
Enlace
Homoculturas, Releituras do 
Cânone Literário e Mediações 
Críticas

Coordenação: Állex Leilla (UEFS / 
NEP); Paulo César García (Pós 
Crítica – UNEB; Nugsex Diadorim/ 
UNEB)

Este Enlace busca ancorar debates sobre 
temas, obras e autores de literaturas de 
língua portuguesa e ocidental, tendo como 
objetivo questionar o cânone gay. Também, 
trata de abordar lei turas sobre o 
homoerotismo no campo cultural e com 
outras linguagens, como as mídias 
eletrônicas – telenovelas, cinema, internet, 
seriados de TV – visando retratar novos 
paradigmas estéticos que regem a 
sociedade contemporânea, novas histórias 
sobre sujeitos homoeróticos, buscando 
refletir, criticamente, o paradigma da 
marginalidade e da resistência ao status quo 
com que fomos posicionados. O propósito é 
reunir estudos que, 
também, não tenham sido ainda objeto de 
interesse acadêmico sistemático na área da  
Literatura e de outras linguagens, apostando 
e apontando as discussões para o ex-
cêntrico.

05/09/2011 - Segunda-feira - 14:00h 
às 17:30h
Sala Ribeira
Sessão Única
Mediadores: Állex Leilla; Paulo 
César García

Personagens homoeróticas femininas em 
contos brasileiros do início e do fim do 
século XX
Carlos Eduardo Albuquerque Fernandes

Representações homoeróticas em 
pornofantasma, de Santiago Nazarian
Carlos Henrique Bento

Relatos e diários: a literatura gay 
contemporânea
Fábio Figueiredo Camargo

As Traças do Discurso - uma releitura da 
Literatura Cassandriana 
Ana Gabriela Pio Pereira

O corpo travesti(do) como sintoma da 
barbárie no conto dia dos namorados, de 
Rubem Fonseca
Nelma Aronia Santos

A “República da Lapa” e a malandragem: 
relações de raça, gênero, interstícios 
entre cinema e história a partir de 
Madame Satã
Isabelle Portes

Edimilson ou Edileuza? O personagem 
homoerótico do Cabaré da Rrrrraça, do 
“Bando de Teatro Olodum”
Fábio Palmeira Euletério

Resgate de autores e obras da literatura 
baiana: reflexões críticas acerca dos 
aspectos do homoerotismo
Maria da Conceição Silva Moreira

As travestis de Lúcio Cardoso
Leandro Júnior Santos Queiroz

Gay, judeu e maldito: excluídos e exilados 
na ficção de Samuel Rawet
Leandro Soares da Silva

Aspectos do mito do andrógino em 
Grandes Sertão: Veredas
Mateus Vilanova Ribeiro

Imagens do corpo negro masculino entre 
as paredes do quarto (nos romances de 
James Baldwin)
Alecsandro Ratts


