novo Ensino médio.  

 

O cenário educacional brasileiro tem passado por transformações ao longo da 

história. Essas transformações surgem no contexto de efervescência de uma sociedade 

cada vez mais globalizada e que tem rompido fronteiras, dinâmica marcada pela ampla 

difusão da comunicação em Língua Inglesa (LI), concebida como língua comum de 

interação. Nesse sentido, os processos de ensino e aprendizagem de LI têm sido objeto de 

estudos uma vez que sua concepção tem se transformado em vista de seus variados 

contextos de uso, o que têm impactado tanto práticas pedagógicas quanto seus 

documentos norteadores. Nesse sentido, essa dissertação em andamento tem por objetivo 

analisar as atividades de oralidade presentes em um material didático desenvolvido para 

o Novo Ensino Médio (NEM), a partir do contexto de atuação profissional do mestrando 

responsável por esta pesquisa, a rede estadual de Santa Catarina. Para tanto, o estudo 

apresenta uma linha histórica sobre o ensino de língua inglesa em alguns importantes 

documentos que tratam da educação, perpassando desde as primeiras versões da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

e o Currículo Base do Ensino Médio do Território Catarinense (CBEMTC), com foco 

específico no ensino de LI. A partir disso, problematiza-se o ensino de oralidade no 

componente de Língua Inglesa na etapa do Ensino Médio, apresentando como o Eixo foi 

visto desde os primeiros documentos até a atual reforma do NEM. O que se torna 

perceptível com base na análise dos documentos é que a Oralidade ganhou maior 

notoriedade na BNCC e segue problematizada no CBEMTC retratando a necessidade de 

inserção desse eixo no ensino em sala de aula.  Na fundamentação teórica, o trabalho 

discute a perspectiva do Inglês como Língua Franca (ILF), adotada pela BNCC para o 

trabalho no NEM. A justificativa no documento para a abordagem do inglês nessa 

perspectiva se dá devido ao “foco da função social e política do inglês” (BRASIL, 2018, 
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p. 241). Para a discussão, são usadas as concepções de Jenkins (2000, 2015), Seidlhofer 

(2001), que reiteram a complexidade do estudo do ILF e essa teorização.  Os autores 

questionam aspectos como, por exemplo, a concepção e a utilidade do modelo do falante 

nativo perante as normas de uso do inglês nos mais diversos contextos multilíngues. Em 

um primeiro momento essas pesquisas focaram apenas na forma do idioma, contudo, visto 

que o ILF é um termo que permanece em constante construção, Jenkins (2015) publicou 

um estudo abordando as 3 fases do ILF. Na fase mais atual de desenvolvimento de estudos 

sobre ILF, o foco se move para o inglês dentro de uma estrutura multilíngue, tal inserção 

se dá pelo que Jenkins (2000) chama de natureza emergente que o idioma possui, ou seja, 

destaca-se a relação do inglês com as diferentes línguas com que interage em sua difusão 

global. Também são discutidas pesquisas desenvolvidas sobre o ILF no Brasil, tais como 

os estudos de Bordoni e Gimenez (2014), Duboc (2019), Miranda e Rodrigues (2015), 

Peixoto e Siqueira (2019) e Riella (2013). Alguns dos relatos apontados nesses estudos 

ressaltam que se trata de um campo de pesquisa incipiente no país para o qual a presente 

dissertação também visa contribuir. Além disso, a dissertação aborda as terminologias de 

língua a partir das proposições de Kachru (1985) que propõe uma visualização da 

expansão do inglês em um modelo de círculo, constituído por três círculos concêntricos, 

o Inner Circle, onde estão países no qual o Inglês é a primeira língua; o Outer Circle, que 

representa e contém países onde o inglês se institucionalizou como consequência política 

como a colonização e segunda língua oficial; e o Expanding Circle, que é representado 

por países onde o inglês é visto como um idioma internacional. Essa expansão do Inglês 

e a utilização dele fez com que o papel que a LI possuía na comunicação tenha sido 

ressignificado. Aspectos como, o papel do falante nativo e as variedades da língua no 

âmbito das políticas linguísticas e de ensino transformaram-se também em campos de 

estudo. Assim, novas perspectivas à língua foram criadas, Jordão (2014), ao realizar um 

levantamento histórico sobre tais perspectivas, apresenta um panorama que relaciona 

Inglês como Língua Estrangeira (ILE) com Língua Franca (ILF) e estabelece uma 

contraposição entre ILE e Inglês como Língua Adicional (ILA) e também entre ILE e ILF. 

Para abordar a perspectiva teórica do ILF nessa pesquisa e a visão mantida na BNCC, 

conceitos como repertório linguístico na visão de Blommaert e Backus (2013), Bush 

(2015) e translinguagem, conceituado por Canagarajah (2013), serão apresentados. 

Diante deste cenário, a presente dissertação em andamento pretende desenvolver análise 
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em atividades de oralidade em LI - sob a perspectiva de língua franca - no livro didático, 

sendo caracterizada como uma pesquisa qualitativa (COHEN, MANION, MORRISON, 

2007), segundo a qual não há a separação entre a análise e a interpretação dos dados, de 

modo que o próprio pesquisador toma ciência que as palavras são interpretações e para 

tanto, devem ser interpretadas. Para isso, foi selecionado como objeto para análise o livro 

intitulado “Joy!” (Oliveira, Org, 2020), pois foi o LD escolhido para o trabalho na escola 

de atuação do pesquisador. O processo de análise das atividades do LD a ser desenvolvido 

nessa pesquisa objetiva refletir sobre como as atividades no ensino de oralidade aparecem 

no LD, de modo a relacioná-las à perspectiva do ILF proposta pela BNCC e discutidas 

por estudiosos. Como contribuição, o presente estudo busca aproximar a relação entre o 

LD e o que propõem os documentos oficiais, discutir e contribuir para a perspectiva do 

ILF no ensino de oralidade no país visando diminuir a distância entre teoria e prática na 

sala de aula, de modo a articular tais aspectos à formação de professores de inglês.  
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 Uma das consequências mais onipresentes da globalização é o tratado não oficial 

que determinou a língua inglesa como língua franca do mundo, e tal consenso é 

subproduto de um processo diacrônico com ressonâncias históricas vindouras da época 

colonial até a expansão do mercado global. Assim, seguindo as regras mercadológicas, 

que dita que tudo que é uma necessidade se torna uma oportunidade enriquecedora de 

mercado, a língua inglesa se tornou um prestigioso commodity que é explorado de muitas 

formas, ao preço que nem todos tem condições de liquidar. Dada a complexa história da 

língua inglesa, considerando seu contato com muitas culturas e colônias ao redor do 

globo, ela se tornou um produto híbrido, capaz de se transformar de acordo com as 

necessidades comunicativas. Portanto, este trabalho objetiva apresentar uma breve 

discussão teórica sobre a relação entre os conceitos de globalização, identidade (HALL, 

2006) e cultura (BHABHA, 1998; HALL, 2006) na pós-modernidade e sua relação com 

a língua inglesa. Esses são alguns dos conceitos basilares para a pesquisa de mestrado que 

o autor pretende realizar.  

A grande transformação ofertada pela globalização dita o fim das sociedades 

nacionais, como corpos unitários e determina a existência da sociedade global. Junto a tal 

fenômeno e sendo parte dele, está atrelado o fim das fronteiras físicas, culminando com 

o fim dos limites geográficos. Tal fenômeno representa o ápice da internacionalização do 

capitalismo, ditando a emergência de um mercado global, que alastra pluralidades e 

hibridismos culturais sem a humanidade da tradução cultural, fragmentando e recriando 

identidades antes solidificadas pelo seio nacional. Segundo Hall (2006), a identidade não 

é mais unitária, e sim fragmentada e em constante formação, tornando o sujeito como 

portador de várias identidades, chamado por Hall de identidade cultural da pós-

modernidade. Tais identidades são bombardeadas pela amplitude do processo, capazes de 

serem absorvidas por outras culturas e delas recriarem suas representações de mundo, 

ditando o enfraquecimento da cultural unitária. Ainda, Para Hall (2006), o consumismo 
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global cria “consumidores para os mesmos bens, clientes para os mesmos serviços, 

públicos para as mesmas mensagens e imagens” (2006, p. 74), aproximando os sujeitos 

geograficamente distantes e enfraquecendo as identidades culturais locais. Assim, tais 

“consumidores” globais se vêm à frente da necessidade consumirem subprodutos da 

globalização, como os produtos da indústria cultural de massa, da indústria tecnológica e 

o produto linguístico atrelado a esses, em sua grande maioria: a língua inglesa. Assim, se 

estabeleceu como um contrato social, não oficial, a noção da língua inglesa como 

dispositivo comunicativo entre os sujeitos globais, estabelecendo tal língua como um 

facilitador e também como um produto do fenómeno da globalização, tornando-se, assim, 

propriedade híbrida e multicultural.  Em primeira instância, a globalização trouxe, com 

sua taxação de força disruptiva das barreiras das massas, os benefícios latentes do diálogo 

multicultural e da troca de sentidos entre sujeitos, agora globais, ou na definição de Hall 

(2006), fragmentados, compreendidos e absorvedores de culturas alheias. Há uma 

romantização indissociável de que tal fenómeno é a chave para o hibridismo cultural e a 

porta para a ascensão dos sujeitos periféricos, dotados do passaporte pós-colonial, 

empoderados pela informação disseminada que atinge, pela imposição do mercado e da 

cultura global, toda a sociedade. Há um desespero de se sentir parte do movimento ou, 

nas palavras de Bhabha: “viver na fronteira do presente, para as quais não parece haver 

nome próprio além do atual controvertido deslizamento do prefixo pós: pós-modernismo, 

pós-nacionalismo...” (1998, P. 19). O termo globalização, então, parece ser sinónimo do 

fim da imposição colonial, do imperialismo cultural e da periferização das massas, 

ditando a era da homogeneidade, onde sujeitos são parte de um todo. É o movimento 

natural das massas, ditando que não há fronteiras que não possam ser atravessadas. É esse 

discurso conciliador, integrador e utópico que intensifica o processo de globalização e lhe 

concede o aspecto de produto indissociável nosso tempo. Entretanto, ao passo que se 

somos consumidores e reprodutores de tal fenómeno e as imposições hierárquicas não são 

explicitas, não percebemos a perturbadora problemática central: A globalização é 

centrada pelo poder econômico e pelo mercado, assim, aquilo que parece ser o triunfo das 

massas é, na verdade, uma continuação à submissão colonial. A ideia de disseminação do 

multiculturalismo expande o processo que parte do centro à periferia, conjurando um 

paradoxo que congrega, mas dogmatiza os sujeitos periféricos, criando identidades 

deslocadas e fragmentadas, detentoras da informação, mas submissas às imposições 
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inerentes das estratégias de globalização. Segundo Hall (2006), a mediação do mercado 

global desvincula as identidades, nos dá escolha, difundindo o consumismo e criando um 

“supermercado cultural”, esvaecendo os traços culturais distintivos, transformando a 

cultura.  

Conforme mencionado na introdução deste resumo expandido, a síntese 

apresentada, fará parte da revisão de literatura da dissertação de mestrado a ser realizada 

pelo autor. Na sequência dessa subseção, será discutida a relação entre globalização, 

cultura e língua inglesa, como forma de apresentar o processo de disseminação da língua 

inglesa, passando pela sua ascensão colonial até a pós-modernidade, tentando 

compreender se língua inglesa pode ser considerada um produto cultural mundial ou 

apenas um bem de consumo que continua a disseminar valores imperialistas às sociedades 

pós-coloniais. 

Sobre a relação da globalização e língua inglesa, serão abordados estudos de El 

Kadri e Gimenez. (2013), bem como de Rajagopalan (2012), Moita Lopes (2005), dentre 

outros que serão revistos criticamente. 
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