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APRESENTAÇÃO  
Entre 2015 e 2017, três colóquios internacionais denominados “Queering luso-afro-
brazilian studies", ocorridos na França, Suécia e Reino Unido, propuseram uma revisão 
radical dos cânones da Língua Portuguesa com leituras inéditas ou revisões de 
manifestações culturais canônicas (des) orientadas pela Teoria Queer. Esses colóquios 
revivem o espírito dos encontros sobre “Literatura e homoerotismo", que tiveram lugar na 
Universidade Federal Fluminense, em Niterói (RJ), entre 1999 e 2001, e que resultaram na 
fundação da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura (ABEH). Em novembro de 
2018, a ABEH, única associação científica no mundo que reúne pesquisadores dedicados aos 
estudos da diversidade sexual organizará o seu oitavo congresso internacional, reunindo 
centenas de pesquisadores, como de costume. O número de participantes dos congressos da 
ABEH alcançou um patamar que resulta num significativo e amplo quadro da pesquisa 
acadêmica, onde os estudos literários e culturais, seu berço, passaram a ocupar um pequeno 
e acanhado lugar, frente às urgências sociais e políticas nacionais e internacionais. Os 
colóquios europeus deram novo fôlego aos estudos literários e culturais, seja por seu 
formato pouco ambicioso, seja, sobretudo, pela intensa troca de experiências e 
conhecimento entre seus participantes. Longe da organização grandiosa dos congressos 
internacionais, os colóquios ocorridos, sucessivamente, em Paris (França, 2014), Dalarma 
(Suécia, 2015), Birmingham (Reino Unido, 2017) e Porto (Portugal, 2018) aproximaram e 
reaproximaram pesquisadores, recolocando em evidência os estudos literários, a partir dos 
quais foram gerados os estudos queer. Mas, se na virada do século, concentrávamo-nos em 
compreender, ainda que, de maneira equivocada, toda a extensão do que vinha a ser aquela 
teoria estrangeira, indisciplinada e perturbadora, passados dezoito anos, julgamos que os 
estudos queer que se desenvolvem em torno das literaturas e culturas de Língua Portuguesa 
são decididamente incontornáveis para a compreensão do estado da arte internacional dos 
estudos literários e culturais. 
 
JUSTIFICATIVA 
Segundo a etimologia, a palavra “cânone" deriva da palavra grega kanôn, que significa 
“caniço" ou “bengala", e por extensão, “norma" ou “regra". Na sua origem, o “cânone" tinha 
uma conotação religiosa, dado que delimitava a “lista oficial" das Escrituras dignas de serem 
incorporadas numa coletânea de escritos inspirados por Deus: a Bíblia. Assim, o termo 
canónico “tanto faz referência à qualidade presumida de um texto incluído quanto ao status 
que o texto adquire por pertencer a uma coletânea considerada com autoridade. As religiões 
conferem um caráter sagrado aos seus textos canónicos, dando muitas vezes a entender que, 



se não foram escritos por um autor divino, foram-no pelo menos por uma autoridade 
divina." (POLLOCK, 2006, p. 3). As universidades e o mundo académico secularizaram o 
termo “cânone" incorporando ao mesmo tempo a dimensão “sagrada” das obras-primas e 
dos seus criadores, cuja aura perdura. Sendo assim, determinam e consagram o que, numa 
dada cultura, merece ser lido, visto, ouvido ou, pelo contrário, esquecido ou apagado. 
O termo “queer", como se sabe, oriundo da Língua Inglesa, foi incorporado ao vocabulário 
acadêmico das diversas línguas ocidentais na medida em que a teoria queer se disseminou 
pela Europa e pela América Latina. Com efeito, contrariamente à identidade gay, “a 
identidade queer não precisa de se basear numa verdade, qualquer que seja, ou numa 
realidade estável. Como o indica a própria palavra, queer não designa nenhuma espécie 
natural, nem remete para nenhum objeto determinado; adquire o seu sentido na sua relação 
com a norma. Queer designa assim tudo o que não condiz com o normal, o dominante, o 
legítimo. […] portanto, o queer não delimita uma positividade, mas uma posição em relação 
ao normativo " (HALPERIN, 2000, p. 75). “Queerizar" é verbo, portanto, ação, de relativizar 
olhares pré-estabelecidos sobre objetos por coloca-los em deriva, desestabilizando-os dos 
lugares que confortavelmente ocupam na cultura. 
 
PÚBLICO-ALVO 
Pesquisadores, docentes, discentes de graduação e pós-graduação, em particular, sociedade 
civil, em geral. 
 
DATAS 
17 a 19 de junho de 2019 
 
COMISSÃO ORGANIZADORA 
Mário César Lugarinho (USP) 
Maria Lucia Outeiro Fernandes (Unesp-Araraquara) 
Emerson da Cruz Inacio (USP) 
José Horácio do Nascimento Costa (USP) 
Jorge Valentim (UFSCar) 
Wilton Garcia (FATEC) 
Elena Brugioni (Unicamp) 
 
COMISSÂO CIENTÍFICA 
Alda Lentina (Dalarma University) 
Ana Luisa Amaral (Universidade do Porto) 
André Mitidieri (UESC) 
Anna Klobucka (UMass-Dartmouth) 
Djalma Thürler (UFBA) 
Eliane Berutti (UERJ) 
Fabio Camargo (UFU) 
Fernando Curopos (Université de Paris IV) 
Flávio Camargo (UFG) 
Helder Thiago Maia (USP) 
João Manuel Oliveira (UFSC) 
Leandro Colling (UFBA) 
Luma Andrade (Unilab) 
Marinela Freitas (Universidade do Porto) 
Mário Lugarinho (Universidade de São Paulo) 
Mark Sabine (University of Nottinghasm) 
Paulo Garcia (Uneb) 
Paulo Pepe (Queen's University of Belfast) 
Renata Pimentel (UFRPE) 
 



FUNCIONAMENTO 
A organização do evento prevê sessões simultâneas de comunicações de alunos de 
graduação e pós-graduação, mesas-redondas simultâneas, mesas-redondas plenárias e 
conferências plenárias. 
 
INSCRIÇÕES  
Com apresentação de trabalhos: de 1º de fevereiro a 31 de maio de 2019. 
Ouvintes, de 1º de abril a 07 de junho de 2019. 
Serão expedidos certificados de participação. 
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