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Diversidade Sexual (Nudisex). Autora dos livros: O nome da coisa, fruto de 
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em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), vinculado ao 
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canalista. Fundadora e psicóloga do Instituto de Atenção à Família e  
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tropologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), onde trabalha 
desde 2008. Realizou Pós-Doutorado em Sheffield University com a pro-
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em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
(2000), orientada pela professora Léa Perez. Trabalhou, principalmente, 
com os seguintes temas: antropologia da religião, antropologia da criança 
e da infância, antropologia da festa, teoria antropológica e métodos de 
pesquisa. Ultimamente vem pesquisando políticas públicas e o Programa 
Bolsa Família. Área etnográfica: semi-árido da Paraíba/ Brasil. Membro 
associado ao Centre for the Study of Childhood and Youth (CSCY) em 
Sheffied University, Inglaterra; pesquisadora do Centro de Estudos da 
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