
 

 

PLANO DE CURSO 

 

Área de concentração: Estudos Literários – 1º Semestre de 2017 

Disciplina: Configurações críticas – literatura e homoerotismo                 Carga horária: 64h  

Horário: 4ª feira das 14h às 18h             

Início do curso: 15/03/17                                                      Término do curso: 12/07/17 

Professor: Flávio Pereira Camargo                                        E-mail: camargolitera@gmail.com  

Ementa: Estudo de aspectos teóricos e críticos de textos da literatura brasileira marcados pela 

autoria, pela subjetividade e/ou pela temática gay. 

Objetivos: Contribuir para a construção de um aporte teórico-crítico capaz de levantar 

discussões em torno da produção literária brasileira de temática gay, situando seus produtores, 

leitores, mercado e crítica no bojo das discussões. 

 

Programa 

Unidade I: Leitura e discussão de textos teóricos ou críticos, indicados na bibliografia. 

Unidade II: Leitura e análise de obras literárias. 

 

Metodologia de ensino 

Leitura e discussão de textos teóricos, críticos e literários. 

Produção oral e escrita acerca das relações entre Literatura e Homoerotismo. 

Seminários de pesquisa. 

 

Avaliação 

A média final será calculada a partir das seguintes atividades: 

1) Seminários de pesquisa (de 0,0 a 3,0). 

2) Leitura da bibliografia indicada e participação contínua nas discussões durante as aulas (1,0). 

3) Escrita de um artigo publicável (de 0,0 a 6,0).  
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Cronograma do curso “Configurações críticas – Literatura e Homoerotismo” 

 

Março 

15/03: Apresentação do plano de curso e das atividades a serem desenvolvidas.  

22/03: Não haverá aula – participação do professor em banca de defesa de doutorado. 

29/03: Leitura e discussão do texto História da sexualidade, de Michel Foucault – capítulo I a 

IV / Leitura e análise do conto “A moralista”, de Dinah Silveira de Queirós. 

 

Abril 

05/04: Leitura e discussão do texto “Literatura e homoerotismo masculino: perspectivas 

teórico-metodológicas e práticas críticas”, de José Carlos Barcellos (texto em pdf).  

12/04: Leitura e discussão do texto A inocência e o vício, de Jurandir Costa Freire, somente a 

“Introdução” (p. 13-40). 

Texto complementar: Between men, de Eve kosofsky Sedgwick, especificamente a 

“Introduction” (p. 1-5). 

19/04: Leitura e discussão dos seguintes textos:  

“Incursões teóricas sobre o conceito de literatura gay”, de Antonio de Pádua Dias da Silva, 

publicado na revista Sociopoética: dossiê “Literatura e estudos de gênero” (texto em pdf). 

“Crítica Literária ou Cultural? Caminhos críticos da literatura de temática gay”, de Antonio de 

Pádua Dias da Silva e Carlos Eduardo Albuquerque Fernandes (texto em pdf). 

26/04: Leitura e discussão dos seguintes textos:  

“A literatura brasileira de temática homoerótica e a escrita de si”, de Antonio de Pádua, 

publicado na Acta Scientiarum. Language and Culture, (texto em pdf). 

“Uma história brasileira”, de Denilson Lopes, publicado no livro O homem que amava rapazes 

e outros ensaios (p. 121-164). 

 

Maio 

03/05: Roteiros do corpo em Caio Fernando Abreu – “Linda, uma história horrível”, 

“Anotações sobre um amor urbano”, “Depois de agosto”. 

Texto: “Aids e morte, vida e memória: mapeamentos subjetivos e ficcionais em cartas, crônicas 

e contos de Caio Fernando Abreu”, de Flávio Pereira Camargo, publicado na revista Olhar 

(UFSCar), v. 22, p. 50-69, 2010.  



 

Histórias positivas: a literatura (des)construindo a AIDS e Os perigosos: autobiografia e AIDS, 

de Marcelo Secron Bessa. 

10/05: Roteiros do corpo em Antonio de Pádua – “Passional ao extremo”, “Esquema F” e 

“Agente da passiva”. 

Textos: “Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do ‘sexo’”, de J. Butler, in O corpo 

educado, org. por Guacira Louro. 

“O efeito obsceno”, de Eliane Robert Moraes (texto em pdf). 

“Os reinos de Pã”, publicado em A chama dupla. Amor e erotismo, de Octavio Paz. 

O erotismo, de Georges Bataille (p. 10-26). 

17/05: Roteiros do corpo em Antonio de Pádua – “Abjeto desejo”, “Assim caminha a 

humanidade” e “Obs-ceno”. 

Textos: “Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do ‘sexo’”, de J. Butler, in O corpo 

educado, org. por Guacira Louro. 

“O efeito obsceno”, de Eliane Robert Moraes (texto em pdf). 

“Os reinos de Pã”, publicado em A chama dupla. Amor e erotismo, de Octavio Paz. 

O erotismo, de Georges Bataille (p. 10-26). 

24/05: Feriado  

31/05: A representação patológica da homossexualidade em Bom Crioulo, de Adolfo Caminha 

Textos: História da sexualidade, de Michel Foucault – capítulo I a IV.  

“Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do ‘sexo’”, de J. Butler, in O corpo educado, 

org. por Guacira Louro. 

Vigiar e punir, de Michel Foucault, terceira parte: “Disciplina”. 

Reflexões sobre a questão gay, de Didier Eribon – primeira parte: “Um mundo de injúrias", 

capítulo I a XI. 

“Identidade e diferença: uma introdução”, de Kathryn Woodward. 

 

Junho 

07/06: A amizade como modo de vida gay no romance Em nome do desejo, de João Silvério 

Trevisan 

Textos: Reflexões sobre a questão gay, de Didier Eribon – primeira parte: “Um mundo de 

injúrias", capítulo I a XI. 

Da amizade como modo de vida, de Michel Foucault (texto em pdf). 

A epistemologia do armário, de Eve Kosofsky Sedgwick (texto em pdf). 



 

14/06: Dispositivos de poder e tecnologias disciplinares no romance Em nome do desejo, de 

João Silvério Trevisan 

Textos: História da sexualidade, de Michel Foucault – capítulo I a IV. 

Vigiar e punir, de Michel Foucault, terceira parte: “Disciplina”. 

O corpo educado, org. por Guacira Lopes Louro – capítulo “Pedagogias da sexualidade”. 

 “O corpo em Foucault: superfície de disciplinamento e governo”, de Claúdio Lúcio Mendes 

(texto em pdf). 

21/06:A experiência urbana em Rato, de Luís Capucho 

Textos: Reflexões sobre a questão gay, de Didier Eribon – primeira parte: “Um mundo de 

injúrias", capítulo I a XI. 

 A invenção do cotidiano, de Michel de Certeau – capítulo “Caminhadas pela cidade”. 

“Identidade e diferença: uma introdução”, de Kathryn Woodward. 

28/06: O amor em tempos de guerra em O filho da mãe, de Bernardo Carvalho 

Texto: Reflexões sobre a questão gay, de Didier Eribon – primeira parte: “Um mundo de 

injúrias", capítulo I a XI. 

Da amizade como modo de vida, de Michel Foucault (texto em pdf). 

A epistemologia do armário, de Eve Kosofsky Sedgwick (texto em pdf). 

Amor líquido: sobre a fragilidade das relações humanas e Confiança e medo na cidade, de Z. 

Bauman. 

“Identidade e diferença: uma introdução”, de Kathryn Woodward. 

 

Julho 

05/07: A temática da solidão e da errância em Solidão Continental, de João Gilberto  

Textos: Reflexões sobre a questão gay, de Didier Eribon – primeira parte: “Um mundo de 

injúrias", capítulo I a XI. 

A invenção do cotidiano, de Michel de Certeau – capítulo “Caminhadas pela cidade”. 

“A dialética da solidão”, publicado em O labirinto da solidão, de Octavio Paz. 

12/07: Encerramento do curso e avaliação das atividades desenvolvidas.  

 

Observação: O cronograma pode sofrer alterações no decorrer do curso, dependendo do 

andamento das atividades previstas inicialmente. 

 


