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RESUMO: Este trabalho apresenta uma pesquisa exploratória que resultou em um panorama 
dos trabalhos científicos sobre literatura sul-coreana desenvolvidos e publicados no Brasil até 
dezembro de 2021. Foram reunidos documentos das fontes Biblioteca Digital Brasileira de 
Teses e Dissertações, Catálogo de Teses e Dissertações e Portal de Periódicos CAPES com 
os descritores “literatura coreana”, “literatura sul-coreana”, “livro sul-coreano”, “poesia 
coreana”, “romance coreano” e “ficção coreana” em língua portuguesa. Os objetivos foram: 
identificar quantas publicações foram feitas, em que se concentram, ou quais são os temas 
tratados pelas pesquisas sobre literatura sul-coreana desenvolvidas no Brasil. No total, vinte 
e seis trabalhos foram encontrados e seus resumos passaram por análise no Voyant Tools 
para analisarmos a frequência de palavras utilizadas e a recorrência de temas pesquisados. 
A partir da análise dos dados, corrobora-se com Park (2019) sobre as dificuldades 
relacionadas ao desenvolvimento de pesquisas em literatura sul-coreana no país e aponta-se 
os principais temas e obras abordadas.  
Palavras-chave: Literatura sul-coreana. Pesquisa em literatura sul-coreana. Voyant Tools. 
 
ABSTRACT: This paper presents an exploratory research that resulted in an overview of the 
scientific papers on Korean literature developed and published in Brazil until December 2021. 
Documents were gathered from the sources Brazilian Digital Library of Theses and 
Dissertations, Catalog of Theses and Dissertations, and CAPES Periodicals Portal with the 
descriptors “Korean literature,” “South Korean literature,” “South Korean book,” “Korean 
poetry,” “Korean novel,” and “Korean fiction” in Portuguese language. The objectives were: to 
identify how many publications were made and what they focus on, or what are the topics 
covered by research on Korean literature developed in Brazil. Twenty-six works were found, 
and their abstracts were analyzed in Voyant Tools to investigate the frequency of words used 
and the recurrence of researched topics. From the data analysis, it is corroborated with Park 
(2019) on the difficulties related to the development of research in Korean literature in the 
country, and the main themes and books addressed are pointed out. 
Keywords: Korean literature. Research in Korean literature. Voyant Tools. 
 

  

 
1 Trabalho desenvolvido a partir da testagem do funcionamento do ambiente web de leitura e análise 
de textos digitais Voyant Tools durante a coleta de dados para o doutorado financiado pela CAPES 
(Código de financiamento 001). 
2 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2564-2985.  
3 Doutoranda em Estudos de Literatura (PPGLit/UFSCar). 
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Introdução 
 

A publicação de obras literárias sul-coreanas ainda não é ampla no Brasil 

devido à, principalmente, pouca mão de obra especializada na tradução direta do 

coreano para o português brasileiro (PARK, 2019) — tanto que até então podemos 

dizer que as traduções de obras sul-coreanas são muitas vezes traduções indiretas, 

ou seja, do coreano para [sobretudo] o inglês e depois do inglês para o português 

brasileiro, como no caso de “Por favor, cuide da mamãe”, de Shin Kyung-Sook4, 

publicado no Brasil em 2012 pela editora Intrínseca. Esta escassez de tradutores se 

coloca como um empecilho para a disseminação desta parte da cultura sul-coreana 

que, devemos lembrar, é amplamente amparada pelo governo da Coreia do Sul com 

seu Ministério de Cultura, Esporte e Turismo através [também] do Instituto de 

Tradução Literária da Coreia (LTI Korea), e isto reflete na pouca produção acadêmica 

brasileira sobre o tema. 

Ainda que o interesse por conteúdos, produções e objetos da cultura sul-

coreana tenha crescido com a Hallyu e títulos sobre o K-pop tenham surgido e ajudado 

no processo de diminuir a falta de produções de referência — como os livros “K-pop 

– Manual De Sobrevivência: Tudo o que você precisa saber sobre a cultura pop 

coreana”, de Babi Dewet, Érica Imenes e Natália Pak, lançado em 2017 pela editora 

Gutenberg, e “K-Pop – Além da sobrevivência: Tudo o que você ainda precisa saber 

sobre a cultura pop coreana”, de Babi Dewet, Érica Imenes e Sol Paik, publicado em 

2019 também pela editora Gutenberg —, em âmbito acadêmico percebemos que as 

pesquisas e publicações se concentram mais em assuntos econômicos e sociais, 

principalmente sobre a economia (como os trabalhos de Masiero (2000), Lima, Corrêa 

e Cardoso (2008), Silva (2011) e Ibrahim (2019)) e aspectos da sociedade (como os 

trabalhos de Moreira (2017), Teixeira (2018), Leal (2018) e Bae (2019)), mas também 

sobre tecnologia, K-pop, cinema e dramas sul-coreanos. Isto nos levou a procurar as 

pesquisas brasileiras sobre literatura sul-coreana para identificarmos seus temas de 

interesse e confirmar se as pesquisas realizadas abarcam todas (ou a maioria) as 

 
4 Neste artigo, optamos pela apresentação dos nomes sul-coreanos (de autores sul-coreanos) segundo 
a ordem original de sobrenome seguido de nome, mas com a grafia ocidentalizada disponível nas obras 
consultadas. Há, no entanto, casos em que a ordem “nome seguido de sobrenome” foi adotada nas 
publicações no Brasil, de forma que seguimos o uso adotado (como em Suzy Lee e Han Kang). 
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obras publicadas no país ou se limitam a algumas poucas. Para isto, nos voltamos 

para o trabalho de Park publicado em 2019 e que apontou nove produções 

acadêmicas sobre literatura sul-coreana desenvolvidas e publicadas no Brasil, e 

pesquisamos em bibliotecas digitais e catálogos de produção acadêmica brasileira 

para atualizarmos a lista de produções e identificarmos os temas de forma geral e de 

cada uma delas. 

  
Produções acadêmicas sobre literatura sul-coreana 

 

Esta é uma pesquisa exploratória, com abordagem quantitativa — é 

exploratória porque fizemos um levantamento bibliográfico e documental e mapeamos 

as produções acadêmicas brasileiras publicadas até 2021, tendo obras de literatura 

sul-coreana como objeto de estudo, de forma a “proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo” (GIL, 2008, p. 27) sobre o tema; e se caracteriza como quantitativa 

porque a partir do mapeamento pudemos formar o panorama das pesquisas 

desenvolvidas de forma objetiva. 

Para elencarmos os trabalhos sobre literatura sul-coreana desenvolvidos no 

Brasil e em língua portuguesa, pesquisamos os termos em português brasileiro 

“literatura coreana”, “literatura sul-coreana”, “livro sul-coreano”, “poesia coreana”, 

“romance coreano” e “ficção coreana” em três bancos de dados de pesquisa 

acadêmica brasileira, a saber: Portal de Periódicos CAPES (www-periodicos-capes-

gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php?), Catálogo de Teses e Dissertações 

CAPES (https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses), e Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (www.bdtd.ibict.br/vufind). Como os resultados 

obtidos foram escassos, além das palavras-chave e do idioma, delimitamos o recorte 

temporal sem um ano de início e com dezembro de 2021 como data final. 

Os resultados da busca nestes catálogos digitais, depois de retiradas as 

repetições — ou seja, depois que retiramos os resultados duplicados que apareciam 

em mais de um catálogo —, encontraram vinte e oito trabalhos categorizados em 

estudos que envolvem literatura sul-coreana, entre artigos, resumos de eventos, 

teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso e capítulos de livros publicados 

entre 2005 e 2021, conforme apresentado na Tabela 1. Cabe assinalar aqui que, salvo 
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um capítulo de livro, encontramos todos os trabalhos mencionados por Park (2019) e 

ainda pudemos acrescentar alguns outros, não elencados pela autora, dado seu 

recorte de análise, ou publicados após a escrita de seu artigo. 

 
Tabela 1: Trabalhos desenvolvidos sobre literatura sul-coreana no Brasil 

Título Autor (Ano) Tipo 
Da imagem à palavra: medo e 

ousadia em Hye Seok Rha, 
Tarsila do Amaral e Frida 

Kahlo 

LIM, So Ra (2005) Tese 

A evolução da literatura 
Zainichi-Chousenjin: da 
colonização a Yu Miri 

SILVA, Ana Gabriela Lobato 
(2011) 

Trabalho de 
conclusão de 

curso 
Alice através do espelho: 

reflexos entre Lewis Carroll e 
Suzy Lee 

GIRÃO, Luis Carlos Barroso de 
Sousa (2015) 

Resumo em 
evento 

Brincando de sombra: reflexos 
do projeto poético de Suzy Lee 

GIRÃO, Luis Carlos Barroso de 
Sousa (2016) 

Artigo 

O sujeito carnofalogocêntrico 
em A Vegetariana de Han 

Kang 

SARAIVA, Jefferson de Moura 
(2016) 

Artigo 

The Vegetarian, de Han Kang 
literatura coreana traduzida no 

Brasil 

MOREIRA, Camila Reis (2016) 
 

Trabalho de 
conclusão de 

curso 
Margem à mostra: limiares 
narrativos em Suzy Lee e 

Angela Lago 

GIRÃO, Luis Carlos Barroso de 
Sousa (2017) 

Dissertação 

Estética vegetal contra a 
violência humana na novela 
literária A Vegetariana e em 

sua adaptação 
cinematográfica homônima 

SANTANA, Jaqueline Mendes 
(2017) 

Resumo em 
evento 

O corpo feminino e os lugares 
de Seul: espaço, gênero e 

identidade no romance 
coreano "The Mother's Stake" 
(Eommanui Malttuk), de Park 

Wan Seo 

SANTOS, Melissa Rubio dos 
(2017) 

Artigo 

Corpo em flamas: Silêncio, 
ruptura e violência da palavra 

em A Vegetariana 
(채식주의자/chaesikjuija) de 

Han Kang 

BITTENCOURT, Rita Lenira de 
Freitas; SANTOS, Melissa 

Rubio dos (2017) 

Artigo 

Relendo a literatura coreana e 
o conceito world literature: A 

literatura coreana 
contemporânea de autoria 

feminina por Han Kang e Park 
Wan Seo 

SANTOS, Melissa Rubio dos 
(2018) 

Artigo 
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O livro ilustrado pós-moderno: 
movimentos da narrativa 

metaficcional em Lee, 
Klausmeier, Banyai e Cruz 

MAIA, Fernanda Lima (2018) Dissertação 

Espelho, onda e sombra - a 
autora Suzy Lee e seu aporte 

universo do livro-imagem 
infantil contemporâneo 

NEPOMUCENO, Patricia Perez 
de Moraes (2018)  

Dissertação 

Dentro do espelho de Suzy 
Lee 

GIRÃO, Luis Carlos (2018) Artigo 

Traduzindo os Cheiros do 
"Chiclete" de Kim Ki-Taek 

PARK, Yun Jung Im (2019) Artigo 

A fotografia como imagem-
ficção em Alice in Wonderland, 

de Suzy Lee 

GIRÃO, Luis Carlos (2019a) Artigo 

A Literatura coreana no Brasil: 
quadro atual e desafios 

PARK, Yun Jung Im (2019) Artigo 

Arquivos de criação à mostra: 
exposição no projeto literário 

de Suzy Lee 

GIRÃO, Luis Carlos (2019b) Artigo 

Três traduções em 
perspectiva: A Vegetariana de 

Han Kang 

PIMENTA, Fernando Januário 
(2019) 

Capítulo de livro 

A representação do feminino 
em duas traduções para o 
português brasileiro de A 
vegetariana, de Han Kang 

GUIMARÃES, Carolina (2020) Artigo 

Brincar, ler e aprender: o 
alfabeto na literatura para 

infância 

CARDOSO, Elizabeth; GIRÃO, 
Luis Carlos; PAIS, Raquel 

Laranjeira (2020) 

Artigo 

Tecendo diálogos: Han Kang, 
Van Gogh e Henri Meschonnic 

MARTINS, Maria Sílvia Cintra 
(2021) 

Artigo 

Para uma literatura-mundo: 
corpos simbólicos-imagéticos 
na obra de Clarice Lispector e 

Park Wan Seo 

SANTOS, Melissa Rubio dos 
(2021) 

Tese 

O Feminino em Tradução e 
Retradução: O Caso de A 
Vegetariana, de Han Kang 

GUIMARAES, Carolina de Mello 
(2021)  

Dissertação 

O amor-destino na literatura 
sul coreana 

AZEVEDO, Adriana Teixeira de 
(2021) 

Dissertação 

A publicação de literatura sul-
coreana no Brasil: o caso de 

Pepino de Alumínio 

DORETTO, Vitoria Ferreira 
(2021) 

Capítulo de livro 

Uma história breve do livro 
ilustrado na breve 

história da literatura infantil da 
Coreia 

GIRÃO, Luis Carlos (2021) Capítulo de livro 

Contos folclóricos coreanos: 
perspectivas para 

uma tradução colaborativa no 
Brasil 

IM, Yun Jung; GIRÃO, Luis 
Carlos; GUIMARÃES, Carolina; 
MURARI, Jennifer; TORELLI, 

Artigo 
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Laura; BRITO, Mariane; 
OKABAYASHI, Natália (2021) 

 
Nota: Trabalhos ordenados de acordo com o ano de publicação. 

 
Fonte: Organizado pela autora (2022) 

 
 
Antes de analisarmos mais detalhadamente esta tabela, cabe explicar que o 

trabalho de conclusão de curso de Ana Gabriela Lobato Silva (2011), “A evolução da 

literatura Zainichi-Chousenjin: da colonização a Yu Miri”, foi elencado nos trabalhos 

que tratam de literatura sul-coreana mesmo abordando um movimento de literatura 

japonesa por tratar de Yu Miri, uma escritora sul-coreana de Zainichi que escreve em 

japonês, mas é uma cidadã da Coreia do Sul e entendemos que está em uma espécie 

de borramento de fronteiras ou limites entre as duas literaturas, sul-coreana e 

japonesa. 

O primeiro dado que observamos na tabela com os resultados da pesquisa é 

a quantidade de artigos em relação a trabalhos mais longos, como teses, dissertações 

e trabalhos de conclusão de curso. Entre os vinte e oito trabalhos, temos duas teses, 

cinco dissertações, dois trabalhos de conclusão de curso, um resumo de evento, três 

capítulos de livro e quinze artigos — é importante notar também que diversos artigos 

são da mesma autoria, o que nos leva a entender que são artigos relacionados a 

pesquisas maiores, ou seja, são produtos de teses e dissertações, como é o caso de 

alguns dos artigos de Girão (2016; 2017; 2019a; 2019b). Outro fator relacionado à 

quantidade de trabalhos é a concentração de trabalhos em anos específicos. Entre os 

vinte e oito elencados, um foi publicado em 2005, um em 2011, um em 2015, três em 

2016, quatro em 2017, quatro em 2018, cinco em 2019, dois em 2020 e cinco em 

2021. Quando observamos os anos com mais publicações (2017, 2018, 2019 e 2021), 

percebemos certa recorrência de obras. Dos quatro trabalhos publicados em 2017, 

um trata de obra de Suzy Lee, dois de “A Vegetariana” de Han Kang e um de "The 

Mother's Stake" de Park Wan Seo. Dos quatro publicados em 2018, um trata da 

produção de Han Kang e de Park Wan Seo e três de obras de Suzy Lee. Dos cinco 

trabalhos publicados em 2019, dois são de Girão (2019a; 2019b) e dois de Park 

(2019a; 2019b). Os dois de Girão se relacionam ao tema de sua pesquisa 

desenvolvida na dissertação de 2017, e os dois de Park tratam do trabalho de tradução 
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de uma obra do coreano para o português e do estado atual da literatura sul-coreana 

no Brasil. Dos sete trabalhos publicados em 2021, um menciona também Suzy Lee 

ao traçar um panorama histórico das publicações coreanas voltadas ao público infantil; 

um trata de Park Wan Seo; um comenta sobre a publicação da obra de Kang Byoung 

Yoong no Brasil; dois de Han Kang — um tratando do “feminino em tradução”  e outro 

tentando traçar relações entre a escrita da autora e de outros artistas —; um sobre o 

tema “amor-destino” na literatura sul-coreana; e um sobre a tradução colaborativa de 

contos coreanos, refletindo em especial sobre o fazer colaborativo e as questões 

postas à tradução de onomatopeias e expressões idiomáticas. 

Outro dado que podemos destacar da tabela e da leitura dos títulos das 

produções acadêmicas é a recorrência de dois nomes, Suzy Lee (em 9 das 28 

produções encontradas), autora de obras infantis como “Sombra”, “Rio – o cão negro” 

e “ABC em Movimento”; e Han Kang (em 9 das 28 produções encontradas), autora de 

“A Vegetariana” e “Atos Humanos”, entre outros títulos. São poucos os outros nomes 

abordados nos trabalhos, como se pode observar no Gráfico 1 — incluímos na 

representação gráfica o trabalho sobre a literatura Zainichi, pois, como explicado em 

parágrafo anterior, consideramos que a pesquisa se localiza na fronteira entre as 

literaturas japonesa e sul-coreana; e não incluímos o trabalho sobre o “amor-destino” 

na literatura sul-coreana, por analisar comparativamente sete textos mas sem indicar 

a autoria deles no resumo; e o trabalho sobre o panorama histórico da literatura infantil 

sul-coreana, pois, traça o desenvolvimento deste gênero literário e cita diversos 

autores, não tratando especificamente de apenas uma obra ou autoria.  
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Gráfico 1: Autores mencionados nos títulos dos trabalhos encontrados 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 
 

Isto se dá por dois motivos aparentes, o primeiro é a frequência de um mesmo 

pesquisador estudando estes autores, como no caso de Suzy Lee, em que sete dos 

nove trabalhos encontrados são de Girão (2015; 2016; 2017; 2018; 2019a; 2019b; 

CARDOSO; GIRÃO; PAIS, 2020); o segundo é o da popularidade de certas obras, 

como no caso de Han Kang e “A Vegetariana”, que foi objeto de nove trabalhos — um 

deles contrastando sua autoria com a de Park Wan Seo (e por isto também o nome 

da autora aparece com três citações no gráfico). Também podemos inferir que a 

recorrência de análise de certas obras e autores pode se dar por seus estilos 

narrativos ou pelas produções serem também fruto de pesquisas mais longas, como 

comentamos anteriormente. 

A partir daqui vamos tratar dos temas pesquisados em literatura sul-coreana 

no país. Antes, porém, devemos descrever a segunda etapa da análise dos dados 

colhidos nas pesquisas nos catálogos de produções acadêmicas brasileiras. 

Enquanto procurávamos por um software ou aplicativo de mineração de textos 

extensos para o desenvolvimento de gráficos e análises para outra pesquisa em 
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andamento, encontramos o ambiente web de leitura e análise de textos digitais Voyant 

Tools (https://voyant-tools.org), que é um “projeto acadêmico que visa facilitar a leitura 

e as práticas interpretativas para estudantes e acadêmicos de humanidades digitais, 

bem como para o público em geral”5. Após alguns testes com corpus textuais variados, 

o Voyant Tools se mostrou de fácil utilização e bons resultados, com a geração de 

gráficos e árvores de palavras que nos interessava para o objetivo desta pesquisa — 

a identificação dos temas das produções sobre literatura sul-coreana. 

Com a listagem de trabalhos e seus respectivos títulos, resumos e autorias, 

fizemos vinte e seis arquivos em .docx no Microsoft Word nomeados “Resumo n” — 

com a numeração de 1 a 28, um para cada trabalho e apenas com o resumo (sem 

título e autoria) — para fazer o upload no Voyant e então analisar a frequência de 

termos, o que nos levaria a descobrir também os principais temas. Decidimos fazer 

arquivos separados para cada resumo para que pudéssemos analisar seu corpus 

textual no Voyant Tools e obter a contagem de palavras e frequência de palavras de 

cada resumo e ainda ser possível comparar estes resumos em grupo — se todos os 

resumos fossem apresentados em um arquivo único, o ambiente de leitura e análise 

faria as medições como se a massa textual fosse uma coisa única. 

No Voyant Tools é possível identificar as palavras mais e menos citadas e 

extrair gráficos de frequência de termos, leitura e TermosBerry, imagens Citrus e 

árvore de palavras e suas combinações, além de sumário de frequência do corpus ou 

códigos HTML6 para incorporar em outras páginas ou trabalhos on-line, conforme 

ilustrado na Figura 1, com a visão geral destes recursos, apresentando gráficos e 

demais visualizações a partir dos dados utilizados neste trabalho. 

A leitura dos resumos pelo ambiente web apresentou os valores dispostos no 

Quadro 1 e na Figura 2. O resultado desta leitura, além de apresentar um mapa visual 

e ordenado dos termos utilizados, também confirma o que já era esperado com base 

nas observações desenvolvidas a partir da leitura dos títulos dos trabalhos dispostos 

 
5 “a scholarly project that is designed to facilitate reading and interpretive practices for digital humanities 
students and scholars as well as for the general public.” (voyant-tools.org/docs/#!/guide/about) 
6 “HTML, ou HyperText Markup Language (linguagem de marcação em hipertexto). A linguagem HTML 
é derivada do padrão SGML (Standard Generalized Markup Language), que é, na verdade, uma 
metalinguagem, ou seja, uma linguagem para descrever outras linguagens. O padrão SGML é baseado 
na ideia de que documentos contêm estrutura e outros elementos semânticos que podem ser descritos 
sem que se faça referência à forma com que estes elementos serão exibidos” (SOUZA; ALVARENGA; 
2004, p. 134) 
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na Tabela 1 sobre os temas abordados pelas pesquisas — como questões de 

tradução, de estética, do corpo, representação do feminino, autoria feminina e 

violência humana. 

 
Figura 1: Captura de tela do Voyant Tools com a sessão “TermosBerry” no centro 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 
Figura 2: Termos mais utilizados nos vinte e seis resumos 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022) 
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Através da leitura dos termos mais utilizados e identificados pelo Voyant Tools 

(Figura 2), salta aos olhos os termos “literatura”, “coreana”, “tradução”, “livro” e 

“imagem”, que nos indicam os principais temas pesquisados e publicados em 

português sobre a literatura sul-coreana. Se, em um primeiro momento, não 

considerarmos “literatura”, “coreana” e “livro”, por serem amplos, “tradução” e 

“imagem” são pistas de que as produções tratam principalmente da tradução das 

obras e da questão do livro-imagem (questão estudada nas obras de Suzy Lee, por 

exemplo). Quando nos detemos na descrição das palavras mais frequentes utilizadas 

nos resumos (Quadro 1) e nos contextos de uso destas palavras frequentes, 

conseguimos um melhor delineamento dos temas. 

 
Quadro 1: Frequência de palavras identificada pelo Voyant Tools 

Palavras mais frequentes no corpus: literatura (47); coreana (30); tradução (25); 
livro (22); sul (22); lee (15); imagem (14); análise (13); kang (13); suzy (12); 

traduções (12); conceito (11); presente (11); autora (10); brasil (10); espaço (10); 
estudo (10); han (10); narrativas (10); vegetariana (10) 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
 

 

As palavras mais frequentes (Quadro 1) indicam que os temas trabalhados 

abordam principalmente questões de tradução (termo mencionado 25 vezes, e 

“traduções, 12 vezes), analisam principalmente obras de Suzy Lee (“suzy” foi 

mencionado 12 vezes, “lee”, 15, e “imagem”, 14) e Han Kang (“kang” teve 13 

ocorrências, “han”, 10, e “vegetariana”, 8), tratando do livro-imagem, de questões de 

gênero e autoria feminina, violência contra o corpo e estética literária. 

Quando nos detemos nos contextos de uso identificados pelo Voyant Tools, 

podemos refinar um pouco mais os temas das pesquisas. Por exemplo, com “imagem” 

temos principalmente “livro-imagem”, “imagem-ficção” e “relação imagem-palavra”, 

que especifica o tema pesquisado dentro da construção narrativa da autora através 

do livro-imagem (conceito diferente de livro ilustrado, por exemplo).   

Ao verificarmos os contextos da palavra encontrada com mais frequência nos 

vinte e oito resumos — “literatura” —, podemos distinguir mais alguns temas de 

estudo, como espaço na literatura sul-coreana, papel da literatura de autoria feminina, 

autoria feminina no âmbito da literatura sul-coreana, literatura contemporânea de 
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autoria feminina, literatura mundial no contexto da literatura comparada, literatura 

mundo, história da literatura sul-coreana, violência na literatura, literatura para a 

infância, literatura infantil, literatura infanto-juvenil. Conseguimos identificar dois temas 

principais — literatura infantil e autoria feminina. Em sua maioria, estes temas 

conversam com obras escritas por Han Kang, em especial com sua obra “A 

Vegetariana”, e Suzy Lee, com diversas de suas obras infantis e infanto-juvenis. O 

termo “literatura” foi usado também em conjunto com “zainichi”, “brasileira”, “e crítica 

de arte”, o que indica a presença de casos únicos, ou ainda não tão frequentes de 

estudo envolvendo a literatura sul-coreana — por exemplo, literatura zainichi é o tema 

do trabalho de Silva (2011) e a comparação entre corpos simbólicos-imagéticos 

representados em obras de literatura brasileira e sul-coreana é o tema da pesquisa 

de Santos (2018; 2021). Além disto, há a presença de “literatura coreana no Brasil”, 

“amor em fases da literatura coreana” e “Literatura Latino Americana e Literatura 

Coreana”, por exemplo, que apontam para mais alguns recortes temáticos. 

A leitura do Voyant Tools, como dissemos, confirma o que os títulos das 

pesquisas apresentados na Tabela 1 já indicavam: uma predominância de estudos 

sobre Han Kang e Suzy Lee, em especial questões de tradução, autoria feminina, 

livro-imagem e literatura infantil.  

Quando nos detemos com vagar na leitura dos resumos e trabalhos, 

conseguimos refinar um pouco mais os temas principais identificados pela análise do 

ambiente web de leitura e análise de textos digitais. Começamos então com as duas 

autoras mais pesquisadas nas produções acadêmicas encontradas neste trabalho: 

Suzy Lee e Han Kang. 

Os trabalhos sobre Suzy Lee podem ser divididos em análises (comparativas 

ou não) de suas obras e análises de seu processo narrativo e criativo: encontramos 

uma análise da relação entre palavras e imagens nas publicações de “Alice in 

Wonderland” da autora e de Lewis Carroll (GIRÃO, 2015); uma reflexão do potencial 

interpretativo dos livros-imagem ao fazer uso das margens do livros na narrativa de 

“Sombra”, da autora, e “O cântico dos cânticos”, de Angela Lago (GIRÃO, 2017); uma 

análise de símbolos icônicos, visuais e materiais em relação a diversos conceitos de 

criação nos livros-imagem “Espelho”, “Onda” e “Sombra” (NEPOMUCENO, 2018); 

uma análise comparativa do processo de figurabilidade no livro-imagem “Espelho” e 
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no atlas de imagens “Mnemosyne”, de Aby Warburg (GIRÃO, 2018); reflexões sobre 

o  projeto poético da autora (GIRÃO, 2016) e sobre os níveis de ficção e realidade na 

narrativa metaficcional, tomando três livros dela, “Espelho”, “Onda” e “Sombra”, e 

“Abra este pequeno livro”, de Jesse Klausmeier, “Zoom”, “Re-Zoom” e “O outro lado”, 

de Istvan Banyai, e “A contradição humana”, de Afonso Cruz como livro-objeto artístico 

(MAIA, 2018); uma análise da fotografia como elemento constitutivo e potencial da 

narrativa pictórica no livro-imagem “Alice in Worderland” (GIRÃO, 2019a); uma 

discussão sobre as práticas comunicativas da autora ao tratar de sua produção 

criativa (GIRÃO, 2019b); e uma análise do abecedário literário “ABC em movimento” 

para entender como a literatura para infância desconstrói o alfabeto para construir o 

leitor literário (CARDOSO; GIRÃO; PAIS, 2020). 

A principal obra abordada nos trabalhos sobre Han Kang é “A Vegetariana” e 

os temas principais envolvem questões de tradução e de representação do feminino, 

como observado em Guimarães (2020), que aborda como o feminino é representado 

de maneiras distintas por tradutoras ou tradutores distintos e analisa o caso das duas 

traduções para o português brasileiro da obra; em Moreira (2016) que, através de uma 

tradução comparada experimental, aborda questões de estratégia de traduções 

também de “A Vegetariana” em inglês e português e do manuseio do capital cultural 

e identidade da cultura e obra para compreender a situação da literatura coreana no 

Brasil; e em Pimenta (2019) que analisa   23   quadros   comparativos   de fragmentos 

de três traduções do romance, duas em português brasileiro (feitas por Yun Jung Im 

e Jae Hyung Woo) e uma em inglês (feita por Deborah Smith), para compreender o 

processo de tradução e refletir sobre os resultados que tradutores e traduções atingem 

nas partes e no todo da obra. Além disto, os trabalhos também exploram as relações 

entre corpo, silêncio, ruptura e violência da palavra em “A Vegetariana” 

(BITTENCOURT; SANTOS, 2017); analisam as relações sociais entre as 

personagens de “A Vegetariana” com foco nos hábitos alimentares das personagens 

e nas desconjunturas que surgem ao longo na narrativa (SARAIVA, 2016); abordam 

comparativamente a tônica da violência em “A Vegetariana” e o seu processo de 

transposição para a adaptação fílmica dirigida por Lim Wooseong em 2010 

(SANTANA, 2017); buscam compreender como o feminino e seus discursos aparecem 

nas traduções de “A Vegetariana” a partir da teoria da retradução e então perceber 
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suas características gerais e de que maneira se relacionam (GUIMARÃES, 2021); 

fazem um diálogo, a partir da metodologia do jogo de espelhos, de aspectos teóricos 

da proposta da Antropologia da Linguagem de Henri Meschonnic, com a obra “Leçons 

de Grec”, de Kang, e com trecho da carta 179 de Vincent Van Gogh (MARTINS, 2021); 

e propõem, com obras de Park Wan Seo e Han Kang, (re)ler o conceito de world 

literature, a partir de um breve mapeamento da literatura coreana contemporânea de 

autoria feminina e da reflexão do conceito de third-world literature no contexto da 

literatura comparada (SANTOS, 2018). 

Além do trabalho que relaciona sua obra com a de Han Kang, Park Wan Seo 

é tema de outros dois trabalhos de Santos (2017; 2021), ambos tratando da questão 

do espaço nas narrativas de autoria feminina, tendo como base a obra “The Mother’s 

Stake: um explora o espaço na literatura sul-coreana na referida obra e reflete sobre 

os trânsitos imagéticos no e pelo espaço, além de destacar o papel da literatura de 

autoria feminina na literatura sul-coreana contemporânea; a outra pesquisa traz uma 

leitura comparatista entre “A Paixão segundo G.H.”, de Clarice Lispector, e “The 

Mother’s Stake”, de Park Wan Seo, para investigar o espaço e o corpo em narrativas 

de autoria feminina e refletir sobre as reatualizações do conceito de literatura mundo, 

com ponto de partida nas literaturas do Sul Global. 

Outras duas obras são abordadas nas produções encontradas neste trabalho: 

“Chiclete”, de Kim Ki-Taek, e “Pepino de Alumínio”, de Kang Byoung Yoong. Sobre a 

primeira é feita uma reflexão sobre o processo e as dificuldades de tradução das 

expressões ligadas a cheiros, que são essenciais na construção poética dos poemas 

do autor, e sobre a complexidade de tradução de aspectos culturais e semânticos e 

os procedimentos de busca de vocábulos adequados e equivalentes do coreano para 

o português brasileiro (PARK, 2019). Sobre o segundo é feita uma discussão sobre 

os vestígios dos ritos genéticos editoriais da publicação da edição brasileira da obra, 

em busca da compreensão do funcionamento da publicização depois da publicação 

(DORETTO, 2021). 

Há também trabalhos que versam sobre a autorrepresentação feminina nas 

narrativas e obras de cunho pessoal de autoria feminina, comparando diferentes 

discursos narrativos a partir das obras de Tarsila do Amaral, Frida Kahlo e Hye Seok 

Rha, identificando aspectos comuns e divergentes nas linguagens utilizadas pelas 
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autoras (LIM, 2005); sobre o “amor-destino” em sete obras de gêneros literários 

distintos (história oral, romance, conto) e diferentes momentos históricos da Coreia do 

Sul (no recorte de 37 a.C. a 1724), em que é analisada a presença de traços de amor 

nestas obras (AZEVEDO, 2021); e sobre a literatura produzida por coreanos 

residentes no Japão, a literatura Zainichi-Chousenjin, apresentando a análise de 

aspectos da obra de Yu Miri (SILVA, 2011). 

Há ainda os estudos de Park (2019), com um levantamento de produções 

sobre literatura sul-coreana no Brasil e reflexão sobre as questões que circundam e 

impactam esta literatura no território brasileiro; de Girão (2021), que traça um 

panorama histórico dos livros sul-coreanos produzidos para crianças e que combinam 

imagens e palavras e elenca autores e títulos considerados marcantes para eventos 

decisivos neste processo de expansão da literatura infantil sul-coreana; e de Im, Girão, 

Guimarães, Murari, Torelli, Brito e Okabayashi (2021), que reflete sobre o 

desenvolvimento da tradução colaborativa da coletânea dos contos folclóricos sul-

coreanos de Seo Jung-oh, abordando as complexidades de tradução de um gênero 

popular do coreano para o português brasileiro, o que inclui escolha de palavras, 

revisão, retradução, entre outras questões.  

Como reforçado pela leitura de cada trabalho, questões sobre o livro-imagem, 

a tradução e a escrita feminina são os principais temas abordados nas produções. 

Estes resultados deixam questões abertas quanto a concentração temática das 

pesquisas, mas também mostram que há uma certa consistência de publicações nos 

últimos anos — ainda que poucas e bastante nichadas, há pelo menos uma publicação 

em todos os anos, entre 2015 e 2021. E é claro que um mesmo autor com diversas 

produções faz uma diferença significativa na concentração de temas — por exemplo, 

Girão concentra suas pesquisas em obras de literatura infantil, principalmente de Suzy 

Lee, então há pelo menos sete trabalhos sobre a autora no conjunto de produções 

brasileiras encontradas —, mas há também de se pensar nas universidades em que 

estas pesquisas são realizadas, são universidades com cursos de tradução? Com 

cursos de coreano? Com professores que se dedicam a pesquisar literatura sul-

coreana ou asiática? Com cursos focados em literatura comparada? Estes aspectos 

também influenciam no que é produzido. 
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Park (2019) indica que ao todo foram publicadas 16 obras sul-coreanas 

traduzidas para o português até o momento de escrita de seu artigo, mas destas 

obras, como observado, apenas “Chiclete” de Kim Ki-Taek, “A Vegetariana”, de Han 

Kang, e “Pepino de Alumínio”, de Kang Byoung Yoong, são mencionadas e a primeira 

em um trabalho da própria Yun Jung Im e a última em trabalho de nossa autoria — 

neste recorte das obras mencionadas pela autora, não podemos incluir "The Mother's 

Stake", de Park Wan Seo, por ser mencionado seu título em inglês, o que indica o uso 

da edição da obra também em inglês, já que o trabalho é sobre a obra de Park Wan 

Seo e Han Kang e “A Vegetariana” estão citadas em português — e as obras de Suzy 

Lee, por se enquadrarem em literatura infantil, são incluídas em outra listagem da 

autora, com apenas títulos de literatura infantil ou infanto-juvenil. 

Há, é claro, um fator a ser considerado para que haja maior interesse em “A 

Vegetariana” do que em, por exemplo, “Sukiyaki de Domingo”, de Bae Su-ah, “Flora 

Hen”, de Hwang Sun-mi, e “Pepino de Alumínio”, de Kang Byoung Yoong: a atenção 

dispensada e sucesso recebido da crítica e público e instâncias consagradoras do 

espaço literário (MAINGUENEAU, 2018)7. A primeira edição da obra no Brasil (pela 

Devir em 2013) teve sua tradução premiada em 2014 pelo Prêmio Coreano de 

Tradução Literária oferecido pelo Literature Translation Institute of Korea (LTI Korea), 

entidade financiada pelo Ministério da Cultura e do Esporte da Coreia para apoiar 

traduções e publicações de literatura sul-coreana no mundo, incentivar e treinar 

tradutores literários e realizar intercâmbios literários com a comunidade internacional 

e também financiadora da publicação desta primeira edição brasileira, mas não é por 

esta consagração que a obra é mais conhecida. É a premiação literária internacional 

de renome da tradução inglesa, com controvérsias e críticas (YUN, 2017), que 

recebeu mais atenção e foi tema de diversos artigos e trabalhos e gerou o tão 

desejado burburinho (THOMPSON, 2013), que faz despertar o interesse do público 

na nova publicação de sua edição em solo brasileiro (que ocorreu em 2018 pela 

Todavia, com nova tradução — para mais detalhes sobre o caso, conferir Park (2019). 

No caso de “A Vegetariana” é a premiação inglesa que alavanca a publicação da obra 

sul-coreana no Brasil, não a premiação sul-coreana, e por conseguinte desperta o 

 
7 Em nossa filiação teórico-metodológica consideramos o literário como um conjunto de práticas e 
objetos técnicos relacionados, ou seja, como um regime discursivo que almeja coesão de campo (noção 
de Bourdieu (1996)). 
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interesse para o desenvolvimento de pesquisas a seu respeito. Aqui fica claro o 

funcionamento da instituição de valor para obras literárias que, ainda que não seja 

tema deste trabalho, é feita pelas instâncias consagradoras e reguladoras do 

funcionamento da literatura8 e seus agentes. Ainda sobre este ponto, vale ressaltar 

que a legitimação não ocorre nem com a indicação a outros prêmios brasileiros, como 

ocorreu com “Olho de corvo”, de Yi Sang, conforme conta Park (2019, p. 9): 

 
Olho de corvo e outras obras de Yi Sang mereceu atenção especial 
do público seleto da chamada ‘literatura radical’, bem como da crítica, 
merecendo 3 páginas no caderno Mais da Folha de São Paulo e sendo 
indicado para o prêmio Jabuti em 2000 na categoria de tradução 
(DIAS, 1999), além do Prêmio Coreano de Tradução Literária, 
oferecido pelo LTI Korea em 2001. Entretanto, apesar de ter havido 
resenhas entusiasmadas em importantes meios de comunicação além 
da Folha de São Paulo, como o Jornal da Tarde, a Revista Cult e a 
Rádio USP, a editora Perspectiva informou num e-mail recente que 
397 exemplares foram vendidos. Sorte melhor teve a minha primeira 
tradução de A vegetariana, cuja edição de 1500 exemplares foi 
esgotada pouco após a sua premiação internacional. 

 
Isto nos leva a observar como as pesquisas em âmbito acadêmico estão 

também relacionadas com o funcionamento do mercado editorial nacional, como 

apontado por Park (2019, p. 14): “as pesquisas acadêmicas ocorrem na esteira da 

recepção das obras coreanas no Brasil e no exterior, sendo pré-condição para que 

pesquisas acadêmicas sejam conduzidas”, e nos leva a querer refletir, além disto, 

sobre quem (quais obras e quais autores de quais países) consegue ocupar os 

espaços editoriais, de publicação, recepção e circulação no Brasil, e o que significa 

“oferecer” estes espaços para literaturas fora do eixo norte-americano e europeu e, 

então perguntar “o que significa entregar uma vitrine ou programa [de estudo] a um 

grupo de artistas e pensadores internacionais? O que acontece quando o público 

comparece?” (LIBERTY, 2021, tradução nossa)9. Estas nos parecem questões a 

serem abordadas em pesquisas futuras. 

 

  

 
8 Sobre o estabelecimento de valor literário e funcionamento do campo da literatura, consultar Bourdieu 
(1996), Compagnon (2010) e Thomson (2013), entre outros. 
9 “What does it mean to turn over a storefront or program to a group of international artists and thinkers? 
What happens when the public attends?” 
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Algumas considerações 
 
O número limitado de obras sul-coreanas publicadas no Brasil é, sem dúvida, 

um dos principais fatores para que haja poucas pesquisas sobre esta literatura no 

país. No entanto, como pudemos observar, o pouco pesquisado se concentra 

principalmente em trabalhos sobre algumas autoras e obras específicas, dado o seu 

sucesso no mercado editorial internacional (em especial de língua inglesa). 

Temos visto esforços de pesquisadores em desenvolver estudos decoloniais 

e nos parece que os estudos em literatura devem também buscar participar deste 

movimento. O mesmo com o mercado editorial brasileiro. Em uma resenha recente 

sobre dois livros que tratam da publicação como prática, Megan Liberty (2021, 

tradução nossa)10 fala que é necessário “repensar o mercado editorial não como uma 

indústria obsoleta, mas sim como uma prática viva, crescente e mutante que abrange 

criador e leitor”, e se a Hallyu possibilitou o aumento de interesse por produtos 

culturais coreanos (LEONG, 2021), a literatura inclusa, há espaço para o crescimento 

de público consumidor de literatura sul-coreana no Brasil. 

A edição não é um campo neutro. Pelo contrário, é influenciado por diversos 

fatores, mas neste momento em que o mercado editorial parece começar a publicar 

autores e obras de “lugares distantes”, isto pode representar uma verdadeira 

oportunidade de ampliação de estudo e pesquisa sobre as obras sul-coreanas, além 

das americanas-coreanas que têm chegado cada vez mais aos catálogos de literatura 

jovem e jovem-adulta. Como afirma Patra (2021, tradução nossa)11, “decolonizar sua 

estante é ler mais, não ler menos. [...] Trata-se de examinar o que constituem os 

cânones literários e por que, e exigir que mais histórias tenham o seu devido lugar em 

nossas bibliotecas e livrarias” e pesquisas. 
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