
Enlace 
R e l a ç õ e s  E t n o r r a c i a i s  e  
Religiosidade

Coordenação: Ari Lima (Pós Crítica- 
UNEB); Murilo Arruda (UFBA); Maria 
Nazaré Lima Mota (Pós Crítica- 
UNEB; Nugsex Diadorim/UNEB)

Os laços entre religião e sexualidade 
aparece cada vez mais como marcas e 
respostas aos fenômenos de um tempo 
reivindicado como moderno, pós-moderno 
ou contemporâneo. Basta acompanhar 
noticiários, discursos, debates políticos e 
conversas para perceber como religião e 
religiosidades continuam a oferecer 
elementos que organizam mundo e sujeitos. 
Nesse sentido, a religião é bastião de
(re)produção cultural, quando se volta para a 
experiência de sujeitos que encontram nela 
e lementos  que (per ) fo rmam suas 
identidades; lócus para resistência política; e 
palco para a produção e negociação de 
sexualidades e corpos. Larga tem sido a 
produção que se devota a compreender 
como marcadores de raça, sexo, gênero e 
classe são influenciados pelo campo de 
práticas religiosas. Este Enlace intenciona 
colocar em diálogo a diversidade temática 
que os estudos sobre rel igiões e 
sexualidades oferecem para elucidar os 
caminhos e encruzilhadas da vida, 
observando a diversidade de enquadres 
como políticos, geracionais, produção de 
subjetividades, rituais e cosmológicos. 
Pretende-se aproximar investigadores que 
se dediquem às diversas matrizes religiosas 
no Brasil, um país de magnitude continental 
e profusão cultural.

05/09/2011 - Segunda-feira - 14:00h 
às 17:30h
Sala Armação
Sessão Única
Mediadores: Ari Lima; Murilo Arruda; 
Maria Nazaré Lima Mota

Ensino Religioso x Livre Expressão 
Sexual
Amanda André de Mendonça

Com quantos paus se faz um Asé? 
Trajetória de vida de mulheres em uma 
casa de candomblé
Elisia Maria de Jesus Santos

“Sob os olhares de Oxum”: mulher negra 
e relações de gênero na formação do 
primeiro afoxé de Aracaju
Janaina Couvo Teixeira Maia de Aguiar

O tabu do incesto como regulador das 
relações de parentesco em famílias de 
santo no candomblé
Maria Angélica Vitoriano da Silva

Cultura, memória e tradição: a mulher 
cigana e o seu colorido
Miriam Geonisse de Miranda Guerra

Fluidez: uma análise sobre o discurso da 
sexualidade do Vale do Amanhecer do 
Crato-CE
Phelipe Bezerra Braga

Da suspensão a confirmação: narrativas 
das mulheres que já “nascem grandes”
Rogério Lima Vidal

Bruxaria e macumba:  diversidades 
através dos tempos
Roselene Sergio Ribeiro

Poder de mulheres negras no Ilê Asé 
Ogum Omimkaye
Sílvia Maria Silva Barbosa

A subordinação da mulher islâmica na 
sociedade guineense: em Guiné-Bissau
Ardjana Ghislaie Francisca Lacerda Robalo

“Me embala no teu colo, Oh, Mãe África”: 
a (des)construção da identidade do negro 
no samba-enredo
Francisco Vieira da Silva


