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A proposta de criação do G.E.Di surge em função da demanda de parte dos alunos do curso de 

Letras do IFPR de Palmas, bem da intenção do coordenador proponente de articular um grupo 

forte de pesquisa que possa ajudar a dar visibilidade aos estudos do discurso (em especial, mas 

não só, na perspectiva de Pêcheux), tanto na Linguística quanto na perspectiva dos Estudos 

Literários e da Educação, dentro da instituição. Dessa forma, a proposta inclui não só leitura e 

discussão de textos, mas, acima de tudo, congregar trabalhos – em diversos níveis – sobre as 

problemáticas e reflexões que se referem ao tema sugerido, visando à verticalização das 

mesmas, da graduação em direção aos níveis de pós. A relevância do projeto, como já vem 

sendo encaminhado ao longo deste texto, consiste em alguns pontos centrais: a demanda de 

alguns alunos em aprofundar os estudos que tomam por base o discurso; criar um núcleo de 

produção e divulgação de pesquisas na área; desenvolver promoção e participação em eventos; 

divulgar não só a existência do grupo, mas também do curso de Letras e do próprio IFPR, 

campus Palmas. Assim, acreditamos contribuir com a produção de conhecimento, já que os 

discentes envolvidos desenvolvem pesquisas não só com vista à produção a um trabalho de 

conclusão de curso, mas de projetos maiores, de maior duração e, talvez, profundidade. Sendo 

assim, o grupo busca abarcar desde os discentes que querem aprofundar leituras e estudos sobre 

o discurso, bem como os que almejam, de fato, desenvolver sua produção científica que pode 

contribuir, também, para a atuação deles como profissionais da educação. Nesse sentido, então, 

localiza-se nossa maior participação no que diz respeito à interface com políticas públicas, uma 

vez que o G.E.Di possui, também, a intenção e o interesse em concatenar suas pesquisas com a 

atuação docente. Inclusive, não de imediato, mas a médio prazo, buscamos realizar outros 

projetos que operem com a formação continuada e a reciclagem de professores em exercício na 

cidade de Palmas. 
 

Palavras-chave: Discurso; Sujeito; IFPR. 
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PESADÃO: EFEITOS DE SENTIDO, SIGNIGICAÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO DE 

SUJEITOS 
 

Suzete Verginia de Souza REITER (IFPR) 

suzete.reiter@ifpr.edu.br  

 Maria Isabel Cabral da SILVA (IFPR) 

maria.silva@ifpr.edu.br  

 

Essa pesquisa, que parte da perspectiva da Análise do Discurso Francesa, a partir de 

Orlandi (2000, 2010), Pechêux (2008), Zoppi-Fontana (2003) e Brandão (2012), toma como 

objeto de estudos a letra da canção intitulada Pesadão, uma composição de Iza, com a 

participação especial de Marcelo Falcão. Esta música, que teve o seu lançamento nas mais 

diversas mídias em outubro de 2017, não possui apenas uma, mas quatro influências de gêneros 

musicais. Ela é um mix de Reggae, R&B, Pop e Rap e trata de questões de superação, quebra de 

padrões, representatividade e empoderamento. Iza, que se tornou uma referência de identidade 

através dessas vozes, têm causado muitos questionamentos com essa música, pois os temas nela 

tratados apresentam questões atuais que já não passam despercebidas nos mais diversos espaços 

onde os sujeitos estão inseridos. Esta atividade não se deu apenas partindo da leitura do texto 

enquanto superfície linguística, mas sim levando em conta o discurso e as ideologias nele 

presentes, uma vez que se sabe que esse gênero musical muito tem se difundido nas mais 

diversas mídias e eventos da atualidade, e de certo modo tem causado influências nas relações 

dialógicas entre os sujeitos e suas formações ideológicas e discursivas. Considera-se importante 

esclarecer que as questões apontadas pelas atividades desenvolvidas através da canção Pesadão 

não se referem apenas às questões de gênero feminino, mas sim no sentido de perceber essa 

música enquanto espaço discursivo estabelecendo relações entre discursos para uma chamada à 

consciência de busca e ocupação de um outro lugar e outra identidade possíveis na sociedade 

pelo sujeito. Assim, busca-se analisar os efeitos de sentido dessa letra através da leitura, 

discussão e interpretação dessa canção juntamente com um grupo de jovens estudantes com o 

objetivo de levá-los à tomada de consciência para ressignificação das dificuldades e 

adversidades, no sentido de levar o indivíduo a se empoderar e buscar novas perspectivas de 

vida a partir da análise do discurso e da interdiscursividade presentes na letra dessa canção.  

 

Palavras-chave: Pesadão; Empoderamento; Formação discursiva. 



 
 

 

São Carlos, Setembro de 2018 

 

PRÁTICAS DE EVIDÊNCIAS E DE SILENCIAMENTO QUE SE BIFURCAM: UMA 

ANÁLISE DISCURSIVA DO MANUAL PARA ELABORAÇÃO DA SÉRIE 

METÓDICA DE OFÍCIO 

 

 

 Roberta VIEIRA (IFPR) 

roberta.vieira@ifpr.edu.br 

 

Adoto como premissa não haver neutralidade no uso dos signos e que sempre estamos 

comprometidos com os sentidos e a prática política destes, busco suporte teórico em Orlandi 

(2012), Pêcheux (1988), Pimenta (1999) e Cunha (2005) para problematizar o presente trabalho. 

Nesta seara, analiso vestígios da prática pedagógica baseada na teoria da organização racional 

do trabalho através de material didático utilizado nas Escolas Técnicas da Rede Federal (ETRF), 

particularmente das Séries Metódicas de Ofícios que passaram por apropriações e adaptações 

para atender às demandas das diferentes instituições que as adotaram. As Séries Metódicas de 

Ofícios (SMO) surgem como método de ensino que utilizava a lógica cartesiana. Elas 

consistiam de desenhos técnicos que decompunham as atividades a serem feitas nas fábricas, 

organizando-as das mais simples para as mais complexas, conforme o amadurecimento da 

habilidade do aprendiz. As Séries Metódicas de Ofícios serviam perfeitamente para o modo 

rigoroso de ensinar as técnicas profissionalizantes do chamado método racional de formação 

profissional. Realizando a análise do discurso pecheutiana do corpus ‘Conceitos Básicos Para 

Elaboração De Séries Metódicas De Ofícios’, pretendo dimensionar o papel ideológico desta 

prática de ensino nas ETRF, como parte de um projeto mais amplo e futuro que será a análise 

discursiva do Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal do Paraná no intuito 

de identificar nuances – entre o evidente e os silenciamentos – da adequada formação docente 

que venha a quebrar o abismo entre a educação propedêutica e a educação profissional. A 

análise de discurso da vertente francesa oferece instrumentos teóricos e metodológicos que 

permitem incorporar as condições históricas e ideológicas em que o discurso foi produzido. 

Desse modo, o discurso pode ser entendido numa iminência histórica e social, onde a linguagem 

é apreendida não como mera unidade significativa a ser decodificada, mas como efeito de 

sentido entre sujeitos. Assim, este artigo pretende compreender o funcionamento do discurso do 

material didático sob o viés da educação profissional e da formação docente. 

 

Palavras-Chaves: Análise de Discurso; Educação Profissional; Formação Docente. 
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INFERNOS DANTESCOS: DIALOGISMO E INTERTEXTUALIDADE NA DIVINA 

COMÉDIA DE DANTE ALIGHIERI E SANDRO BOTTICELLI 
 

 

Ana Carolina Aparecida Pormorski SILVEIRA (IFPR/Campus Palmas) 
anna.pomorski18@gmail.com 

Sânderson Reginaldo de MELLO (IFPR/Campus Palmas) 
sanderson.mello@ifpr.edu.br 

 

 

O presente estudo é parte de um projeto de pesquisa de conclusão do curso de licenciatura em 

Letras no Instituto Federal do Paraná, campus Palmas, no qual propomos investigar as relações 

de interfaces entre a Literatura, a Pintura e o Cinema: os infernos dantescos de Divina Comédia 

(2012), de Dante Alighieri; Inferno (2013), de Dan Brown; e Inferno (2016), de Ron Roward. 

Nesse contexto, buscaremos tratar especificamente sobre as relações dialógicas e intertextuais 

em Inferno, da obra Divina Comédia (1304-1321), de Dante Alighieri (1265-1321), com 

ilustrações (desenhos) do pintor Sandro Botticelli (1445-1510), publicada em 2012 pelas 

editoras Ateliê Editorial e Editora Unicamp. Estruturada em três partes: Inferno (34 cantos), 

Purgatório (33 cantos) e Paraíso (33 cantos), a Divina Comédia recebeu o termo divina ao 

título somente na edição veneziana de 1555, por se tratar de um poema sacro, cuja estrutura 

épica e teor alegórico e filosófico, segundo o próprio Dante, inclinava-se para o gênero da 

comédia: um relato com início perturbador e um final feliz (Hansen, 2012), no qual se narra a 

conversão da alma, a partir das viagens de declínio e ascensão do personagem Dante. Na nota 

editorial da obra, afirma-se que o projeto gráfico corresponde ao idealizado pelo pintor Sandro 

Botticelli, como a disposição horizontal de leitura de cada canto por página com sua ilustração 

específica. Diante disso, buscaremos analisar as correspondências interartísticas (Sauriou, 1965) 

em Inferno, observando a equivalência entre poesia e pintura no livro impresso, pois o poeta e o 

pintor são tradutores de relações entre significados e significantes (Plaza, 2003), afinal o projeto 

gráfico da edição corrobora de forma sui generis para que os desenhos de Botticelli estejam 

articulados como poéticas visuais do poema de Dante. Assim, discutiremos como as origens das 

questões homológicas entre literatura e pintura na Antiguidade Clássica (Platão, Aristóteles e 

Horácio) e seus reflexos nas ideias e representações artísticas da Idade Média e, principalmente, 

no início da Idade Moderna, em função dos tratadistas e estetas humanistas do século XVI, 

confluem-se no processo de tradução visual de Botticelli. Assim, poderemos verificar que o 

livro ilustrado (Santaella, 2012), como produto midiático, possui um planejamento editorial que, 

por meio do dialogismo e da intertextualidade (Fiorin, 2016), promovem uma leitura plural pelo 

jogo de interfaces entre diferentes gêneros e linguagens artísticas. 
  
Palavras-chave: Dialogismo; Intertextualidade; Interfaces. 
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PROBLEMAS DA POÉTICA DE BAKHTIN E DA PSICANÁLISE: POR UMA TEORIA 

DE SUJEITO INSUFICIENTE 

 

 

Fernando RIBAS CAMARGO (IFPR) 

fer-camargo2011@hotmail.com 

Orientador: Dr. Jacob DOS SANTOS BIZIAK (IFPR) 

jacob.biziak@ifpr.edu.br 

 

 

Esta pesquisa se refere a um Trabalho de Conclusão de Curso, na área de Letras – Português e 

Inglês, e tem como objetivo estabelecer um diálogo entre as obras do Círculo de Bakhtin e da 

Psicanálise de Freud e de Lacan, a fim de construir uma teoria sobre sujeito que considere o 

modelo dialógico de leitura e o inconsciente. Desse modo, também objetivamos colaborar com a 

discussão sobre a suposta rivalidade histórica entre essas diferentes epistemologias. Para isso, 

será feita uma análise bibliográfica das contribuições a respeito da subjetividade produzidas por 

Bakhtin, Vološinov, Freud e Lacan.  No que se refere aos três primeiros autores, faremos uma 

releitura da crítica de Bakhtin e Vološinov a respeito da teoria freudiana, o que servirá como um 

ponto de partida para essa possibilidade de diálogo. Depois, recorreremos a Lacan – que 

construiu sua teoria sobre o sujeito a partir de uma releitura de Freud e dos estudos saussurianos 

sobre a linguagem – para tentar entender como o inconsciente se estrutura como uma 

linguagem, desmistificando, com isso, a ideia de que ele é desligado do meio social. Além das 

obras desses pensadores, este trabalho também será fundamentado na vertente pecheuxtiana da 

Análise do Discurso e na teoria das heterogeneidades enunciativas, de Jacqueline Authier-

Revuz. Ambos os estudos podem ser entendidos como movimentos de leitura, que são 

deslocados da ideia de consciência para o inconsciente, e, então, nos servirão de apoio para se 

realizar este trabalho de forma dialogada. Para possibilitar um entendimento melhor acerca das 

contribuições e das diferenças entre cada autor, será escolhida a obra Niétotchka Niezvânova 

(Dostoiévski, 2015) como corpus de análise. Nossa escolha se deve ao fato de que, nesse livro, 

Dostoiévski permite que o eu das personagens seja visto a partir de suas relações – interlocuções 

– em níveis imediatos (conversa presencial) e em planos mais distantes – os diálogos com o 

passado –, o que nos permitirá explorar mais detalhadamente cada um dos caminhos 

metodológicos que os autores em questão propuseram. Haverá, ainda, a possibilidade de nos 

embasarmos na própria análise que Bakhtin fez da produção dostoievskiana, para, em seguida, 

podermos ampliar nosso horizonte de leitura sobre Dostoievski, recorrendo, por exemplo, à 

psicanálise lacaniana. 
 

Palavras-chave: Sujeito; Círculo de Bakhtin; Psicanálise. 
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PROBLEMAS DE ENUNCIAÇÃO: POSSÍVEIS RELAÇÕES ENTRE BUTLER, 

DERRIDA E PÊCHEUX NO ESTUDO DISCURSIVO DO FUNCIONAMENTO DA 

LINGUAGEM 

 

   Dr. Jacob DOS SANTOS BIZIAK (IFPR) 

jacob.biziak@ifpr.edu.br 

 

 

Butler acabou tendo sua recepção, no Brasil, tornada cânone com seu trabalho em Problemas de 

gênero. No entanto, mais que isso, acreditamos que, partindo dos estudos de gênero, a filósofa 

constrói um pensamento no qual questões éticas e estéticas do funcionamento da linguagem, 

enquanto performatividade de realidades, se coloca. Assim, parece que um dos eixos centrais de 

suas reflexões articula-se ao contato (im)possível do sujeito com a alteridade – cuja cena de 

contato primordial está para sempre perdida, mas marcada nos lapsos, equívocos e contradições 

das atualizações discursivas. Desse modo, sabendo que Butler dialoga fortemente com Derrida, 

Foucault, Lacan e Althusser, esta proposta de pesquisa de pós-doutoramento busca aproximar, 

agora, principalmente, a filósofa estadunidense de Michel Pêcheux. Diversos dispositivos de 

leitura trazidos à baila pelo pensador francês – como ideologia, real da história e do discurso, 

por exemplo – podem ser tangenciados com o pensamento de Butler. Com isso, pretendemos 

não só pensar o funcionamento discursivo das construções de gêneros da língua, mas, também, 

problematizar esta no que diz respeito à produção de sentido. Com isso, pensar o gênero pode 

levar a pensar a própria língua, suportada por efeitos de repetição, que fazem atuar impressões 

de realidade sobre os sujeitos, convocados a “relatarem a si mesmos” diante do Outro. Tal 

situação – a presença de um Real da língua e da história que escapa ao sujeito, interpelado – 

abre espaço ao equívoco, que, por sua vez, pode ser aproximado à produção discursiva de 

corpos abjetos, expressão do “equívoco” dos gêneros nas performatividades dominantes da 

formação discursiva hegemônica. Logo, a enunciação converte-se em corpo, já que cria este. Ao 

longo da pesquisa, pretendemos analisar, em especial, obras de Clarice Lispector e Carolina 

Maria de Jesus como corpus propício a se “pensar nosso pensamento”, por meio da 

representação – na enunciação – de corpos femininos, negros, pobres, classe média etc. Tal 

escolha baliza-se pelo fato de tal literatura reconsiderar, especialmente, a organização e o 

funcionamento da língua na representação e valoração de realidades; em especial, na criação de 

enunciadores que atuam na “desrealização” da arte (expressão de Anatol Rosenfeld) e das 

expectativas possíveis sobre as realidades. Ou seja, estaríamos diante de um acontecimento 

discursivo, no qual um encontro de temporalidades entre passado, presente e futuro deslocam 

expectativas semióticas a respeito de como a realidade parece se dar a perceber. Nisso, 

estaríamos diante de uma aproximação entre estética e ética do pensamento sobre o (R)real. 

 
Palavras-chave: Discurso; Gênero sexual; Enunciação. 
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LAERTE, CORPO E VERBO: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA CONSTRUÇÃO DOS 

GÊNEROS SEXUAIS COMO PRÁTICA ARTÍSTICA.  

 

 

Janaina RONCEN (IFPR). 

janainaroncen18@gmail.com 
Orientador: Dr. Jacob DOS SANTOS BIZIAK (IFPR) 

jacob.biziak@ifpr.edu.br 

 

 

O documentário “Laerte-se” apresenta a construção do corpo como uma materialidade 

discursiva, que recobra a relação entre forma-sujeito e a forma do sentido, confrontando-se o 

simbólico com o político, na relação entre a língua e a história. Dessa forma, abre-se espaço 

para pensar a relação estrutura e acontecimento (PÊCHEUX, 1981). Através desse 

documentário, é possível perceber o processo de construção desse corpo e de sua 

performatividade, bem como torna histórico o corpo e o sexo, dissolvendo a dicotomia entre 

sexo e gênero. Assim, problematiza-se a natureza biológica de homens e mulheres, destacando a 

necessidade de subverter a ordem compulsória e desmontando a obrigatoriedade entre sexo e 

desejo. Para Butler, o gênero é um ato intencional, um gesto performativo que produz 

significados. O gênero é performativo porque é resultante de um regime que regula as 

diferenças de gênero. Nesse regime, os gêneros dividem-se e hierarquizam-se de forma 

coercitiva (BUTLER, 2002). De início, há uma hesitação ao gravar o documentário na casa da 

cartunista, pelo caráter intimista e pelo fato de ela estar em processo de construção também. 

Assim, a casa é relacionada com os corpos envolvidos e, desse modo, como afirma a diretora do 

documentário, Eliane Brum, “elas precisavam buscar outra ‘nudez’”. Essa nova 

performatividade que se materializa no seu discurso está sendo trabalhada e construída como o 

seu corpo e sua arte. Logo, nesta pesquisa, o corpo de Laerte será convertido em um gesto de 

leitura que se pretende realizar pelo viés discursivo; além disso, um processo análogo pode ser 

percebido claramente nas charges. Esse processo análogo será analisado por meio de 

comparação entre a forma de construção de Laerte como mulher e a construção de Hugo para 

Muriel. Serão trabalhadas as tiras da própria autora: “Hugo Baracchini” (2004), personagem que 

ela usava nas suas charges. Serão levadas em conta, também, suas fotos publicadas na revista 

“Rolling Stone”, nas quais é possível ver a construção desse corpo que, vai se despindo dos 

trajes femininos e, assim, une a nudez com a tinta, ou seja, dá-lhe expressão artística. “Laerte-

se” é um liberte-se, é questionar-se sobre esses paradigmas acerca da vida, é interrogar-se sobre 

“O que é esse corpo?”, transformando-o por meio de deslocamento de discursos por diferentes 

formações discursivas, revelando um sujeito que é efeito da ideologia. 
 

Palavras-chave: Corpo; Discurso; Laerte. 
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RUINDO RELAÇÕES NA TRADUÇÃO: O PROCESSO DE LEGENDAGEM EM “THE 

AFFAIR” 

 

 

Karen CONCEIÇÃO, (IFPR – Campus Palmas) 

kkaren88@gmail.com 

Orientadora: Ms. Daiane PADULA PAZ (IFPR) 

daiane.paz@ifpr.edu.br 

Co-orientador: Dr. Jacob DOS SANTOS BIZIAK (IFPR) 

jacob.biziak@ifpr.edu.br 

 

 

Entende-se que a cultura de um povo influencia diretamente na maneira como este 

utiliza a linguagem, por esse motivo no processo de tradução deve levar-se em consideração tal 

proposição para que não haja uma ruptura com o sentido “original” do enunciado, dificultando o 

entendimento por parte dos interlocutores. Nos atentaremos aos termos “enunciado” e 

“interlocutor” conforme Bakhtin (2003), que define o primeiro como “concreto e únicos, 

proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. [...] Cada enunciado 

particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 

estáveis de enunciados” e o segundo como “sujeitos do discurso”. Considerando essas questões 

preliminares, pretende-se analisar o processo tradutório utilizado na legendagem da série “The 

Affair”, veiculada pela mídia televisiva estadunidense. A série escolhida possui uma temática no 

tocante às relações pessoais e trata de um casal enfrentando problemas em vista de uma terceira 

pessoa. Por esse motivo, justifica-se o título deste trabalho, já que a própria série trata de 

rupturas e daquilo que a linguagem deixa escapar, pois sempre há algo não dito ou dito em 

excesso. Sendo assim, a tradução dos termos utilizados pelas personagens deve ser minuciosa 

não somente para entender o enredo da série de maneira superficial, mas também para 

compreender as implicações culturais contidas nos enunciados. Muito do discurso das 

personagens remete a termos próprios da cultura dos Estados Unidos; portanto, o cuidado para 

não apagar certas expressões deve ser maior. Com isso, busca-se verificar a existência de 

“ruídos”, que podem ser entendidos como deslizamentos de sentido causados pelo afastamento 

cultural entre a língua de partida e a língua alvo, fazendo com que o tradutor busque um 

correspondente na língua alvo que venha a alterar o sentido de um todo da língua de partida. 

Assim, este trabalho busca, também, explorar as estratégias dos tradutores e as opções de 

traduções para os enunciados selecionados para análise, assim como os aspectos culturais de 

cada enunciado traduzido e redimensionado com o intuito de entender que mudanças de 

sentidos podem derivar dessas escolhas. É importante ressaltar que o trabalho de legendagem 

traz algumas dificuldades para o tradutor, tornando limitado, por exemplo, o número de 

caracteres que podem conter uma legenda, a impossibilidade do uso de notas explicativas do 

tradutor, entre outras. Por isso, todas essas características devem ser levadas em consideração no 

processo tradutório.  

 

Palavras-chave: Tradução; Cultura; “The Affair”. 
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ABORDAGENS DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM LETRAMENTO PARA A 

EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DOS GÊNEROS DO DISCURSO 

 

 

Leidi Daiane de OLIVEIRA RIBAS (IFPR 
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katia.conceicao@ifpr.edu.br 

Co-orientador: Dr. Jacob DOS SANTOS BIZIAK (IFPR) 

jacob.biziak@ifpr.edu.br 

 

 

Este trabalho é parte de um estudo de monografia – TCC, que visa contribuir para 

futuros estudos sobre o tema de letramento na educação especial, uma vez que se percebe que 

não há muitos materiais que relatem os assuntos em questão de forma integrada, e sim de 

maneira dicotômica, isolada, com a preocupação apenas de definição do conceito de 

necessidade especial. Desta forma, a pesquisa visa investigar a temática sobre abordagens de 

ensino e aprendizagem no âmbito do letramento e educação especial, a partir das perspectivas 

das orientações e parâmetros curriculares, pautadas nos estudos do gênero do discurso, de 

Bakhtin (1988, 2003). Como metodologia da pesquisa, será feita inicialmente a apreciação 

crítica das questões referentes à situação do letramento na educação especial, principalmente na 

cidade de Palmas/PR, usando o gênero do discurso como base para tratar de discussões sobre o 

reconhecimento do outro e interação dos sujeitos. Assim, serão investigadas como funcionam as 

perspectivas para o trabalho de letramento na educação especial em relação ao reconhecimento 

do sujeito portador de deficiências como ser social, para entender e pensar estratégias inclusivas 

ao letramento na sala de aula de língua portuguesa e língua inglesa. Como objetivos da 

pesquisa, buscamos realizar alguns levantamentos da situação da Educação Especial no Brasil e 

na cidade de Palmas/PR, destacando os projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento para o 

trabalho com as diversas questões referentes ao letramento na perspectiva da interação dos 

sujeitos por meio da linguagem e da cultura. Outro ponto a ser investigado trata da APAE de 

Palmas, para entender quais as perspectivas da ação/ideias da Educação Especial e suas 

dificuldades, desafios e perspectivas sobre o letramento na educação especial, além de analisar 

os materiais disponíveis sobre o tema para trabalhar em sala de aula, ressaltando as relações 

interlocutivas entre professor /aluno e material didático para que o letramento se efetive. 
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A ideia inicial do projeto de pesquisa surgiu com o contato com todas as obras da autora 

contemporânea Chimamanda Ngozi Adichie, pois além de escrever excelentes romances e 

contos, realizou palestras no TED (Technology, Entertainment, Design) e escreveu ensaios com 

base nas suas experiências pessoais. Tendo como objetivo, observar como palestras ofertadas 

pela autora dialogam diretamente com os seus romances, foi percebido, então, que Chimamanda 

Adichie explica conceitos, como preconceito racial, desigualdade de gênero, importância dos 

ambientes acadêmicos, entre outros, estes são vistos novamente em seus romances, e é através 

dele que a autora desenvolve estes conceitos pondo em prática algumas possíveis mudanças 

sociais levando para o prático o que disse nas palestras. O romance escolhido foi Americanah 

(2014), devido estabelecer relações com as palestras Sejamos Todos Feministas (2012) e O 

Perigo da História Única (2009). Como se trata de literatura africana, usaremos o pós 

colonialismo para embasar toda a produção da autora já que este conceito traz ideia de 

deslocamento de sentidos permitindo que outras vozes e outros sujeitos produzam e possam 

contar a sua própria história. A produção de Chimamanda Adichie é toda pós colonialista já que 

a autora utiliza do processo de descolonização para produzir seus enunciados. Este conceito é 

tratado pelo crítico e teórico pós colonialista, Thomas Bonnici, este servirá para elucidar 

questões essenciais da literatura africana, como por exemplo a forma com que o colonizado é 

trazido na literatura e como os escritores pós colonialistas trazem em seus discursos a sua 

identidade, seus costumes, sua cultura de forma liberta da dominação colonial. A análise 

discursiva de enunciados presentes tanto nas palestras, quanto no romance, se darão com a 

utilização de conceitos e ideias trazidas por Michel Pêcheux e Eni Orlandi, estes conceitos 

elucidarão as correspondências existentes, pois Pêcheux nos fala, por exemplo, que a linguagem 

está materializada na ideologia, e esta ideologia causa efeitos de naturalidade nos sujeitos.  
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