
Enlace 
A produção artística de autoria 
feminina: escrita de mulher em 
foco

Coordenação:  Car la  Patr íc ia  
Santana(Pós Crítica – UNEB); 
Raphaella de Oliveira (Pós Crítica – 
UNEB; NUGSEX Diadorim)

O presente Enlace busca reunir pesquisas e 
debates que tenham como foco a produção 
artística de autoria feminina. Ao longo dos 
anos, as mulheres vêm questionando as 
relações sociais e revelando suas 
subjetividades a partir de sua produção 
artíst ica. Intercambiando gênero e 
s e x u a l i d a d e  e m  s u a s  m ú l t i p l a s  
interseccções, a literatura e outras artes 
produzidas por mulheres têm rompido 
silêncios para transformação de suas 
realidades descontínuas.  

05/09/2011 - Segunda-feira - 14:00h 
às 17:30h
Sala Amaralina
Sessão I
Mediadoras: Carla Patrícia Santana; 
Raphaella de Oliveira

Entre a grafia gasta e a página 
amarelecida, o descortino de escritoras 
baianas
Monalisa Valente Ferreira; Camila do 
Nascimento Carmo; Carolina Sena de 
Meneses

O papel da mulher no mundo das letras
Karla Cyntya Lima de Sousa; Sheyla Maria 
Lima Oliveira

Rompendo silêncios e transformando
realidades
Sheyla Maria Lima Oliveira; Karla Cyntya 
Lima de Sousa

Potência literária, cultural e feminista de 
Rachel de Queiroz: nas malhas da sua 
discursividade 
Jailma dos Santos Pedreira Moreira

Vida de (mulher) artista: composições 
clássicas da baiana Sylvia Patrícia
Elisabeth Silva de Almeida Amorim

Clarice Lispector: o espelho de mil faces
Juliana Andrade de Moraes

De criança à mulher: a busca identitária 
no romance a cama, de Lygia Bojunga
Ailton de Santana

Entre imagens e representações: a 
representação do feminino na obra “A 
Muralha”
Cíntia da Silva Vaz; Eliane Martins de Freitas

Figuras, trajetórias  e experiências de 
envelhecimento nas narrativas de Lygia 
Fagundes Telles
Luana Carolina Bráz de Lima; Ismênia 
Holanda; Cristian Paiva

As compositoras baianas: o que elas 
dizem sobre si 
Carla Patrícia Santana; Michele Priscila 
Portugal dos Santos



06/09/2011 - Terça-feira - 14:00h às 
17:30h
Sala Amaralina
Sessão II
Mediadoras: Carla Patrícia Santana; 
Raphaella de Oliveira

O olhar de Marianne. Um estudo sobre o 
voyeurismo em um conto de Anaïs Nin
José Ricardo da Hora Vidal

Apontamentos sobre o narrador e a 
escrita pornográfica em “Contos 
d'escárnio - textos grotescos” de Hilda 
Hilst
Iara Pereira da Silva

O erotismo sagrado de Hilda Hilst em 
Rútilo Nada Hilda Hilst
Vitalina Rosa Araújo

Imagem e texto: aproximações e 
distanciamentos no processo criativo de 
Carolina Maria de Jesus e Rosana Paulino
Rita de Cássia Camargo dos Santos

Outras cores do leite : mulher, negra, mãe
Vania Maria Ferreira Vasconcelos

Escritas sobre si: memórias da Yalorixá 
Valnizia de Aiyrá no livro Resistência e Fé
Isabelle Sanches Pereira

O hip-hop sob o olhar das mulheres. 
Aproximações com o feminismo negro?
Licia Maria de Lima Barbosa

A construção da identidade feminina 
negra: o percurso identitário de Alice 
Walker em “A Cor Púrpura”
Kárpio Márcio de Siqueira 

A teoria womanista e seu representar na 
literatura de Walker: reflexões sobre 
gênero e sexualidade
Raphaella Silva P. de Oliveira

Estudos para Ciborgues: ciência, 
tecnologia e feminismo-socialista para o 
séc. XXI
Isa Sara Pereira Rêgo


