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RESUMO  
 
Este minicurso apresenta uma exposição dos pressupostos categoriais da 
Teoria Queer que redefinem as relações entre literatura, crítica literária e 
homoerotismo no cenário contemporâneo brasileiro. A homotextualidade ou a 
homomemória, como vimos preferindo chamar as narrativas de extração 
homoafetiva, ainda está em processo de construção e autodefinição e 
legitimidade. As múltiplas implicações desse processo incidem diretamente 
sobre o conceito de literatura, o papel da crítica literária de viés culturalista 
bem como traz à luz, a exemplo do que se processou (e ainda ocorre) com a 
literatura de autoria feminina: a economia dos discursos em torno das vozes 
homoafetivas historicamente silenciadas e escamoteadas do cânone literário, 
aqui reescrita na demanda que ousa dizer-se, parafraseando uma rubrica 
utilizada por Oscar Wilde – o amor que não ousa dizer seu nome. Na agenda 
da pós-modernidade, sobretudo acerca de sua “sensibilidade” para com as 
questões do outro, os estudos voltados para a construção de perspectivas 
teóricas e práticas críticas em torno das complexas temáticas da 
homoafetividade e sua expressão nas artes, e em particular na literatura, têm 
sido instigados e promovidos em um amplo e complexo debate que se orienta 
por epistemologias, políticas e estéticas que urgem, impondo-se como 
incontornáveis em sua interdependência. Essas três questões em diálogo, 
por vezes conciliatório, por vezes mutuamente excludente, em tudo, 
conflituoso e producente, desestabilizam o conceito já sedimentado e 
legitimado de literatura, mediante aquela perplexidade inerente ao literário e 
sua dobra crítica; e da teoria literária como lugar de entreveros. No trato dos 
posicionamentos políticos, e, no caso de obras que expressam a 
homoafetividade, isso implicaria a elaboração discursiva e enunciativa de 
proposições identitárias, como exemplo de condição ideológica de que se 
reveste a literatura como refratária de injunções sociais. O minicurso objetiva 
discutir algumas questões que se colocam nucleares para as tendências do 
conto contemporâneo, tanto estéticas como políticas, a partir de um recorte 
sobre o homoerotismo, como componente rentável para uma interpretação 
dos textos “Pílades e Orestes”, de Machado de Assis”, “Dois corpos que 
caem”, de João Silvério Trevisan, “Uma casa no campo”, de Silviano 
Santiago entre outros, bem como considerações sobre o romance Acenos e 
afagos, de João Gilberto Noll a partir das contribuições da Teoria Queer. 
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