
Enlace 
A heteronormativade e o racismo 
na produção da violência de 
gênero contra a mulher

Coordenação: Amélia Tereza Santa 
Rosa Maraux (UNEB); Rosângela 
Costa Araújo (UFBA); Zuleide Paiva 
da Silva (UNEB)

05/09/2011 - Segunda-feira - 14:00h 
às 17:30h
Sala Oxumarê
Sessão I 
Mediadoras: Amélia Tereza Santa 
Rosa Maraux; Rosângela Costa 
Araújo; Zuleide Paiva da Silva

Corações doentes: uma análise da 
construção cultural do papel da mulher e 
sua utilização nos discursos dos 
processos de crimes passionais
Ângela Carla de Farias

A experiência sobre rede de proteção 
contra violência de gênero em Aracaju
Catarina Nascimento de Oliveira

Mulheres negras em Cuba após 50 anos 
de revolução
Giselle Cristina dos Anjos Santos

Violências de gênero: intersecções entre 
sexualidade, classe social, raça e geração 
na reprodução de uma cultura de 
violência
Gustavo Venturi

Defloradas recorrem à justiça: sedução e 
defloramento em destaque
Jacilene Marques Salomão

O sexismo nas músicas de pagode em 
Salvador: discutindo a violência contra a 
mulher em sala de aula 
Katia Regina Ferreira das Mercês; Regina 
Lúcia dos Santos Portela; Susana dos Anjos 
Guimarães;  Nicole Nufer

O pagode baiano e a representação social 
da mulher 
Lorena Bárbara da Rocha Ribeiro; Renata da 
Silva Massena

Conceição do Coité-BA em “quadrado”: 
relato de uma pesquisa sobre violência 
contra a mulher no Território do Sisal
Zuleide Paiva da Silva

Garantia dos direitos sexuais de 
mulheres negras e lésbicas em situação 
de prisão no Estado da Bahia
Simone Brandão Souza; Valéria dos Santos 
Noronha Miranda

Para além da punição: análise da lei maria 
da penha como promotora de políticas de 
prevenção da violência contra a mulher e 
de educação dos agressores
Glaucia Stela Neves Tavares; Jorge André 
Paulino da Silva



06/09/2011 - Terça-feira - 14:00h às 
17:30h
Sala Oxumarê
Sessão II
Mediadoras: Amélia Tereza Santa 
Rosa Maraux; Rosângela Costa 
Araújo; Zuleide Paiva da Silva

Ser lésbika ou lésbika polítika?
Marian Pessah

Lésbicas em movimento: o processo de 
interiorização  do discurso lésbico-
feminista na Bahia
Virgínia Nunes; Zuleide Paiva da Silva

Elas, seus filhos e o sistema prisional: 
considerações acerca da gestação em 
cárcere
Naiara Cristiane da Silva

Negra e pobre: violência sexual, racismo 
e relações de gênero em um auto de 
defloramento de 1903
Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz

Violência e ideologia: o “status” da 
mulher ao longo da história  
Sara Ribeiro dos Santos

Imagens de controle: o sociólogo da casa 
grande, o jornalista e seu “encontro 
extraterreste”, o militante “engajado” 
Silvana Santos Bispo    

A violência contra a mulher numa 
perspectiva histórica e cultural
Maria Thereza Ávila Dantas Coelho; 
Rosilene Almeida Santiago

O direito à saúde e a população negra no 
Brasil: as especificidades das mulheres 
negras e o debate legislativo no Brasil
Vanessa Santos do Canto

Uma visão mais ampla da violência 
doméstica
Marcela da Silva Souza; Tássia Cristina 
Pacheco Peret

A interseccionalidade nas políticas de 
saúde: o desafio do projeto Orun Aiyê
Valéria dos Santos Noronha Miranda


