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Professor:

Apresentamos com satisfação a Coleção Cultura de Ponta.

A Coleção é a síntese de debates realizados em torno de temas

pertinentes para o crescimento e transformação individual e coletiva. Os

temas foram discutidos em encontros semanais, envolvendo público e

convidados especializados.

Este exemplar foi formatado com o objetivo de colaborar com os

professores, fornecendo sugestões para a preparação de atividades e

sendo um facilitador das discussões. Não pretende esgotar as

possibilidades de abordagem dos conteúdos, e sim instigar o professor a

buscar encaminhamentos diferentes, criativos e atraentes, oferecendo-

lhe um material que proponha reflexões e, ainda, sugira novas formas de

desenvolver o conhecimento em sala de aula, independentemente da

matéria lecionada

Queremos que a rede escolar possa acessar conteúdos de qualidade

para estimular sua comunidade local a desenvolver e colocar em prática

ideias criativas, fornecendo ferramentas que aperfeiçoem suas atitudes

diante dos obstáculos e aprimorem seu repertório para a construção da

base de criação artística, econômica e social.

O projeto foi desenvolvido pelo Núcleo Estratégico e Criativo do

AfroReggae - NAR.

Esperamos que você aproveite bem, junto com seus alunos!

INTRODUÇÃO
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PARA COMEÇO DE CONVERSA

O termo cidadania tem origem etimológica no latim , que significacivitas
"cidade". Cidadania é o exercício pleno dos direitos políticos, civis e
sociais. A cidadania esteve e está em permanente construção, através
daqueles que sempre buscam mais direitos, maior liberdade, melhores
garantias individuais e coletivas, não se conformando com barreiras legais
ou de preconceito.

No Brasil ainda há muito que fazer em relação à questão da cidadania,
pois, apesar das extraordinárias conquistas dos direitos após o fim do
regime militar (1964-1985), persiste o drama de milhões de pessoas em
situação de miséria, desemprego, privação de educação, sem falar nas
vítimas dos variados tipos de violência, ou aqueles que, por pertencerem
a grupos minoritários, são obrigados a se adaptarem à “regra geral”,
vendo desrespeitados seus direitos pessoais.

Podemos dizer que há uma cidadania no papel e outra cidadania
cotidiana. É o caso, por exemplo, da cidadania da mulher brasileira: a Lei
11.340/06, conhecida como "Lei Maria da Penha", foi pensada para
proteger a mulher da violência doméstica, ou seja, garantir sua liberdade
civil, seu direito de ir e vir sem ser agredida ou maltratada. Contudo, não é
difícil encontrar todos os dias nos jornais notícias que contradizem essa
lei. Isso acontece não apenas com as mulheres, mas também com
negros, trabalhadores assalariados, agricultores sem-terra, indígenas,
deficientes físicos, deficientes mentais, homossexuais, crianças,
adolescentes, idosos, aposentados, etc.

Existe uma longa história de lutas para conquistar estes direitos. As lutas
sociais são todos os esforços desenvolvidos por um grupo de pessoas ou
por um povo para conseguir obter seus direitos diante das autoridades,
frente aos mais poderosos ou contra fatos e situações prejudiciais à
comunidade. Os chamados “movimentos sociais” são ações reunindo
pessoas pertencentes a diferentes classes e camadas sociais, mas que
têm uma causa ou situação em comum, que os une. Os movimentos
geram uma série de mudanças na vida pública e privada, contribuindo
para o desenvolvimento e transformação da sociedade civil e política, e a
participação da população em movimentos sociais foi fundamental para
que houvesse uma ampliação significativa dos direitos políticos, sociais e
civis das minorias.
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EM AÇÃO

Para começarmos nosso assunto, alguns conceitos básicos precisam ser
bem conhecidos pela turma. A leitura em grupo do texto anterior pode
servir para a sistematização dos conceitos de direitos civis, direitos
humanos, cidadania, movimentos sociais, minorias, etc.

Em seguida, já tendo dominado os conceitos básicos, o professor pode
estimular a realização de debates sobre as consequências do desrespeito
a esses direitos para vida de mulheres, negros, LGBTs, crianças e
adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em
situação de rua, população indígena, e outros.

É possível, com a leitura de alguns artigos, notícias ou textos diversos,
coletados em jornais e revistas, comparar a “cidadania legal”, ou seja
aquilo que as leis buscam garantir, e a “cidadania real”, vivida e
experimentada pelas pessoas no dia a dia. Elas se correspondem? Ou se
opõem? Lendo essas notícias, quais grupos percebemos como vítimas
preferenciais desses desrespeitos? Uma rápida pesquisa na internet pode
ajudar a levantar algumas dessas leis que sugiram para garantir os
direitos de minorias e que são sistematicamente desrespeitdas.

Depois de entendido o papel da organização social, podemos pensar
sobre as várias formas que ela pode tomar, e a influência que o momento
econômico, histórico, tecnológico e social tem sobre ela. O movimento
contra o aumento das passagens, por exemplo, em junho de 2013, teria
sido possível sem o auxílio da internet? Na comunidade onde os
estudantes estão inseridos, existem grupos organizados?

Não será difícil elaborar o inventário das lutas sociais da comunidade em
que o assunto estiver sendo estudado. Os pais de seus alunos, ou eles
próprios, estão de alguma forma inseridos nestas lutas? Participam de
movimentos sociais organizados? Percebem a necessidade de
organização local para a garantia de algum direito?

A partir daí, cada professor poderá articular este trabalho de pesquisa
com sua área de atuação ou disciplina, e criar atividades. Este, inclusive,
pode ser um trabalho conjunto, de mais de uma turma ou série,
envolvendo toda a escola, ou boa parte dela. A montagem de uma peça
de teatro contando algum momento de luta da comunidade, a produção
de um livro coletivo com depoimentos, um festival de música sobre o
tema “preconceito”, ou outros, são apenas algumas ideias, que podem
ser ainda mais desenvolvidas por cada professor.
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PARA SABER MAIS

� http://www2.planalto.gov.br/presidencia/legislacao

� http://www.youtube.com/watch?v=BJBWHFCOFZk

� http://www0.rio.rj.gov.br/comdedine/

� http://ceaprj.org.br/

� http://www.eutenhofe.org.br/

� http://crdiversidade.no.comunidades.net/
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BANCO DE ATIVIDADES

DIVERSIDADE SEXUAL: A CONQUISTA DO DIREITO AO AMOR E À VIDA
Casamento igualitário, mercado de trabalho e a violência cotidiana pautam

as discussões das minorias sexuais hoje, no Brasil e no mundo

Lésbicas, gays, travestis e transexuais têm muito em comum, e ao
mesmo tempo, um universo de diferenças e especificidades, que só
fazem aumentar se considerarmos ainda as diferenças de classes sociais
e de origem. Como conciliar tudo isso e unificar uma pauta de
reivindicações que permita ao movimento LGBT avançar na conquista
dos direitos humanos e civis de seus integrantes? Dois experientes
lutadores nesta área, Bruno Bimbi e Eduardo Piza, tentaram responder a
esta difícil pergunta, dando ainda depoimentos sobre ações já
desenvolvidas.

O casamento gay, ou casamento igualitário, aspiração de boa parte do
segmento LGBT, já é uma realidade em diversos países da Europa e
América do Norte. Falando especialmente sobre a América Latina, a
Argentina pode ser considerada um caso exemplar de construção do
convencimento e articulação. A despeito da descrença inicial, inclusive
dentro do próprio movimento LGBT, a promulgação da lei aconteceu em
pouco mais de três anos, por larga maioria, vencendo várias barreiras de
preconceito e servindo como elemento provocador de uma ampla
visibilidade da questão da diversidade sexual, e não apenas do
casamento em si. A estratégia usada, de ocupar os Três Poderes da
República e todos os espaços de divulgação possíveis com o assunto –

apresentando processos no Judiciário, propondo projetos de leis no
Legislativo, cobrando posicionamentos claros do Executivo, inundando a
mídia com matérias – pode ser uma verdadeira escola para outros
movimentos sociais.

A legalização do casamento igualitário beneficia gays, lésbicas, travestis
e transexuais, mas não é a única aspiração da comunidade LGBT. Uma
questão – esta específica das pessoas trans - é a identidade gênero,
quando esta não é compatível com o sexo biológico. Em algumas
instâncias já é possível usar o nome social em crachás ou registros
profissionais, mas o objetivo final é efetivar o direito de uma travesti ou
de uma transexual de ter o seu nome na carteia de identidade,
reconhecido pelo Estado, fundamental à dignidade da pessoa humana.



DE PONTA
CULTURA

O acesso ao mercado de trabalho é outra luta travada por gays, lésbicas
e trans. Neste ponto, o obstáculo é única e exclusivamente o preconceito,
uma vez que não há nenhum impedimento legal. Neste caso, inclusive,
criar uma lei – e não derrubá-la ou modificá-la, como nas questões
anteriores – pode ser uma solução, determinando que empresas e
instituições públicas devam ter cotas de empregados LGBTs. Ações
afirmativas deste tipo podem ajudar a quebrar barreiras, apresentando
aos empresários e gestores profissionais tão competentes quanto
quaisquer outros, independentemente da orientação sexual.

Não podemos esquecer, ainda, das ações de violência cujo alvo é o
público LGBT. Para alguns, a solução é a criminalização da homofobia,
ampliando a legislação existente ou criando leis específicas, punindo
tanto a violência física quanto a discriminação não violenta, o assédio,
etc. Para outros, a criação ou aumento de punições para quem discrimina
ou agride nada mais é do que reforçar proibições já existentes - afinal, é
crime agredir qualquer pessoa – e que até agora não se mostraram
eficientes.

As lutas do segmento LGBT para perfeita integração não param por aí, e
alcançam até temas ainda mais polêmicos como o poliamorismo e a
regulamentação da prostituição, sem esquecer a solidariedade que deve
haver entre todos os grupos – sejam gays, mulheres, negros, índios,
crianças, adolescentes, etc – que lutam pela conquista de seus direitos.



DE PONTA
CULTURA

1) De acordo com Bruno Bimbi, ativista argentino que atualmente
trabalha no Brasil, a primeira iniciativa tomada pelos militantes de seu
país, e que ele considera ter sido  fundamental para o sucesso da luta
pelo casamento igualitário, foi estudar muito para conhecer
detalhadamente quais seriam os argumentos dos seus opositores:
“A gente sabia que teria muito pouco tempo, em cada debate, em
cada discussão, na televisão, no rádio, em cada lugar que a gente
fosse, e a gente deveria poder responder a qualquer coisa”.
Converse com seus colegas de turma e faça uma lista dos
argumentos que surgirem durante a discussão, contra e a favor do
casamento homossexual.

2) Helena é lésbica, trabalha em um shopping e vive com Thereza. Elas
não pensam em ter filhos biológicos, mas gostariam de constituir uma
família. Suzana é o nome social de Pedro Henrique. Depois de
concluir a faculdade de informática, ainda não conseguiu emprego.
Seu diploma, emitido com o nome do registro civil, é frequentemente
questionado. Luciano, homossexual assumido, pensa em procurar a
Justiça, depois que seu chefe afirmou que “pessoas como ele” não
teriam chance de progredir na empresa em que trabalha. Três
situações diferentes, dentro do universo LGBT. Quais seriam, na sua
opinião, as principais necessidades de cada uma dessas pessoas?
Reúna-se com outros alunos e tente elaborar uma “pauta de
reivindicações”.

3) Todas as formas de agressão, perseguição e assédio já são, de
alguma forma, reguladas pela legislação existente. Na sua opinião,
criar novas leis específicas para a criminalização da homofobia pode
trazer resultado na diminuição da violência, ou a solução está no
reforço da aplicação das já existentes?

4) Produza um pequeno texto explicando a frase do pensador
Boaventura de Souza Santos:
«Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos
inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa
igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade
que reconheça as diferenças, e de uma diferença que não produza,
alimente ou reproduza as desigualdades”.

PARA PENSAR
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A QUESTÃO RACIAL: O PASSADO AINDA PRESENTE
Preconceito de cor, preconceito religioso e até racismo científico –

por que ser negro ainda é uma “questão” no Brasil?

O Brasil foi o último país independente do continente americano a
eliminar completamente a escravidão. A libertação significou integração?
Depois de conquistada a igualdade de direito, aconteceu a igualdade de
fato? O longo período de escravidão deixou consequências para a
população negra de hoje?

Os professores, pesquisadores e militantes do movimento negro Jorge
da Silva e Ivanir dos Santos procuraram esclarecer essas questões e
mapear a cena atual da luta contra o preconceito racial e pela integração
da população negra.

Antes de mais nada é preciso encarar de frente a existência do
preconceito racial, tantas vezes negado no Brasil. Levantar a “questão
racial” seria lançar um conflito onde ele, supostamente, não existe,
mascarado pelo mito da democracia racial, pelo racismo individual, e
não institucionalizado, como foi na África do Sul, e pela negação da etnia
como um marcador social (“somos todos da cor brasileira”).

O passo seguinte para a eliminação da desigualdade é promover
mecanismos que permitam a superação pela população negra da
herança deixada pelos séculos de escravidão: a pobreza e a ignorância.
Uma dessas ferramentas é o sistema de cotas nas escolas e
universidades, muitas vezes controverso, mas que é, contudo, um
caminho que permite ao jovem da periferia disputar espaço com os
estudantes mais privilegiados em condições menos desiguais.

O mito da inferioridade intelectual do negro, já abandonado pela ciência,
permanece no imaginário de boa parte da população, e a intolerância
religiosa ameaça parte do legado cultural de origem africana. A pobreza
e a violência das comunidades, para onde, historicamente, foram
empurradas as populações negras, agravam anda mais o quadro. As
negras lutam ainda com as dificuldades adicionais do preconceito contra
a mulher.

A educação é a saída mais óbvia, mas suas consequências só se darão
a longo prazo, em duas ou três gerações. Que ações podem ser
empreendidas para a superação, em prazo mais curtos, do preconceito
racial e social que ainda cerca esta enorme fatia da sociedade?



DE PONTA
CULTURA

PARA PENSAR

1) Leia a íntegra do texto da lei áurea
(www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM3353.htm) e compare com o
texto abaixo. O que chama sua atenção?

O presidente Abraão Lincoln, decidiu em 1 de janeiro de 1863 que
garantiria o fim da escravidão (...) O decreto de abolição pelo presidente
com o fim da guerra marcou a história dos negros por meio da conquista
da liberdade individual, que na época vinha acompanhado de um lote de
terra de 40 acres para os libertos.

Com o fim da Guerra de Secessão marcada pela vitória do norte,
sucedida pela morte do presidente Abraham Lincoln em 1865, os EUA
iniciaram um período de reconstrução da sociedade, agora preocupada
com a integração dos negros como cidadãos livres. Neste período, o
desejo de acabar com o latifúndio foi descrito pelo programa de Lincoln
chamado de “40 acres de terra e uma mula”, que criariam minifúndios,
para garantir a produção dos libertos
(www.historiagora.com/dmdocuments/ha8_artigo_clarissa.pdf)

2) Leia abaixo um artigo da Lei 10.639 de 2003:

"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais
e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo
incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros
no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade
nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social,
econômica e política pertinentes à História do Brasil.

Você tem algum exemplo prático, na sua escola ou na de algum amigo
seu, em que este conteúdo esteja sendo estudado?

3) Faça uma pesquisa onde você mora. Pergunte a seus vizinhos se eles
acreditam que existe racismo no Brasil. Pergunte também se já sofreram
algum tipo de discriminação e se já ouviram falar de algum caso de
discriminação pela cor. A que conclusão você pode chegar com as
respostas pesquisadas?
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A CONDIÇÃO FEMININA: O SEXO FRÁGIL MOSTRA A SUA FORÇA
Nos anos 60, o gesto de queimar demonstrou asoutiens

determinação das feministas em assumir o controle de seus
corpos. Desde então, muita coisa mudou, mas a luta da mulher pela

igualdade ainda está longe de acabar

O sexo frágil foi mostrando, aos poucos, que de frágil não tem nada: o
direito ao voto, a colocação no mercado de trabalho e a liberdade sexual
foram duramente conquistados, e foi preciso muita força para isso. Mas
basta dar uma olhadinha nos jornais, ou conversar aqui e ali, para
perceber que ainda existe um longo caminho até a cidadania plena.

Fábio Lopes, doutor em História pela Unicamp, e Irina Bacci,
coordenadora da Ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, conversaram sobre a cena atual da luta
feminina. Desta conversa, o primeiro ponto a ser ressaltado é a
chamada “historicidade”: as mulheres não são iguais, suas experiências
de vida e questões não são sempre as mesmas, e, portanto, é um
equívoco tentar discutir e solucionar as necessidades “da mulher”, no
singular. É preciso pensar “nas mulheres”, no plural, com suas
especificidades.

Hoje temos instituições, leis, instrumentos que não tínhamos até pouco
tempo, e as lutas pelos direitos de cidadania apresentam, sim,
resultados positivos – o fato de existirem delegacias especializadas no
atendimento às mulheres é um exemplo, assim como a Lei Maria da
Penha. Mas isto basta? A resposta é não. Ainda estamos tentando lutar
contra o imaginário social que vê a mulher como alguém que só deve
estar no espaço privado, cuidando dos filhos, sendo dona de casa e
cuidando do marido. E quando esta mulher sai desse espaço, desses
marcadores, e ocupa um lugar que era um lugar masculino (seja
sustentando a casa, seja assumindo a presidência da República), ela se
torna uma pessoa vulnerável às várias formas de violência. Além da
agressão física, temos a exclusão do acesso a direitos individuais, o
controle do corpo e a “obrigação” de corresponder a certos marcadores
de gênero.

Estamos atrelados a uma ordem sexual que é masculina, e que impõe
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esse lugar inferior à mulher. Por que as meninas têm que ajudar nas
tarefas domésticas e os meninos vão com os pais jogar futebol? Talvez
ninguém tenha ainda a resposta sobre quais os caminhos que nós
podemos enfrentar para desconstruir tudo isso. Precisamos entender
que mulheres e homens eles estão para além desses marcadores de
gênero, e que as conquistas do feminismo são também conquistas para
os homens. Uma boa estratégia, uma possível resposta, é tentar mudar
no nosso dia-a-dia, com ações cotidianas que alterem a ordem sexista
vigente.
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1)Para a coordenadora da Ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República, Irina Bacci, Valesca Popozuda é uma das
grandes feministas que nós temos no Brasil, por causa de sua atitude
independente e “poderosa”. Pesquise a letra de “Beijinho no Ombro”,
conheça o caso de Maria da Penha Maia Fernandes lendo o trecho
abaixo, e produza um pequeno texto comparando a atitude das duas
diante do machismo e da opressão.

A Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, é resultado de
tratados internacionais firmados pelo Brasil, com o propósito de não
apenas proteger a mulher, vítima de violência doméstica e familiar, mas
também prevenir contra futuras agressões e punir os agressores. O
texto alterou o Código Penal Brasileiro, possibilitando a prisão em
flagrante de agressores de mulheres e permitindo que eles tenham sua
prisão preventiva decretada.
O nome da lei homenageia Maria da Penha Maia Fernandes, uma
biofarmacêutica brasileira que lutou para que seu agressor viesse a ser
condenado. Ela foi vítima de violência doméstica durante seis anos de
casamento. Em 1983, o marido por duas vezes, tentou assassiná-la.
Na primeira vez, com arma de fogo, deixando-a paraplégica, e na
segunda, por eletrocussão e afogamento. Após essa tentativa de
homicídio ela tomou coragem e o denunciou. O episódio chegou à
Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos
Estados Americanos (OEA) e foi considerado, pela primeira vez na
história, um crime de violência doméstica. O marido de Maria da Penha
só foi punido depois de 19 anos de julgamento e ficou apenas dois
anos em regime fechado. Com 68 anos e três filhas, hoje ela é líder de
movimentos de defesa dos direitos das mulheres, vítima emblemática
da violência doméstica.

2)Para o professor Fábio Lopes
“Os homens já não são os mesmos, e os homens não são os mesmos
graças às conquistas do feminismo. Os homens podem se reinventar
graças às batalhas travadas historicamente pelas feministas. O
feminismo ampliou não apenas as possibilidades de ser das mulheres
e do feminino. As conquistas do feminismo são também conquistas
para os homens, os homens conseguem já se reinventar na relação
com elas”.
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Converse com seus colegas de turma sobre as possíveis
consequências, para os homens, das conquistas alcançadas pelas
mulheres. Pense nos aspectos econômicos, psicológicos, sociais, etc.
Escrevam um pequeno texto coletivo.

3)Pesquise as letras de dois clássicos da música brasileira - Ai, que
saudades da Amélia e Emília – e avalie a forma como a mulher é vista
pelos autores.
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LUTAS PELA CIDADANIA: TODOS JUNTOS SOMOS FORTES
A cidadania plena não vem de graça, é preciso lutar por ela. E,
embora cada indivíduo precise firmar posição e demarcar seu

espaço, é da ação coletiva que vêm as maiores vitórias.

Das passeatas do movimento estudantil da década de 60 às
manifestações motivadas pelo aumento da passagem de ônibus, em
2013, as lutas pela cidadania mudaram de canais, formatos, tamanhos,
participantes e motivos, mas não deixaram de existir.  Dois experientes
participantes dos movimentos sociais – Marcus Faustini e Nataraj Trinta
– conversaram sobre suas histórias de vida e sobre o que entendem por
lutas pela cidadania.

Olhando para trás, o que se percebe é a diversificação dos modos de
luta: se antes os canais eram os sindicatos, os movimentos de base da
Igreja, o movimento estudantil e alguns outros poucos porta-vozes do
desejo popular, hoje inúmeros arranjos locais dividem com as redes
sociais o papel de amplificar os protestos e demandas, passando pelas
ONGs, coletivos de artistas, jovens, etc. A ideia de central única, de uma
organização totalizante, não dá mais conta da complexidade da
sociedade e do país.

Esta diversidade é uma solução, pois dá voz a um número maior de
reivindicações e demandas e permite que as pessoas se organizem em
seus bairros e comunidades, mas ao mesmo tempo um problema,
porque esta pluralidade de vozes dificulta a formação de uma agenda
comum.

A cidadania não é só uma questão de compreender valores e direitos.
Ninguém aprende só lendo os manuais de cidadania, mas convivendo
nas lutas. Quando dizemos “luta pela cidadania”, na verdade falamos de
lutas diversas e contínuas, porque a desigualdade, que é uma das
coisas que acaba com a cidadania, é plástica e muda o tempo todo.
Quando você alcança uma conquista, a luta passa a ser outra, com
novos objetivos.
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A vontade de cidadania também mudou – a luta não é mais pelo mínimo,
pelo direito concedido como um favor, pela cidadania de segunda classe,
mas sim pela plenitude, pelo protagonismo.

A parte mais visível dos movimentos de luta pela cidadania, que são as
passeatas e as manifestações de rua, são, na verdade, apenas uma
parte do esforço de mobilização. Uma outra parte são as redes, não só
as redes virtuais, à distância, mas também as redes afetivas,
presenciais. A dimensão das redes é importantíssima para a luta pela
cidadania e pela democracia, porque isolar uma pessoa é uma maneira
de dominar essa pessoa. Por outro lado, colocá-la em contato com
outros ambientes, outras experiências, ampliando as suas redes, é dar a
ela repertório para a prática cidadã.
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PARA PENSAR

1) De acordo com Marcus Faustini,

“A cidadania é também uma garantia à errância, a que cada um faça
suas novas combinações dentro da cidade, para que ele possa
inventar outras expressões humanas dentro da cidade”

Discuta em sala de aula o sentido desta frase. Veja o que seus colegas
compreendem, e compare com o seu próprio entendimento.

2) Quantos movimentos sociais você conhece? Quantos existem na sua
comunidade, na sua escola, ou em outros lugares que você
frequenta?
Faça uma lista, colocando ao lado de cada nome o que cada um
reivindica.

3) Leia o trecho abaixo:

“Eu acho que a cartilha, o tutorial, a história sistematizada é
importante, ... gera um repertório para qualquer um acessar. É
importante a produção de repertório em torno da cidadania para que
qualquer coletivo, em qualquer lugar, possa acessar. Um dos
problemas da luta política pela cidadania nesse país é a falta de
informação” (Marcus Faustini)

Faça de conta que você está organizando um movimento para
reivindicar algum direito. Qual seria este direito? Como você faria?
Como divulgaria para as pessoas? Quais seriam as formas de
manifestação? Que argumentos você usaria para convencer o governo
(ou quem quer que fosse) a atender suas reivindicações? Escreva um
pequeno “roteiro de mobilização”.
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CURRÍCULOS DO EIXO
TEMÁTICO CIDADANIA

Bruno Bimbi – Jornalista, foi secretário de Imprensa e Relações
Institucionais da Federação Argentina de Lésbicas, Gays, Bissexuais e
Trans e um dos responsáveis pela estratégia que levou à aprovação do
matrimônio igualitário na Argentina. É assessor do deputado federal Jean
Wyllys e coordena a campanha pelo casamento igualitário no Brasil.

Eduardo Piza - Especialista em Direito Público, militante LGBT propondo
ações judiciais coletivas e individuais em defesa da comunidade LGBT e
de pessoas que vivem com HIV/DST. Membro do Instituto Edson Neris,
diretor do Sindicato dos Advogados de São Paulo e voluntário no Grupo
de Estudos sobre Diversidade Sexual da Faculdade de Direito da USP.
Participou da redação de projetos de leis protetivas de LGBT.

Fábio Henrique Lopes - Mestre e Doutor em História pela UNICAMP e
Université Paris VII; pesquisador de Gênero, velhice e violências nas
experiências travestis do Rio de Janeiro; autor de “Suicídio & Saber
Médico” e “Suicídio: teia discursiva relações de poder”, Professor Adjunto
e Membro Permanente do Corpo Docente do Programa de Pós-
Graduação em História da UFRRJ.

Irina Karla Bacci - Coordenadora Geral da Ouvidoria da Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República. Formada em Educação
Física e pós graduada em Administração Hospitalar e Sistemas de
Saúde, é ativista na luta pelos direitos da sigla LGBT. Publicou diversos
artigos sobre saúde e educação sexual.

Ivanir dos Santos - Militante contra o racismo e na defesa dos direitos
da criança e do adolescente que vivem em áreas marginalizadas.
Fundou, com setores do Movimento Negro e de Mulheres, o Centro de
Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP), instituição que lidera
atualmente.

Jorge da Silva - É doutor em Ciências Sociais pela UERJ e professor-
adjunto da mesma Universidade. Nascido e criado no Complexo do
Alemão, foi policial militar; exerceu o cargo de chefe do Estado-Maior; foi
também secretário de Estado de Direitos Humanos do Rio de Janeiro.
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Marcus Vinícius Faustini - Fundador da Agência de Redes para
Juventude, criada para transformar ideias de jovens em projetos para
impactar suas comunidades; diretor teatral; documentarista e autor do
Guia Afetivo da Periferia. Co-autor de O novo carioca, com Jaílson de
Souza e Silva e Jorge Luiz Barbosa.

Nataraj Trinta – Historiadora, pesquisadora iconográfica e artista
plástica. É ativista ligada à Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB) e
co-organizadora da Marcha das Vadias. Atua como professora e
pesquisadora e utiliza as palavras e a arte para transformar a si própria e
o mundo a partir do feminismo.
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REALIZAÇÃO
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