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Aluno do curso de especialização “Latu Sensu” em 
Língua Inglesa e Literaturas, pela Universidade Federal 
de Rondônia (Unir), Alex Santana Costa apresentou 
em seu trabalho de conclusão de curso o tema: “Eli-
zabeth Bishop: tradução e colonização em “Poemas 
do Brasil”, onde realiza análise literária com base na 
Teoria do Pós Colonialismo e tradução Pós-Colonial. 
A orientação é do professor Miguel Nenevê.

GRAU - Qual a temática de sua pesquisa e ela 
está pautada em que área de investigação? 
ALEX - Análise literária com base na Teoria do Pós 
colonialismo e tradução pós colonial. Tema da pesqui-
sa: ELIZABETH BISHOP: tradução e colonização em 
“Poemas do Brasil”. 

GRAU - Quais os pormenores da execução, pro-
priamente dita, de sua pesquisa? 
ALEX - A pesquisa foi realizada a partir de uma lei-
tura e análise póscolonial de alguns poemas da poe-
ta estadunidense Elizabeth Bishop, presentes no livro 
“Poemas do Brasil”, organizado e traduzido por Paulo 
Henriques Britto. A tradução dos poemas, bem como 
a postura do tradutor, foram analisadas sob uma óti-
ca póscolonial da tradução (postcolonial translation) e 
com base na teoria de alguns estudiosos do póscolo-
nialismo. 
 
GRAU - Análise de dados e conclusões revela-
ram particularidades do tema? Que tipo? 
ALEX - Este artigo tem por objetivo apresentar uma 
análise póscolonial de alguns poemas de Elizabeth 
Bishop presentes no livro “Poemas do Brasil” e da 
tradução dos mesmos, realizada pelo tradutor Paulo 
Henriques Britto. O estudo nos revela uma poeta pre-
conceituosa que descrevia os contrastes do Brasil sob 

Tradução e Colonização 
em ‘Poemas do Brasil’

Análise Literária

“Teóricos do pós-
colonialismo e da 

tradução póscolonial 
sugerem que tanto a 

leitura quanto a tradu-
ção de obras escritas 
por autores de países 
desenvolvidos em re-
ferência aos povos de 
países subdesenvolvi-

dos e/ou em desen-
volvimento precisam 

ser realizadas com 
postura crítica”

‘O tradutor não 
pode ser neutro’

O trabalho de análise de tradução 
sob uma perspectiva pós-colonial é 
algo recente no meio acadêmico. É, no 
entanto, muito importante para repen-
sar tradução. Neste trabalho do Alex 
Santana, por exemplo, percebemos a 
crítica que o acadêmico faz para a “tra-
dução”  que Elizabeth Bishop fez do 
Brasil. Ao escrever sobre o povo brasi-
liero, sua cultura, a autora, no pensamento de Susan Bassnett, 
“traduz” o Brasil para outra audiência. Como mostra Alex, “ 
traduz” de uma forma preconceituosa, situando o povo brasi-
leiro como “inferior”  ao seu povo americano. 

O que o tradutor brasileiro faz ao traduzir os poemass para 
o português é de certa forma uma “ retraduçao”  dos poemas 
para a audiência brasileira, fazendo o que Bassnett fala de “ 
translation back.” O tradutor tem a oportunidade de chamar 
atenção do leitor por meio de notas de rodapés e de uma boa 
introdução à tradução. Deve se manifestar sobre a postura 
colonizadora (ou não) da autora americana. Neste sentido, 
o tradutor nao pode ser neutro. É esta discussão que se faz 
importante no trabalho do Alex Santana. Até que ponto o tra-
dutor foi crítico ou não ao texto que ele traduziu. Dentro da 
perspectiva pós-colonial, o tradutor não deve apenas traduzir 
mas mostrar ao leitor de que lugar, de que perspectiva e de 
que posição política o autor escreve.

Eliandra dE OlivEira BElfOrtE

“Não, eu não confio totalmente 
no que um tradutor põe em seu 
trabalho. Acredito que existam alguns 
erros, de fato, que precisam ser con-
siderados. A tradução é algo muito 
complicado e requer muito estudo e 
uma boa compreensão daquilo que 
se está traduzindo. Nem tudo pode 
se traduzir ao pé da letra”

PATRÍCIA RESTIER
3 período Inglês

Pesquisa realizada na Escola 
Domingos Sávio: Rio Madeira

A escola escolhida para realização desta pesquisa foi Domingos Sávio (São 
Sebastião) margem esquerda do rio Madeira. A princípio os alunos demonstra-
vam timidez e desconforto em relação à escrita, os mesmos eram acostumados 
a fazem ditados de frases e palavras e interpretações de textos que deveriam 
coincidir com a resposta do livro didático do professor.

Optou-se por analisar os processos míticos representados na cultura amazôni-
ca, assim como os contos de histórias como o boto, o curupira, a cobra grande 
e outros, além de verificar como a literatura infanto-juvenil pode contribuir no 
desenvolvimento da educação. É imprescindível, pois, que os saberes e fazeres 
locais sejam respeitados na dimensão educativa.

Através de um vasto material teórico na tentativa de compreender o processo 
cultural ribeirinho, as narrativas míticas que se fazem presentes no imaginário co-
letivo. A proposta foi trabalhar o real e o imaginário neste aspecto estabeleceu-se 
relações através da linguagem, não só entre indivíduos, mas com o pesquisador 
e o objeto pesquisado, como também na seleção de textos, mapeando o campo, 
seleção de informantes para proporcionar a facilidade e a absorção das infor-

MIGUel NeNevê
Orientador 

“Não se pode confiar totalmente numa 
obra traduzida. Pois, para traduzir um 
trabalho a pessoa precisa ter conheci-
mento não só da obra, mais também 
da cultura do povo para o qual se esta 
traduzindo. Pois, a tradução é uma 
releitura de um texto original que é 
passado em outro idioma sob a visão 
do tradutor”. 

FElIPE GomES
3 período Inglês 

“Depende de alguns fatores importantes 
para quem faz esse tipo de trabalho. Por 
que toda obra traduzida, ao ser com-
parada com a obra original, deve manter 
suas características. E, se isto não acon-
tecer é questionável o tipo de tradução, 
e só é possível suspeitar da tradução no 
momento que há comparação (tradução/
original)”

PATRÍCIA lImA
Letras/Inglês 7º período

PESQUISA

uma ótica particularmente colonizadora, cujo conteú-
do o tradutor teve a oportunidade de re-traduzir para 
os leitores brasileiros (por meio de uma tradução pós-
colonial), mas optou pela imparcialidade. São práticas 
de tradução como esta de Britto que fazem do estudo 
da tradução algo bastante complexo. Portanto, preten-
demos com este estudo ratificar a importância da prá-
tica da tradução póscolonial em países “periféricos”, 
como o Brasil, visto que nos conscientiza a não só 
reconhecermos algumas facetas da colonização, mas 
principalmente a lutarmos contra elas. 
Muitos ainda lêem poesia como se esta fosse uma obra 
de arte intocável, como assim propõe a visão da “l’art 
pour l’art”. No entanto, teóricos do póscolonialismo e 
da tradução póscolonial sugerem que tanto a leitura 
quanto a tradução de obras escritas por autores de países desenvolvidos em referência aos povos de países subdesen-
volvidos e/ou em desenvolvimento precisam ser realizadas com postura crítica, verificando se as mesmas (mesmo que 
implicitamente) foram escritas sob uma ótica colonizadora. A poesia bem elaborada e antitética de Bishop ainda atrai, 
apaixona e ofusca a visão de muitos leitores e críticos. A tradução imparcial de Paulo Henriques Britto apenas coopera 
para isso. Entretanto, é por meio de uma leitura e tradução póscolonial que leitores, críticos e escritores podem chegar à 
conclusão de que a poesia de Bishop sobre o Brasil é tão colonizadora quanto a visão que os Estados Unidos da Amé-
rica têm da cultura iraquiana, por exemplo. Portanto, acreditamos que a poesia pode ser idealizada apenas como sendo 
uma obra de arte, mas desde que permita que a cultura do outro também permaneça intocável e respeitada.

VOCÊ CONFIA TOTALMENTE NUMA OBRA TRADUZIDA? O AUTOR ESTÁ SOB SUSPEITA?

Melo (1995, p. 29) entende que “A 
cultura é tudo aquilo que o homem trans-
forma superando o que é dado pela natu-
reza”. Assim, todos nós fazemos parte de 
uma cultura, pois negar esse fato é negar 
a própria existência. a cultura necessita da 
linguagem para estabelecer meios de com-
preensão do mundo em que nos cerca. As-
sim, Kramer (1993, p. 110) entende que “A 
linguagem da educação merece ser cunha-
da em uma forma que seja reveladora da 
sua riqueza e não mais a condene à forma 
que seja reveladora da sua riqueza e não 
mais a condene à forma normativa de uma 
receita médica ou culinária.”

A escola não deve mais se preocupar 
apenas com os padrões normativos nem 
deve esquecer que a língua é dinâmica. 
Para Kramer (1993: 67) “A linguagem não 
pode ser reduzida ou cristalizada em um 
significado único”.

A educação no ambiente ribeirinho tem 
um papel muito importante. Ela deve enfo-
car, resgatar, fortalecer e valorizar a cultura 
local, uma vez que esta é heterogênea e 
pode ser percebida na escola desde arru-
mação do espaço até o comportamento 
social dos alunos que as compõe.

É a cultura ribeirinha que transforma a 
floresta e os rios pelos símbolos que a cria e 
lhes adapta à sua realidade. O contato que 
o caboclo tem com a floresta lhe permite 
criar símbolos para explicar alguns fenô-
menos naturais, surgindo assim, os mitos e 
as lendas da Amazônia.

Loureiro (1995, p. 26) entende que: “O 
homem amazônico, o caboclo busca des-
vendar os segredos de seu mundo, recor-
rendo dominantemente aos mitos e à este-
tização”. Assim, a vida social identifica-se 
com uma linguagem poética presentes no 
meio ambiente em que vivemos, anterior 
aos tempos históricos, que flui como os flu-
xos das águas. As crianças ribeirinhas são 
sujeitos mais intensos de expressão da cul-
tura local, pois são elas que reproduzem as 
narrativas orais contadas pelos mais velhos 
da comunidade. As narrativas míticas se 
fazem presentes no imaginário da criança 
refletindo o contexto com o meio em que 
vive através da linguagem: (...) Somen-
te sendo autora a criança interage com a 

língua; somente sendo lida e ouvida pelos 
outros ela se identifica, diferencia, cresce 
no seu aprendizado... Somente sendo au-
tora ela penetra na escrita viva e real, feita 
na história (KRAMER, 1993, p.83).

Ora, percebe-se que as crianças narram 
histórias que fazem parte do seu cotidiano. 
Deste modo, o registro das narrativas es-
critas marcas de oralidade e/ou nas orais 
elementos da cultura ribeirinha, visto que 
os mitos e as lendas contadas pelo caboclo 
amazônico variam de uma comunidade 
para outra.

Cultura e Linguagem

O foco de análise é a  oralidade e as marcas 
de cultura. Ao usar a expressão “lá no fundo 
do mar” a qual as alunas recorrem outras vez-
es, percebemos a intromissão de um elemento 
que foge da realidade local. Elas poderiam ter 
dito “lá no fundo do rio”. Acreditamos que elas 
tenham achado a palavra “mar” mais bonita. A 
palavra “gigantesca” na oitava linha do texto 
também é um vocábulo da cidade que elas, por 
meio da televisão, do rádio ou dos livros didáti-
cos incorporaram ao seu texto. As alunas dis-
seram em seu texto que a cobra aparece sempre 
no festejo de São Sebastião, observe como elas 
trouxeram-no para o seu dia a dia. O barracão 
também aparece no seu texto, ele é um objeto 
presente na vida delas, pois é lá que suas festas 
são realizadas.

Os alunos pintam cenas da sua comunidade 
misturando  o real com o transcendental,  repre-
sentado pela  figura do curupira.   É um menino 
com aparência de índio com os pés virados para 
trás, ele é popularmente conhecido como pro-
tetor das florestas e dos animais. Deste modo, 
pode-se observar como é a relação do aluno 
com a cultura amazônica em sua produção de 
texto, seja oral ou escrito e de que modo estas 
marcas se apresentam.  Constatou-se, que, a 
história mais contada na comunidade tanto pe-
los adultos como também pelas crianças são a 
do  Matinta Pereira, espécie de protetor invisível 
da floresta que assusta as pessoas e pede fumo e 
do boto que dependendo da coloração do ani-
mal,  ele pode atingir várias configurações.

Mistura do real 
com o transcendental

mações.
Partindo das concepções de Lou-

reiro (1995), onde afirma que o ribeir-
inho cria e é criado pela cultura e que o 
caboclo ribeirinho tira da floresta e do 
rio explicação necessária para com-
preender a vida. A fim de valorizar 
o aluno na sua produção de texto, a 
linguagem foi trabalhada para esta-
belecer meios de compreensão do 
mundo que os cercam.

Para entender como ocorre a 
construção da linguagem e como 
as narrativas míticas são dissemi-
nadas na comunidade foi real-
izada a pesquisa descritiva na Es-
cola através de algumas leituras 
prévias e a produção de textos 
escritos e orais, conforme a fig-
ura ao lado:


