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Prefácio

DOS ARTEFATOS CULTURAIS QUE
COMPÕEM A ORGANIZAÇÃO LITERATURA,
HOMOEROTISMO E EXPRESSÕES
HOMOCULTURAIS
As expressivas manifestações culturais
do homoerotismo têm encontrado respaldo
em pessoas interessadas em desvelar para um
público leitor aspectos, até então, não visibilizados dessas manifestações. Assim, paulatinamente, em contexto de Brasil, vimos ascender as questões homoeróticas, homoafetivas,
queer, transitando entre as antigas bases de
gênero (mas ainda tão produtivas, do ponto de
vista teórico-metodológico, quanto os estudos
mais centrados na visão do sujeito de hoje) e
os novos modos de interpretação de sujeitos
culturais.
Não é fácil em uma cultura ainda machista e homofóbica como a brasileira falar de
questões da homocultura, porque, para muitos, elas ainda envolvem medo (de pessoas
que sofrem ao querer se projetar fora do armário, e também por se manter dentro dele),
moral (baseada em pressupostos religiosos,
sobretudo os de base cristã), vergonha (como
se o abjeto ainda e só tivesse interpretação na
condição primeira, a menor, inferior), desinteresse (como se levantar a discussão em torno
da homocultura fosse algo “desimportante”).

Trazer à tona um universo homoerótico ambientando na literatura, na composição
musical, nas discussões teóricas, sobretudo
naquelas que apontam para universos de ficção científica, torna-se uma atividade que dá
ao tempo de hoje outra perspectiva de interpretação dos sujeitos, das culturas em suas
manifestações sobre a diversidade, a pluralidade, a liberdade de que se revestem os discursos de pessoas, personagens e seus contextos
culturais, orientados, todos, para os caminhos
culturais que se abrem às performatividades
(no dizer de Judith Butler), às multitudes queer (como apontou Beatriz Preciado), à revisão
semântico-cultural do sujeito lesbiano que não
é “mulher” (na visão de Monique Wittig) e, por
extensão, do sujeito homoerótico que não é homem, tendo-se em vista que nenhum dos dois
participa das regras da economia straight.
Neste sentido, a organização de Flávio Camargo e André Mitidieri, Literatura, homoerotismo e expressões homoculturais, carrega em
si o peso de uma aprofundada discussão, em
seus vários ensaios, sobre essas expressões
da homocultura, sobretudo daquelas fundadas sobre a literatura de ficção. Não é à toa
que os articulistas ou ensaístas transitam por
autores, teóricos e compositores, estes verdadeiros poetas da música (brasileira e inglesa),
a exemplo de Renato Russo (da Banda Legião
Urbana) e Morrissey (da Banda The Smiths).
Por outro lado, no campo estritamente
literário, percebe-se que autores vão sendo
exibidos, desvelados e mostrados ao público

em uma visada que renova o campo semântico sobre as expressões homoculturais e seus
sujeitos, injetando no campo discursivo visões
mais livres de amarras teóricas e mais propensas à reflexão de sujeitos em seus contextos socioculturais. Passa-se, por exemplo,
de Adolfo Caminha com Bom-Crioulo a Állex
Leilla. No intervalo entre um e outra, autores
como Valdo Motta, Tulio Carella, Lima Trindade, João Silvério Trevisan, Tomas Eloy Martinez, Gasparino Damata e Rubem Alves são
entrelaçados na rede discursiva desta organização, priorizando-se o debate franco, acadêmico e pertinente às atuais questões em torno
da homocultura.
Para além dessa tomada de escritas literárias, ainda há o diálogo, na mesma organização, com outra produção escrita geralmente
considerada menor, a literatura de cordel, demonstrando que as expressões culturais, antes
de se tornarem objeto de estudo, são construídas em vários contextos e por vários sujeitos,
mantendo-se a pluralidade como princípio. Por
fim, questões em torno de lesdroides, transborgues e interaliens surgem como possibilidades
interpretativas deste universo que, ao tempo
em que procuram superar a lógica dos modelos de gênero e sexualidades, evocam formas
de existências capazes de ir além do dado. A
fembot torna-se, assim, uma referência imagético-discursiva para ampliar as discussões sobre sujeitos e seus lugares nas culturas.
Diante desse arsenal de autores e pontos de vista teóricos sobre sujeitos culturais,

torna-se evidente a homocultura: definindo-se
em vários contornos teóricos, assenhoreandose de lugares antes não possíveis, adentrando
o campo discursivo sem pressão e sem o aspecto militante, provando-se que espontaneamente a necessidade de discutir a homocultura em suas várias expressões e de lançar para
leitores as visadas que se tem sobre sujeitos e
produtos da homocultura é um exercício profícuo, resultando, de certa forma, em uma política (propaganda) afirmativa.
Prof. Dr. Antonio de Pádua Dias da Silva
Programa de Pós-Graduação em Literatura e
Interculturalidade – Universidade Estadual da Paraíba
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