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Descrição (Caracterização Básica do Projeto): A presente proposta de estudo tem por finalidade 
submeter ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (PPCL) o meu 
interesse em credenciar-me no quadro de docentes permanentes do Curso de Mestrado em Letras da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), no Campus Central, vinculado aos 
Departamentos de Letras Vernáculas (DLV/FALA) e Letras Estrangeiras (DLE/FALA), em Mossoró- RN, 
nos termos do Regimento do referido Curso. Essa proposta, ligada ao projeto de pesquisa “Cultura, 
literatura e representação na pós-colonialidade”, na área de Teoria da Literatura, busca estabelecer uma 
interface com o Curso de Mestrado em Ciências da Linguagem, tanto no bojo do Projeto Pedagógico 
quanto nas orientações da Linha de Pesquisa “Linguagens e práticas sociais”. 

O projeto tem por objetivo analisar, sobretudo, as produções literárias dos países pós-coloniais de língua 
portuguesa a partir das teorias pós-coloniais. Quando os referenciais teóricos permitirem e quando houver 
uma relevância para o melhor entendimento dos contextos literários de língua portuguesa, as produções 
literárias dos países pós-coloniais de língua francesa e inglesa poderão também integrar a pesquisa. Além 
de se constituir hoje um campo de investigação acadêmico, enquanto disciplina interdisciplinar, os estudos 
pós-coloniais permitem, através de várias teorias críticas que os fundamentam, abordar as literaturas dos 
países pós-colonizados, notadamente africanos, por um viés crítico-analítico mais apropriado e adequado 
a essa realidade. 

Essa proposta, enfim, procurará contemplar atividades acadêmicas com temas relacionados à linha de 
pesquisa “Linguagens e práticas sociais”, do PPCL, buscando repensar e evidenciar paradigmas teóricos 
que possam ser pertinentes ao estudo das literaturas de língua portuguesa no contexto (pós)colonial. A 
proposta aqui vicejada não discrimina quaisquer gêneros literários, pois entende que, no panorama da 
literatura pós-colonial, várias formas literárias foram (e continuam sendo) experimentadas e praticadas. 

Objetivos da pesquisa: Reflexão teórica e análise crítica, no âmbito da Teoria da Literatura e da 
Literatura Comparada, das produções literárias dos países pós-coloniais africanos e de suas relações com 
Brasil e Portugal; • Estudar, a partir das contribuições dos constructos da teoria pós-colonial, os processos 
de subjetivação e representação do sujeito na literatura; Investigar as relações entre mestiçagem (ou 
hibridização) cultural e forma literária, bem como relações de gênero dentro do contexto pós-colonial; 
Perceber e analisar a expressão literária pós-colonial como discurso que resiste ou contesta os sistemas 
de representação ocidentais; Verticalizar o estudo acerca das ambivalências da mímica colonial e do 
orientalismo nos estudos literários; Discutir, a partir dos locais de enunciação do subalterno, temas como 
nação e cânone, guerra e literatura, imperialismo e produção cultural e local vs universal; Buscar e pensar, 
ainda que de forma preliminar, Conceitos de Literatura Mundial; Estimular abordagens pós-coloniais na 
Literatura Comparada. 

Problematização/Justificativa do tema: Os estudos pós-coloniais vão, hoje, para além do estudo crítico 
da literatura, mantendo diálogos com várias outras áreas de conhecimento e tomando objetos ou 
contextos culturais dos mais diversos nas suas análises. Contudo, através da trajetória da formação do 
pensamento pós-colonial, verificamos que não se trata de um pensamento antiocidental. A denúncia de 
que a experiência colonial e imperialista foi redutora, pois moldou o mundo a seu próprio sistema de 
representação, jogando outras sociedades às cinzas ou para assimilações compulsórias, é um modo de 
dizer, para todos os efeitos, que o pensamento ocidental devia retornar a suas origens humanitárias, a 
suas antigas promessas, baseado na ética e na responsabilidade, onde todos, sem exceção, possam se 
reconhecer no planeta e compartilhar suas humanidades. 

Nesse sentido, o presente projeto justifica-se pela abertura de uma nova orientação teórica no âmbito dos 
estudos literários e, dentro desses pressupostos, espera-se também trazer à luz outros sistemas de 
representação na literatura (mistos ou de resistência) “desvalorizados” ou inscritos em espaços-tempos 
fora da arquitetura crítica do ocidente. A investigação científica por esse viés ajudará a compreender 
melhor a complexidade das literaturas (pós)coloniais, seus empréstimos, suas recusas, suas marcas e 
seus efeitos. Assim, o estudo poderá absorver obras literárias desse contexto, tanto da prosa quanto da 
poesia, ou seja, autores inscritos em espaços específicos que partilharam ou partilham a experiência de 
fazer literatura, onde questões culturais e identitárias são urgentes e decisivas, aparecendo 
frequentemente numa fronteira de posicionamentos ideológicos, estéticos e culturais dos mais diversos. 

Aspectos teóricos e metodológicos: Se visto como teoria crítica cultural, o pensamento pós-colonial 
engloba diferentes conceitos teóricos pós-modernos e pós-estruturalistas, tendo como principal foco 



estudos sobre literaturas, culturas e sociedades inscritas nos espaços antes colonizados. A teoria pós-
colonial visa ainda pensar culturas das “diásporas” ou culturas de migrantes presentes nos antigos centros 
coloniais. Apesar da heterogeneidade de influências e engajamentos teóricos, o pensamento pós-colonial 
preocupa-se em desvelar certas formas de pensar ou, de outra maneira, em denunciar certos argumentos 
próprios de uma corrente de pensamento (eurocêntrico), e propor uma leitura alternativa à narração 
elaborada pelo Ocidente nos seus mais variados domínios: literatura, cultura, ciência, política, religião, 
mídia e outros correlatos. 

Se visto como disciplina “Estudos Pós-Coloniais” (Postcolonial Studies), o pensamento pós-colonial estará 
circunscrito numa área acadêmica interdisciplinar em ascensão, situada no domínio da Teoria Literária e 
das Ciências da Cultura. Essa nova disciplina se ocupa das sociedades e das culturas das regiões 
geopolíticas pós-coloniais, bem como das teorias pós-coloniais. A disciplina visa basicamente a)- refletir 
sobre os instrumentos de análise do discurso colonial, b)- focalizar os espaços pós-coloniais entendendo-
os como locais privilegiados para o estudo de entroncamentos e/ou surgimento de culturas híbridas e c)- 
elaborar uma crítica a partir de estudos analítico-comparativos de processos literários decorrentes da 
assimilação ou resistência aos modelos impostos pelos colonizadores. 

Na análise do discurso colonial, importa o estudo sobre a elaboração e a construção do “Outro”, 
percebendo os mecanismos sociais, econômicos, políticos e culturais de outremização de forma 
estereotipada e reduzida, conformados à própria visão que se impõe. Nesse âmbito, tratamos criticamente 
do olhar ocidental sobre o Oriente, África e outros espaços imaginados. Procuramos, diante desse estudo, 
desconstruir a perspectiva das realizações simbólicas eurocêntricas que confluem na legitimação de poder 
e de controle sobre o “Outro”. 

Outra área importante dos estudos pós-coloniais é a investigação de sociedades onde há, em maior força, 
a presença de misturas culturais. No contato entre culturas no contexto colonial, houve uma adaptação ou 
assimilação do colonizado pelo colonizador. Esse processo gerou, entretanto, ambivalências, bem como 
novas formas (híbridas) de cultura, cujo resultado marcou distância tanto do colonizador quanto do 
colonizado. As mais variadas expressões dos povos durante a colonização e também no período da pós-
colonização vieram marcadas por mestiçagens culturais das mais diversas, cabendo assim, ao estudioso 
da área, apontar e analisar criticamente os produtos culturais mais relevantes marcados por esse 
processo que permitiu a representação de novas (outras) identidades. 

Em síntese, os estudos pós-coloniais, enquanto disciplina decorrente das teorias pós-coloniais, objetivam 
investigar as ambiguidades das sociedades (pós/neo)colonizadoras e (pós/recém)colonizadas nas 
seguintes linhas de reflexão: 1- Apropriação/ desapropriação; 2- Colonização/ movimentos de 
descolonização; 3- Contestação do cânone ocidental; 4- Etnocentrismo/ descentralização; 5- Geopolítica 
da literatura mundial; 6- História colonial/ memória colonial; 7- Hibridização (mestiçagem)/ autenticidade; 8- 
Imperialismo/ resistência ao Império; 9- Ideologias terceiro-mundistas; 10- Institucionalização dos 
“postcolonial studies”; 11- Mimetismo/ resistência; 12- Rejeição/ transplante; 13- Ciências Humanas Pós-
Coloniais; 14- E reflexões sobre se “Há uma Teoria Pós-Colonial?”. Vale ressaltar que os estudos pós-
coloniais estabelecem conexões com as literaturas africanas contemporâneas de língua portuguesa, 
francesa e inglesa. No contexto brasileiro, interessa, sobretudo, as representações afro-brasileiras. 

Repercussões/Possíveis Aplicações e Impactos: • Conduzir a discussão acerca das práticas culturais e 
literárias, tendo em vista os locais de enunciação do subalterno; Aprofundar nos estudos e nas 
abordagens pós-coloniais no âmbito das literaturas de língua portuguesa e, se pertinente, também nas 
literaturas de língua francesa ou inglesa; Estimular novos questionamentos acerca das relações entre 
literatura, nação, cânone literário e guerras coloniais; Refletir e aprofundar no conhecimento sobre as 
ambivalências da mímica colonial, nos conceitos de Literatura Mundial, no comparativismo nas literaturas 
pós-coloniais (local vs universal) e na ideia de África, de Brasil e de Portugal; Estabelecer um arcabouço 
teórico que permita discutir temas, tendo como corpus as produções da cultura e da literatura, como 
imperialismo, humanismo e democracia; Enfim, espera-se que, a partir das orientações postas acima, a 
pesquisa seja compartilhada em eventos, comunicações, palestras e publicações na área, tanto pelo 
coordenador do projeto quanto pelos pesquisadores e estudantes colaboradores, tais como membros do 
Grupo de Pesquisa, orientandos de Trabalho de Conclusão de Curso, orientandos de Iniciação Científica e 
orientandos de Mestrado ou mesmo Doutorado.   

Descrição do Financiador: Essa pesquisa não conta com financiamento. 


