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Ementa:  
O curso visa a mostrar que as escritoras abordam questões ligadas ao corpo de maneira bastante diferente dos 
homens. Temas tabus como estupro, incesto, erotismo, aborto e outros têm aparecido de maneira bastante frequente 
em romances e contos de autoras contemporâneas. 
 
Programa:  
O curso será dividido em 3 aulas de 5 horas cada um. Em cada aula se fará apresentação e debate de um texto teórico 
e um texto literário. Serão selecionados contos das antologias que constam da bibliografia para que os alunos tenham 
tempo de ler o material. Daremos indicações de romances mais longos porém para as aulas se dará preferência a 
textos mais curtos. Isso também se aplica aos textos teóricos. A seleção está sendo feita e será apresentada em 
maiores detalhes se a proposta do curso for aprovada. 
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