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O primeiro volume que apresentamos, deste livro Revisões do cânone: 

estudos literários e teorias contra-hegemônicas, reúne ensaios que recuperam 

e reveem, rasuram e se contrapõem, a leituras tradicionais acerca de obras, 

autores ou movimentos literários. A publicação reflete de forma interdisciplinar 

acerca das correntes teóricas que se propõem como alternativas a epistemologias 

dominantes, vindo a contribuir de forma original para uma revisão crítica do 

saber acadêmico, considerado também como forma de representação.

Ao congregar professores das mais diversas universidades, de Norte ao Sul 

do país, e também do exterior, com reconhecida atuação nacional e internacional, 

a obra destaca-se pelo diálogo interinstitucional estabelecido, a permitir devida 

repercussão dos seus resultados de investigação. Ressaltamos a visibilidade 

assim oferecida aos Grupos de Trabalho e de Pesquisa em que se inserem, 

especialmente, aos GT da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Linguística e Literatura (ANPOLL), “Homocultura e Linguagens” e “Mulher e 

Literatura”, dos quais participam a maioria de pesquisadores que contribuem com 

os textos aqui apresentados, em três eixos temáticos: 1. “Representação e visadas 

contemporâneas”; 2. “Mulher e literatura”; 3. “Diversidade/ou dissidências 

sexuais e de gênero”.

A primeira dessas seções empenha-se em discutir e atualizar o conceito de 

representação, em suas implicações para os estudos da linguagem, considerando 

suas perspectivas mimética, construcionista e intencional, com aportes da 

filosofia, da história, da linguística, dos estudos literários e culturais. Desse modo, 

em “Mimese, representação, interpretação”, Regina Zilberman (UFRGS/CNPq) 

discorre sobre o viés mimético da representação e realça o estremecimento 

dessa tradição, provocado por Marx, Nietzsche e Freud, bem como pelas 

apresentação
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configurações revolucionárias da arte do século XX e por correntes teóricas da 

literatura, capazes de ultrapassarem abismos entre o entendimento da criação 

literária como processo e as vinculações da obra com seus possíveis referentes. A 

argumentação exemplificada com Macunaíma, de Mario de Andrade, demonstra 

como a interpretação sujeita-se a oscilações entre a obra criada, as normas e 

valores em vigência, e o posicionamento individual do artista.

No capítulo “Que corpo tem a linguagem?”, Élida Paulina Ferreira 

(UESC) e Iago Moura Melo (UESC) transitam pela desconstrução de Jacques 

Derrida, bem como pela abordagem construcionista da representação, que 

abarca o construcionismo semiótico, de Saussure a Barthes, e o construtivismo 

discursivo de Michel Foucault. Se o prisma intencionalista da representação 

sofreu abalos com os enfrentamentos ao autor como fonte originária do sentido, 

o redirecionamento do eixo interpretativo às descontinuidades implicadas 

no ato de leitura permite-lhes lançar suas provocações aos autores estudados 

e ao pensamento contemporâneo. Já no último capítulo deste segmento, 

denominado “Autoria e (Meta)autoficção no século XXI”, Telma Borges 

(UFMG/UNIMONTES) aborda a escrita de si e, especificamente, a autoficção. 

Em bifurcação propícia à abordagem de obras literárias contemporâneas, o 

encontro conceitual nomeado como “(Meta)autoficção” é proposto pela autora 

como desobediência epistêmica e contribuição a uma teoria literária que se deseje 

contra-hegemônica. 

Contribuindo também para elucidar diferenças entre ser representado e 

autorrepresentar-se, os trabalhos da segunda seção desta obra problematizam 

questões que dizem respeito à centralidade na atribuição de conceitos e valores, 

tal como ocorreu com o edifício conceitual da tradição ocidental historicista e 

teleológica. Em grande medida, essa foi revista à luz de teorias que desacreditam 

das explicações dos fenômenos de forma fechada e acabada, sem a interferência 

dos atores sociais envolvidos na produção de sentido.

Não constitui tarefa das mais fáceis enveredar pelos caminhos aqui 

sustentados, uma vez que são evidenciadas relações de poder, que, para se 

manterem, quase sempre se utilizaram da violência física ou simbólica, no endosso 

da manutenção de hierarquias e domínio. Esses verdadeiros espaços de circulação, 

fundados em conceitos dualísticos do permitido e do não permitido, foram 

usados em nome da manutenção da ordem, em que a representação hegemônica 

inviabilizou o outro, a diferença. Nesta ordem de ideias, os capítulos a seguir se 

voltam para demandas que envolvem mulher e escrita, em busca da emancipação 

e cidadania, que lhe foram negadas, cuja dinâmica legitimada pela Aufklärung da 

superação fazia eco ao princípio de base dicotômica e excludente. A mulher, sem 

possibilidade de empreender uma resistência efetiva, foi colocada na dimensão 

do não humano (ontologia), pois não dominava a razão (epistemologia) e não 

detinha valores morais (ética); logo, suas produções culturais não poderiam ser 

incluídas no rol do belo (estética) do cânone literário.

Então, a presente seção conta com contribuições de pesquisadoras que 

têm se debruçado, nos últimos tempos, em investigações cujas temáticas giram 

em torno da Mulher e Literatura. Assim, Rita Terezinha Schmidt (UFRGS/

CNPq), em “Reconfigurando o passado: a violência na e da literatura”, mostra 

como a produção literária latino-americana do século XIX engendrou-se em 

tempos demarcados pelas macroestruturas da colonização e pelas conjunturas 

que requeriam a construção das diversas identidades nacionais. A autora chama 

atenção para a interdependência crítica das categorias de gênero e nação ao 

enfatizar que textos de autoria feminina deslocam a produção/interpretação de 

subjetividades e sentidos hegemônicos forjados por discursos canônicos. 

Com mesma postura crítica, uma das organizadoras desta coletânea, 

Sandra Sacramento (UESC), discute questões que envolvem: “Corpo, linguagem 

e representação nas ondas do feminismo”. Luciana Abreu Jardim (FURG), 

por sua vez, traz, em suas “Notas sobre a sexualidade e o terceiro momento do 

feminismo”, a consolidação da assunção do corpo-escrita da mulher vista pela 

terceira onda, além do dualismo conceitual anterior. A colega Lucia Osana Zolim 

(UEM), em “Aspectos da escrita de mulheres na teoria literária hoje”, encarrega-

se da constatação do que restou da ginocrítica, após a virada da terceira onda, no 
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viés pragmático-discursivo na atribuição da Verdade. Por fim, Liane Schneider 

(UFPB/CNPq) e Sandra Regina Goulart Almeida (UFMG/CNPq), em “Por uma 

genealogia da resistência: escrita, diáspora, gênero”, bem como Aimée G. Bolaños 

(FURG), em “Escrever desde a diáspora: notas para uma auto poética das vidas 

imaginárias”, empreendem o vínculo interseccional entre a diáspora, gênero e 

escrita, na medida em que o essencialismo transcendente é rasurado, diante da vida 

em trânsito.

Na terceira parte do livro, intitulada “Diversidade/ou dissidências 

sexuais e de gênero”, apresentamos textos ligados às pesquisas relativas ao 

GT Homocultura e linguagens da ANPOLL, e de autores convidados, que 

teorizam/debatem sobre as produções literárias que privilegiam/tematizam 

a homocultura. Temos, portanto, para oferecer aos leitores, desde a discussão 

sobre o que constitui um conceito de literatura conectado às minorias, passando 

pela constituição de uma literatura lesboerótica, por possibilidades de discussões 

do queer e sua tradução para o português/brasileiro, em seu contexto latino-

americano, até a existência de uma literatura homoerótica, bem como de outras 

escritas, denominadas de literaturas transviadas.

Assim, a seção 3 inaugura-se com o capítulo “Estudos Queer e o conceito 

de literatura de minorias”, de David William Foster (Arizona State University), 

que lamentavelmente faleceu quando finalizávamos a editoração deste livro. O 

estudioso discute a importância de se traçar um histórico de como o conceito de 

literatura queer, organizado nos Estados Unidos, acabou chegando ao Brasil. Foster 

demonstra como uma grande interseccionalidade entre estudos queer e estudos 

judaicos ajudou a produzir o que chama de blocos de literatura que versam sobre 

as sexualidades dissidentes. O autor nota uma transformação do que se chamava 

estudos gays e lésbicos em estudos queer, afirmando que o queer não quer subsumir 

todas as categorias não hegemônicas em uma só, mas que esses estudos lançam luz 

sobre as produções culturais numa interação infinita de diferenças.

Em “Bio-cu-ir: uma leitura sobre poderes, racialização e resistências no 

Brasil”, Atilio Butturi Junior (UFSC) discute a importância e os modos como 

o termo queer foi traduzido para a América Latina e para o português do Brasil. 

Levando em consideração autores como Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Michel 

Foucault, Antonio Negri, Judith Butler e Paul B. Preciado, o autor vai percorrer 

a história do conceito e seu uso e alterações produzidos na América de expressão 

inglesa, percebendo no discurso de Néstor Perlongher, já nos anos 1990, uma 

crítica à higienização dos gays. Posicionando-se contra esse modo de controle 

dos corpos e sexualidades dissidentes, o pesquisador postula um jeito de usar o 

termo cuir, cu-ir como ato de resistência, com o hífen, como um movimento 

crítico à sociedade do controle e sua higienização. 

Em “Das configurações homoeróticas às re(con)figurações transviadas”, 

André Luis Mitidieri (UESC), Fábio Figueiredo Camargo (UFU) e Marcus 

Antonio Assis Lima (UESB) enveredam-se pelos estudos sobre literatura e 

homoerotismo para demonstrar como se pautaram para construir um possível 

conceito/ferramenta para ler, perceber, inventar uma literatura homoerótica no 

Brasil. Chegando à conclusão de que o termo não dá conta de toda a produção 

existente, os autores passam a utilizar o termo (re)configurações transviadas, 

discutindo as aparições de outros sujeitos dissidentes na escrita. Sem invalidar 

um termo ou trocar um pelo outro, os autores sugerem a existência de todos os 

textos, assim como os corpos que vivem seus diferendos, em diferença.

Já Cristiane Antunes (SEC/RS) e Renata Pimentel (UFRPE), no capítulo 

“O lesboerotismo na literatura brasileira: notas sobre um percurso contra(h)

estórico”, contestam o significado imperativo da História pra pensar toda a 

ficcionalidade envolvida em toda história que se quer oficial, por isso mesmo a 

alteração na grafia da expressão no próprio título do capítulo. Assim, elencam 

algumas produções, percebendo o que sempre foi um contínuo e mal formado 

lugar de percepção da lésbica na literatura brasileira. As autoras ainda postulam 

a existência de uma literatura mais recente, que irá produzir representações 

de lésbicas com maior potência, principalmente, nos textos produzidos por 

mulheres lésbicas, da mesma forma que Carlos Eduardo Albuquerque Fernandes 

e Flávio Pereira Camargo abordam a produção que se habilita a intitular o 
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capítulo “Sexualidades desviantes na literatura brasileira contemporânea”. Os 

autores discorrem sobre narrativas curtas de Fátima Mesquita, Cíntia Moscovich 

e Antonio de Pádua Dias da Silva, mostrando como tratam o desejo homoerótico 

no século XXI ou em suas proximidades.

Por fim, Paulo César García (UNEB), em “A literatura não é uma só: os 

enfrentamentos à censura e as dissidentes estéticas que podem mais”, a partir 

de uma visada autocentrada em sua experiência como professor/pesquisador de 

literaturas de temática homoerótica, dá a ver como seria importante ou como foi 

importante assumir o poder criativo dessas escrituras em sala de aula. O autor se 

utiliza do termo autoficção para demonstrar que a vida e a obra, o trabalho e o 

sujeito que o realiza não se separam tão facilmente quanto a linha de montagem 

do mundo do trabalho exige. Assim, segundo García, a prática pedagógica deve 

ser continuamente utilizada para descolonizar o pensamento e possibilitar a 

visibilidade das narrativas, textualidades as mais diversas em que se inserem 

esses corpos dissidentes produzidos pela linguagem.

Com o conjunto de textos ora apresentados, que buscam articular os estudos 

literários e teorias contra-hegemônicas, damos a conhecer uma parte significativa 

das bases epistemológicas, pedagógicas e políticas fundamentais às nossas práticas, 

sempre renovadas, de Revisões do cânone. Desejamos que suas leituras sejam profícuas 

e bastante dissidentes para que este grande espaço de saberes compartilhados sirva 

como base para futuras reflexões, novos aportes teóricos, bem como instigação a 

novas pesquisas. Que tenham todes boas leituras!

André Luis Mitidieri
Fábio Figueiredo Camargo

Sandra Sacramento
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