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309Sobre as orgnizadoras

Suely Messeder
Atualmente é professora titular da Universidade Esta-
dual da Bahia (UNEB) e do  Programa de Pós-Gradua-
ção em Crítica Cultural.  Coordenadora do Doutorado 
Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão do 
Conhecimento (DMMDC) da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), Universidade Estadual da Bahia 
(UNEB), Universidade Estadual de Feira de Santana 
(UEFS), Instituto Federal da Bahia (IFBA), Laborató-
rio Nacional de Computação Científica (LNCC) e do 
Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia (Senai-
Cimatec). Doutora em antropologia pela Universidade 
de Santiago de Compostela, na Espanha.  É a idealiza-
dora do Seminário Enlaçando Sexualidades. Foi a pri-
meira secretária da Associação Brasileira de Estudos de 
Homocultura (ABEH) no decorrer da gestão de 2010 
até 2012. É gestora do Termo de Cooperação Técnica 
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entre o Ministério Público e a UNEB para a articulação e interação em 
atividades da área técnica-científica, tendo por objetivo a proteção e a de-
fesa dos direitos humanos da população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT). É associada ao grupo de 
trabalho de Homocultura e Linguagens da Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL). Atualmente 
é membro da Câmara Básica de Assessoramento e Avaliação Técnica da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB). Tem 
publicações sobre sexualidades, relações gênero, masculinidades, mascu-
linidades em corpos femininos, feminismos, relações raciais e migrações 
internacionais, cultura, interdisciplinaridade e interseccionalidade.  

Mary Garcia Castro
Nasceu no Rio, mas se considera parte do povo hifenizado: carioca-baia-
na-cidadã do mundo. Formada em Sociologia-Estudos Culturais pela 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) do Chile-da Florida (Gainesville) 
e também pela City University of New York e Universidade de Campinas 
(Unicamp), essas por estudos pós. Foi pesquisadora do Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) com bolsa 
produtividade (2010-2013). Tem publicações sobre gênero, feminismos, 
juventudes e migrações internacionais, adentrando-se mais recentemen-
te em debates sobre sexualidades e interseccionalidades. Aposentada da 
UFBA, leciona em dois programas de Pós-Graduação na Universidade 
Católica de Salvador (UCSAL): Pós-graduação em Políticas Sociais e  
Cidadania e Pós-Graduação em Família na Sociedade Contemporânea. 
E ainda é avó de quatro netos, dois afro-baianos e dois caucasianos- 
-cariocas. Não disse que transito e combino e desestabilizo identidades, 
ou busco? Então só podia me encontrar bem no e com o povo, as polvas 
do Enlaçando. 
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Laura Moutinho
Atualmente é  professora do Departamento de Antropologia e do Pro-
grama de Pós-Graduação em Antropologia (PPGAS) ambos da Uni-
versidade de São Paulo (USP) e doutora em Antropologia Cultural pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Realizou pós-doutorado 
na Universidade de Princeton, com apoio da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e é bolsista produtividade 
nível 2 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq). Foi pesquisadora visitante no African Gender Institute, da 
University of Cape Town (UCT) na África do Sul e foi também Visiting 
Professor of Public and International Affairs na Universidade de Prin-
ceton (Estados Unidos). Foi pesquisadora e ativista do então nascente  
Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM) 
e Professora visitante no Instituto de Medicina Social (IMS) da Universi-
dade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), tendo recebido Moção Honrosa 
da Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo trabalho sobre gênero e raça 
realizado em favela da zona oeste. Foi membro da Comissão Científica 
que organizou o VI Congresso Internacional de Estudos de Diversida-
de Sexual e de Gênero (2012) da Associação Brasileira de Estudos de  
Homocultura (ABEH), tendo atuado no Comitê Científico e na organi-
zação de diversas edições do Seminário Enlaçando Sexualidades. Atual-
mente é membro do comitê editorial da Revista de Antropologia da USP, na 
qual já atuou como editora-chefe. Publicou o livro Razão, Cor e Desejo: uma 
análise dos relacionamentos afetivo-sexuais inter-raciais no Brasil e África do Sul, 
Editora Unesp: São Paulo, 2004, graças ao Prêmio EDUSC\ANPOCS 
para melhor tese de doutorado\edição 2003.
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