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Este Plano de Trabalho foi elaborado com a finalidade de traçar metas para o biênio 

2014-2016, considerando as discussões entre os integrantes do GT e da Coordenação do 

grupo, durante o ENANPOLL, na UFSC, em julho de 2014.  
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Linha Temática 1: Configurações críticas – homoerotismo e literatura. 

Coordenação: Prof. Dr. Fábio Camargo (UFU) 

Estudos críticos, históricos e teóricos da literatura que aborda a homossexualidade e a 

subjetivação, seja para intervir como crítica da cultura, seja para ressaltar os aspectos de 

textos que dialogam com o homoerotismo numa perspectiva mais positiva. Catalogação, 

resgate, análise e crítica de obras que se insiram nesta tendência discursiva e que 

fundem suas bases representativas na perspectiva da apresentação de prováveis 

identidades gays e lésbicas. Que novas questões emergem da experiência do sujeito 

homoerótico (ou gay)? Como aparece, no âmbito da experiência subjetiva, o desejo, o 

medo, o afeto, a alegria, a dor, o sexo e a morte? E no âmbito da política, como se fala 

da homofobia, das políticas de coming out, das novas conjugalidades. Estudos sobre 

autores já estabelecidos no cânone gay são bem vindos, como também interessa reunir 

estudos sobre autores e obras que não tenham sido ainda objeto de interesse acadêmico 

sistemático na área da Literatura e Homoerotismo. Estamos interessados em revigorar a 

busca pelo ex-cêntrico. Que novas histórias sobre sujeitos gays se contam no Brasil 

contemporâneo, pós-ditadura? E o que significa para a área dos Estudos Literários 

estudar criticamente essas histórias fora do paradigma da marginalidade e da resistência 

ao status quo com que nos habituamos? 

 

Linha Temática 2: Cultura queer e linguagens 

Coordenação: Prof. Dr. Djalma Thürler (UFBA) 

Estudos e expressões homoculturais nas mídias e suas visões, diálogos e representações 

com o pragmatismo sociocultural, visando refletir a política queer e os estudos 

mailto:jvvalentim@gmail.com
mailto:leop@cruiser.com.br
mailto:lugarinho@usp.br
mailto:p.garcia@terra.com.br
javascript:opencompose('messeder35@hotmail.com','','','1')


feministas, estudos gays e lésbicos em narrativas em que o sentido do estranho é 

instaurado a partir das rupturas hegemônicas; visa constructos pós-identitários e os 

papéis de masculinidades, com críticas à heteronormatividade. Estuda textualidades que 

enfocam as abjeções, como e de onde estas falam; questões sobre o corpo e experiências 

subjetivas, histórias e memórias para uma melhor compreensão do sujeito na atualidade. 

Esta linha mostra-se aberta à diversidade das práticas e gêneros discursivos da 

sociedade contemporânea, incluindo os gêneros populares (a pornografia, a telenovela, a 

cinematografia, a web e a chamada gay fiction, entre outros), além das mídias virtuais, 

como os blogs, e obras de autores que só publicam na rede. Permite-se a aferição dos 

novos paradigmas estéticos que regem a sociedade contemporânea com a possibilidade 

de se abrir à diversidade dos gêneros e mídias por meio dos quais se contam histórias 

sobre sujeitos gays. 

 

Plano para o biênio 
 

 

1º semestre de 2014 

 

1. Cadastramento dos associados do GT 

A) Atuação em Pesquisas das linhas. 

B) Participação ativa nos encontros nacionais. 

C) Política de publicação em anais e periódicos qualificados. 

D) Participação nos debates e presença na rede virtual. 

 

2- Elaboração do plano de trabalho 2014-2016 

 

A) Apresentação dos projetos e debates durante o II Encontro dos Pesquisadores GT 

na ENANPOLL, em Julho de 2014, na UFSC/SC. 

D) Estabelecimento de política de publicação anual – organização e edição de livro. 

E) Programação de participação dos associados do GT em eventos acadêmicos. 

F) Organização de livro e edição de textos apresentados pelos pesquisadores. 

G) Organização do Encontro Inter-GTs. 

 

1. Encontro dos integrantes do GT no VII Congresso Internacional de Estudos sobre 

a Diversidade Sexual e de Gênero – Associação Brasileira de Estudos da 

Homocultura (ABEH), no Simpósio Tópicos e expressões do homoerotismo na 

literatura, coordenados por Prof. Dr. Jorge Valentim e Prof. Dr. Paulo 

Garcia (UNEB).  

2. Organização de número temático na revista Caderno Seminal da UERJ, intitulado 

Homorrepresentações ficcionais, feito pelo Prof. Dr. Fábio Figueiredo Camargo e 

pelo Prof. Dr. Flávio Garcia (UERJ). 

 

2º semestre de 2014 

 

1- Chamada para publicação de livro referente aos estudos dos associados. 

2- Atualização permanente do site. 

 

1º e 2º Semestres de 2015 

 

1- Recadastramento dos associados. 



2- Realização de mesa-redonda Inter-GTs durante o Seminário Internacional 

Enlaçando Sexualidades, na UNEB/BA em maio de 2015. 

3- Apresentação dos Projetos de Pesquisa dos novos membros. 

4- Divulgação de eventos, que terão a participação dos membros do GT em 

Congressos Internacionais e Nacionais. 

5- Seminário Internacional Enlaçando Sexualidades, em maio de 2015, UNEB/BA, 

mesa redonda e organização de ST. 

6- Organização de ST na ABRALIC em julho de 2015. 

7- Organização de ST no Desfazendo gênero, evento sediado na UFBA, em 

setembro de 2015. 

8- Organização de ST no SILEL, evento sediado na UFU, em novembro de 2015. 

 

1º e 2º Semestres  de 2016 

1- Previsão de publicar coletânea referente às pesquisas dos associados, com o 

apoio do Programa de Pós-Graduação em Estudos literários da UFU. 

2- Encontro Nacional da Associação, na UFSC, com a presença de todos os 

associados do GT. 

3- Eleição do Coordenador e Vice-Coordenador do GT. 

4- Organização de ST na ABEH, sediada pela UFJF. 

 

 

 

ATIVIDADES CONSTANTES 
 

- Atualização do site. 

- Contatos por e-mail realizados pela coordenação, pelos coordenadores de linha 

entre os associados para divulgação e informações sobre estudos, debates e 

pesquisas, chamadas para publicação e divulgar eventos acadêmicos. 

- Retransmissão aos membros do GT mensagens do corpo gestor da ANPOLL. 

- Divulgação do site do GT: estudos e informativos relacionados à produção 

científica e cultural dos membros do GT. 

 

DISCUSSÃO DE METAS E PLANOS PERMANENTES  
 

- Debates sobre os projetos, planos para o GT. 

- Incentivos à produção de projetos interinstitucionais e submetidos às agências de 

fomento. 

- Levantamento e divulgação de obras literárias, críticas e culturais de interesse do 

GT. 

 


