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Investigar o modo de ser Queer e a aparência desses corpos como forma de
resistência e afirmação de si, de forma incansável, mas ao mesmo tempo, brincante. Esse é
um dos legados que Baga de Bagaceira de Souza Campos nos deixa, após sua
partida inesperada, vítima de síndrome respiratória aguda grave, em 2020.

Para celebrar sua passagem entre nós e reverenciar suas investigações sobre
gênero e sexualidade, a potência do corpo vestido e da composição da aparência como
possibilidades de resistência e existência, essa mesa vai reunir pesquisadores que
acompanharam suas inquietações e sonharam junto com Baga novas formas de existir e
resistir.

A iniciativa do Pós-Cultura, programa do qual Baga fez parte, e do Enecult
acontece no próximo dia 27/07, às 20h, com as presenças de Leandro Colling (vice-
coordenador do Pós-Cultura), Renata Pitombo Cidreira (professora da UFRB e
orientadora de Baga no mestrado e doutorado), Hanna Rodrigues (doutoranda do
PPGAC/UFRJ e parceira de Baga no mestrado do PPGCOM/UFRB) e Silvia Leme
(artista visual e autora do livro fotográfico Armadura Queer, in memoriam de Baga).

Baga de Bagaceira era natural de Pojuca, formado em Jornalismo e mestre em
Comunicação, pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), cursava o
doutorado no Pós-Cultura. Era integrante do grupo de pesquisa Corpo e Cultura
(CNPq), membro do coletivo estudantil Aquenda de diversidade sexual e de gênero e
participou do Comitê de Acompanhamento de Cotas (COPARC), da UFRB, entre 2017
e 2019. Atuante e ativista, lutava por respeito e condições de igualdade especialmente
para as categorias acolhidas na rubrica LGBTQIA+.

Esta atividade faz parte do XVII Enecult, que acontece entre 27 e 31 de julho de 2021 e com
apoio do NAPE-UFBA terá tradução em libras.
#Enecult2021


