
Enlace  
C o r p o s ,  i d e n t i d a d e s ,  
feminilidades e masculinidades

Coordenação: Anelise Fróes (NIGS-
UFSC); Nádia Nogueira; Simone 
Ávila (NIGS-UFSC); Suely Messeder 
(Nugsex Diadorim/UNEB)

O Enlace pretende reunir trabalhos que 
operem com os binários masculino e 
feminino, muito embora,  acolha trabalhos 
desejosos de que  a divisão sexual  não 
limite aos corpos, portanto o sexo  é visto 
como  construído, contingente e histórico.  A 
proliferação dos gêneros nos permite a  
entender  os  corpos  constituintes e   
constituídos pelos marcadores sociais,  tais 
como: idade, classe, raça, gênero e 
sexualidades. Aqui,  ainda, se observa que  
as dissidências e não dissidências dos 
corpos se incluem na  matriz da 
heterossexualidade compulsória racializada 
e classista.

05/09/2011 - Segunda-feira - 14:00h 
às 17:30h
Sala Nanã
Sessão I 
Mediadoras: Anelise Fróes; Nádia 
Nogueira; Simone Ávila; Suely 
Messeder 

Um papo com travestis do Vale do 
Jiquiriçá: vidas-conzas-abjetas e o 
desafio de uma nova política ontológica 
do ser
Ana Cristina Nascimento

Dinâmica da identidade em pessoas 
intersexuais:  entre vozes e silêncios
Ana Karina Figueira Canguçú Campinho; 
Ana Cecília de Souza Bastos; Isabel Maria 
Sampaio Oliveira Lima

A existência drag em uma igreja inclusiva 
no Brasil
Fátima Weiss de Jesus

A construção do dispositivo da 
transexualidade: saberes, tessituras e 
singularidades nas vivências trans
Maria de Fátima Lima Santos

Ambiguidade e perigo: degenerescência 
e  i m p u r e z a  e n t r e  a s  t r a v e s t i s  
douradenses
Satine Rodrigues Borges

Os homens, as mulheres e os outros: 
reflexões sobre a construção da 
masculinidade e a feminilidade nos 
corpos
Ailton da Silva Santos

Corpo e identidade das pessoas 
transexuais
Liliana Lopes Pedral Sampaio; Maria 
Thereza Ávila Dantas Coelho

“Chore na minha!” – representações de 
masculinidades nos pagodes da Bahia
Clebermilton do Nascimento

Exercício nº 3 sobre os corpos (in)visíveis 
- ou sinais de masculinidades, estéticas, 
mitos e estereótipos sexuais do homem 
negro escravizado no Brasil Colonial e 
Imperial
Daniel dos Santos

Concepções de adolescentes acerca da 
masculinidade e feminilidade no agreste 
sergipano
Ana Paula Rocha Maciel;  Flora Alice Santos 
Almeida; Anthony Nelson Melo de Almeida

Relações sociais entre masculinidades 
homossexuais e heterossexuais
Rodolfo Luiz Costa de Godoi 

O jogo simbólico como ponto de partida 
para explorar as identidades em crianças 
mexicanas
Jimena de Garay Hernandez

Homem e mulher: resistências, medos e 
preconceitos na sala de aula
Milena Sodré Queiros

O real da diferença sexual
Fábio Araújo Oliveira



06/09/2011 - Terça-feira - 14:00h às 
17:30h
Sala Nanã
Sessão II
Mediadoras: Anelise Fróes; Nádia 
Nogueira; Simone Ávila; Suely 
Messeder 

O mal-estar na sexualidade: do mito à 
diversidade
Adelson Bruno dos Reis Santos

Sou lésbica, mas sou bem comportada: 
noções  de  decênc ia ,  f amí l i a  e  
corporalidade e o acirramento da 
lesbofobia na contemporaneidade
Anelise Fróes

Projeto Ellos - Pessoas e corpos no 
espaço da rua: uma vivência
Jose Antonio Loyola Fogueira

Ensaio fotográfico Baphão e teoria Queer
Manassés José M. Pessoa; Leonardo Bispo 
Pires

A influência dos modelos corporais 
contemporâneos na subjetivação do 
corpo: um estudo teórico
Patrícia Nogueira Caldas Santos

A desordem do gênero em trajes 
masculinos
Nádia Nogueira 

Há algo de natural na natureza? Corpo, 
natureza e cultura nas teorias feministas
Íris  Nery do Carmo

O sexo e o verbo: entre conceituações e 
práticas discursivas
Rafael Cesar da Costa Corrêa, Macário 
Lopes de Carvalho Júnior

Seria a mulher uma degenerada?: 
lançando olhares sobre os discursos em 
defesa do prazer sexual feminino nas 
publicações anarquistas do século XX
Ana Cláudia Ribas

Cartas sobre a masculinidade que 
brocha: o problema do playboy em crise 
com seu corpo
Rafael Victor Aragão

Relato de experiência sobre identidades 
em dois movimentos LGBT a partir das 
rodas de prosa lésbicas feministas
Edlene Alves Paim de Cerqueira; Érica 
Oliveira Barbosa; Luzinalda Tavares Bezerra

As mulheres e a sexualidade na série 
“The Good Wife”
Ivia Alves, Angela Lima Souza

Representações sociais e gênero: as 
“santas” (e) “putas” rodrigueanas
Mayana Rocha Soares

O sexo implícito: a invisibilidade lésbica 
na mídia e na academia
Anderson Fontes Passos Guimarães


