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RESUMO  

Este minicurso rastreia as intrincadas relações entre a produção literária brasileira de autoria 

feminina, no gênero lírico, como metáfora de experiências históricas e literárias, mapeada na 

reprodução de discursos misóginos quanto para a recriação de um lócus enunciativo libertário. 

Assim, corpo e erotismo figuram-se expedientes exploratórios de um conjunto de 

agenciamentos-máscaras, muitas vezes eivados de uma essencialidade estratégica, expressos 

em ironia, na mímica e na paródia, como recursividade lírico-formal. Na esteira, pois, de um 

diálogo entre categóricas estéticas e políticas da Crítica Literária Feminista e do Pós-

colonialismo e Teoria Queer, empreende-se uma análise de textos representativos dessa 

temática, na literatura brasileira. Em um viés comparativista, emolduram-se os textos 

elencados à ideia de um “corpo sáfico”, que ecoa da obra da poetisa grega Safo de Lesbos, 

construindo, portanto, um imaginário social, político e poético em torno do corpo feminino como 

errância, danação e apelo. Neste minicurso, em que as nossas reflexões têm como ponto de 

partida a teoria da lírica canônica, trataremos do sujeito lírico, categoria que demarca na poesia 

o lugar da subjetividade. O nosso foco principal é apontar aspectos da subjetividade lírica na 

poesia brasileira e portuguesa contemporânea, que têm se configurado à margem do que 

esteve e ainda está no centro das discussões teóricas e críticas. Abordaremos poemas 

selecionados entre os mais representativos da temática erótica de autoria feminina, 

especialmente no que se refere a questões de gênero, tendo em vista que: como um campo de 

possibilidades interpretativas, o corpo é o ensejo do processo dialético de interpretar de novo 

um conjunto histórico de interpretações, que já deram conteúdo ao estilo corporal. O 

corpo/corpus torna-se um nexo peculiar de cultura e escolha e “existir” o próprio corpo torna-se 

um modo pessoal de examinar e interpretar normas de gênero recebida. Por outro lado, a 

constância de uma escrita do corpo em interação com a Natureza, pela criação de imagens 

que decorrem de um processo de transformação, permuta e cumplicidade, leva-nos a uma 

leitura do desejo pela ruptura dos limites da ideologia falocêntrica. Os textos eróticos 

selecionados, inscrevem a desmarcação de espaços fixados pelo patriarcalismo e pela moral 

sexual cristã, remetendo o leitor para a possibilidade de constituição de discursos e 

estratégicas de novas formas de agenciamento existencial. Nesse roteiro poético-corporal 

situam-se o repertório selvagem de uma Olga Savary, a saída do cerco de uma Helena 

Parente Cunha, a anima de uma Yêda Schmaltz, Astrid Cabral, certa Ana Cristina César, entre 

outras senhoras obscenas.  
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