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Resumo: Proposta de releitura do sistema literário brasileiro, conforme formulado por
Antonio Candido, em face da experiência histórica de afrobrasileiros, que não
compartilham, via de regra, de valores estéticos das elites letradas. Pretende-se
apresentar o conceito de alterografia como dispositivo hermenêutico capaz de ensejar
a compreensão de obras produzidas a contrapelo da escala de valores estéticos que
orienta o sistema literário brasileiro, restando, por isso mesmo, ignoradas sob o
argumento de que não são alta literatura, sobretudo quando parecem, inclusive,
apenas técnicas, científicas.

