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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 em parceria com o Light e a Secretaria Estadual de
Cultura através da Lei de Incentivo a Cultura. Esperamos que você aproveite
bem, junto com seus alunos!

INTRODUÇÃO
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PARA COMEÇO DE CONVERSA

Apesar de todas as transformações sofridas pela sociedade nas últimas
décadas, a sexualidade permanece cercada de tabus e preconceitos, e tratar
do tema nas escolas ainda gera bastante preocupação. Em geral, a opção é
não abordar, ou abordar superficialmente, deixando as respostas no nível do
senso comum. Contudo, o tema já está lá, no dia-a-dia dos alunos: namoros
entre colegas, beijos no pátio, formas de se vestir de meninos e meninas e,
claro, os inúmeros casos de gravidez na adolescência são alguns exemplos.

Os pais, mesmo sem sentir ou sem ter esta intenção, educam sexualmente
seus filhos desde muito cedo, passando seus valores e convicções através da
convivência. Também as relações sociais – vizinhos, amigos, irmãos mais
velhos e até TV, cinema e computadores – proporcionam trocas de
informações sobre “normas” de condutas. A educação sexual se faz a cada
dia. A construção dos alicerces da sexualidade começa na infância: a
capacidade de se ligar afetivamente, a identidade sexual, a confiança em si e
no outro, a segurança, a imagem corporal, a autoestima e a autonomia; os
limites, as normas sociais, os valores morais, etc. Hoje, meninos e meninas têm
acesso a fotos de pessoas nuas, presenciam casais trocando carícias em
ambientes públicos, e até mantendo relações sexuais em filmes e programas
de TV. Todo esse contexto faz parte da evolução psicossexual da criança e do
adolescente, e é levado pelo aluno para dentro da escola.

Mesmo quando não tem um programa sistemático de orientação sexual, a
escola participa de alguma forma desta educação. Quando proíbe ou admite
manifestações de carinho entre namorados, quando chama, solenemente, os
pais para discutir alguma atitude do seu filho, ao permitir ou proibir este ou
aquele “modelito” ligado aos papéis sexuais, a escola está transmitindo
valores, mais ou menos rígidos, de acordo com a sua cultura e as crenças dos
seus profissionais.

Na escola, convivendo com o sexo oposto e com padrões de comportamento
diferentes do seu, o aluno encontra um ambiente altamente favorável ao seu
desenvolvimento e socialização. Contudo, falar de sexo na escola quase
sempre se limita à biologia... É necessário abordar a educação sexual de forma
mais abrangente, envolvendo conceitos como sexualidade, gênero,
diversidade sexual e os relacionamentos, além da mecânica da relação sexual
em si.

Sexo, identidade de gênero e orientação sexual são três aspectos próximos,
mas distintos, da vivência social de uma pessoa. O sexo não define
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necessariamente a identidade de gênero, a identidade de gênero não define a
orientação sexual de uma pessoa.

Vamos entender melhor.

Sexo refere-se às características biológicas, aos aparelhos reprodutores
feminino e masculino. O sexo determina que as fêmeas têm vagina e os
machos têm pênis, não determina a identidade de gênero e nem a orientação
sexual de uma pessoa.
Gênero é um conceito subjetivo, cultural. É uma construção social, influenciada
pela família e pela sociedade.Apessoa “aprende” a ser mulher e a ser homem.

Sexualidade é um termo abrangente, que dificilmente se encaixa em uma
definição única, e que nos leva a um universo onde tudo é pessoal, particular,
único, pois depende não só da condição biológica, mas principalmente das
experiências vivenciadas e pela realidade que cerca cada pessoa. Cada um
deve decidir qual o momento para que esta sexualidade se manifeste de forma
física e seja compartilhada com outro indivíduo através da relação sexual.

Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros rompem com
o sistema dominante, questionando os conceitos de gênero e identidade
sexual, propondo viver sua sexualidade de modo livre de rótulos e papéis. Mas,
em muitos casos, a comunidade LGBT é alvo de intolerância, discriminação,
preconceitos e violências, vinda de indivíduos ou grupos que apresentam
imensas dificuldades em lidar com a diversidade.

No Brasil podemos encontrar leis que protegem e defendem as minorias
sexuais brasileiras. A Constituição de 88 proíbe qualquer manifestação de
discriminação, e alguns estados têm promulgado leis que punem a
discriminação por orientação sexual.

É importante que a escola saiba deixar claro quais são as normas de
comportamento sexual entre seus muros. Uma vez que a escola tenha clara a
sua postura, isso deve ser comunicado aos pais e alunos. Evidentemente, se é
impensável proibir tudo, também é impraticável permitir todos os impulsos dos
alunos. Então, que tal inserir o debate sobre a sexualidade na escola?
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Não apenas os professores, mas também os funcionários da escola devem
estar preparados para lidar com as manifestações da sexualidade dos alunos –
jovens e crianças. Que tal organizar um pequeno diálogo dentro da equipe,
conversas bem informais sobre o tema, de modo a uniformizar os conceitos e as
falas, dando a todos a chance de expressar suas dificuldades e
constrangimentos? Este contato pode ainda ajudar a identificar quais
conteúdos das diferentes disciplinas podem contribuir para enriquecer o
trabalho, e torná-lo um projeto de toda a escola. Defina junto com os
professores quais serão os objetivos do trabalho.

Indo um pouco mais além, se a escola realmente decidir fazer um trabalho
amplo, envolvendo a comunidade, faça uma reunião com as famílias para
apresentar o programa, seus objetivos, limites e ações propostas. Aproveite
para conhecer as expectativas, temores, limites e sugestões dos pais.

Conheça a publicação da Unesco sobre educação sexual nas escolas -
http://migre.me/nlunQ

EM AÇÃO
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DIVERSIDADE SEXUAL: A LIBERDADE DE ESCOLHA
Como construir uma sociedade em que a diversidade sexual seja não

apenas tolerada, mas plenamente incorporada, e onde não existam
mais questões como violência física e dificuldade de acesso ao

mercado de trabalho?

GLS, LGBT, LGBTQI... Não faltam siglas e rótulos na tentativa de dar conta
da variedade de vivências sexuais, uma sopa de letrinhas perfeitamente
incorporada ao vocabulário politicamente correto. Mas, e no dia-a-dia, na vida
real, como se dá a integração de gays, lésbicas, transexuais, transgêneros,
queers, travestis e intersexuais? E por que resistimos a incluir a
heterossexualidade sob este grande guarda-chuva da diversidade sexual,
como se ser heterossexual fosse uma regra, e todos os outros, desviantes?
No Brasil, das 27 unidades federativas, 19 contam com leis anti-discriminação
em pelo menos um de seus municípios. No Rio de Janeiro, temos a Lei
Estadual 3406/00, a Lei Orgânica do Município, de 1990, e a Lei Municipal
2475/96, todas proibindo a discriminação em virtude de orientação sexual. O
artigo 5º da Constituição afirma que “todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantida aos brasileiros e estrangeiros
residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade”. Embora não haja referência à orientação sexual,
podemos considerar que ela está garantida quando falamos de autonomia.
Não falta, portanto, arcabouço legal para a promoção da igualdade. Contudo,
o discurso de todos os que passam pelos rótulos daquelas letrinhas é quase
sempre marcado por discriminação e violência. Como se dá a aceitação da
diversidade sexual? Que autonomia temos para vivenciar plenamente a nossa
orientação sexual, da maneira mais livre possível? Para dar o seu depoimento
e discutir o tema, estiveram reunidos em mais uma edição do Projeto Cultura
de Ponta Laura Mendes, agente social do Projeto Além do Arco-Íris, Yone
Lidgre, ativista do movimento LGBT, e Pedro, integrante do GrupoArco-Íris de
Cidadania LGBT, mediados por Margareth Gomes, pesquisadora em Gênero,
Sexualidade e Saúde.

Há uma longa discussão sobre se devemos nos referir à sexualidade e à sua
vivência como uma opção sexual. O termo mais adotado é “orientação
sexual”, que não diz tanto do sujeito escolhendo isso ou aquilo, mas se
permitindo viver algo que o seu desejo manda, pleiteia.

Um momento dramático para a integração da população LGBT, e onde fica
evidente que a diversidade sexual ainda não é recebida com naturalidade, é o
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momento de acesso ao mercado de trabalho. O orgulho demonstrado por
Laura por ter seu “primeiro emprego de carteira assinada” mostra a
importância deste rito de passagem em direção à aceitação.

- Foi uma honra pra mim, uma honra mesmo, ter conseguido o meu primeiro
emprego de carteira assinada. Eu sofri na pele todo tipo de preconceito, em
casa, na rua e em empregos também. Você se prepara, termina o ensino
médio, você deixa ali seu currículo, a pessoa até te atende bem, só que você é
uma mulher e está lá o seu nome de registro, seu nome masculino. A pessoa
fala “a gente vai entrar em contato”, que você nunca recebe. O que você ouve é
“você não se encaixa no perfil da empresa”...

Um conceito importante, abordado por todos e que pode ajudar a compreender
a multiplicidade de manifestações e conexões sexuais e afetivas, é o conceito
de identidade de gênero, que é como cada um se reconhece no mundo social a
partir desses papéis tidos como padrões - o masculino e o feminino. Até aí o
entendimento é simples. Muito mais complexo é entender que gênero não
depende de sexo. Sexo é a anatomia sexual, é a morfologia da vagina e do falo,
e sexualidade é como você usa isso na vida, com quem você escolhe viver as
suas experiências sexuais, os seus papéis sexuais, suas preferências.
Margareth explica com mais detalhes:
- Então isso é sexualidade, e gênero são esses dois papéis. Identidade de
gênero é como você se reconhece. Quando um menino nasce, a sociedade
espera uma certa coerência: os meninos são aqueles que têm o órgão
masculino e que parecem meninos. Aí, num certo momento, geralmente na
adolescência, que é quando se vivem as primeiras experiências sexuais, pode
haver um rompimento com essa linha de coerência entre o sexo e o gênero, e
aí o menino, que tem um pênis, pode não querer parecer um menino, ou seja,
ele pode querer ter outra identidade de gênero. As identidades de gênero não
devem estar coladas à nossa anatomia sexual.

É importante desconstruir a ideia de que o “papel” heterossexual é o
obrigatório, permitindo assim a quem foge desta “regra” não se sentir
desviante, errado, anormal ou tantos outros adjetivos, mas simplesmente
vivendo uma outra sexualidade, que não é a mais comum, mas é tão legítima
quanto qualquer outra. É importante que sejamos todos, não importando a
nossa orientação sexual, agentes de esclarecimento e de conscientização de
uma sociedade que seja plural e que valorize a diversidade de todos os cunhos
– religioso, étnico, de gênero ou sexual.
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1. Veja a íntegra do debate em http://migre.me/nlwhG

2 Converse com a turma sobre o que é ser menino e menina, levantando
questões como: uma garota pode subir em árvores?

3. Divulgue o Disque 100 - Disque denúncia da Secretaria de Direitos Humanos

4. Divulgue o Disque 180 - Disque denúncia da Secretaria de Políticas para as
Mulheres

PARA PENSAR
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É NORMAL OU TRANSTORNO SEXUAL?
Entre quatro paredes tudo é normal, ou algumas práticas podem ser
consideradas transtornos de comportamento? E quem dita as regras

do que é certo ou errado?

Toda doença tem uma história, e alguns comportamentos que há 30, 50 anos
atrás não eram considerado uma doença, podem ser considerado hoje uma
patologia, assim como patologias de outrora são hoje perfeitamente aceitas
como um comportamento perfeitamente normal. Então cabe perguntar: como
começa a história dos transtornos sexuais?

A doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional/UFRJ, Jane Araujo
Russo, juntamente com o também doutor em Ciências Sociais Bruno Zilli,
mediados por Michele Oliveira Assistente Social do Grupo Cultura
AfroReggae, nos ajudam a entender melhor essa história.

No início do século XX os manuais de psiquiatria chamavam de desvios ou
perversões comportamentos como o voyeurismo, o exibicionismo, o sadismo,
o masoquismo, o homossexualismo, o fetichismo, a zoofilia, a pedofilia, e
alguns outros. Eram socialmente condenados, e o próprio nome “perversão” já
mostra como eram encarados.

Já na segunda metade do século XX, com os movimentos feminista e
homossexual, há toda uma luta contra os tabus que cercavam a sexualidade.A
homossexualidade, que até então era considerada uma doença mental, é
excluída do Manual da Associação Psiquiátrica Norte-Americana, e a
sexualidade se torna uma questão política.

É quase no final do século XX, nos anos 80, que as questões sexuais deixam
de ser desvios ou perversões, e passam a ser chamados transtornos, saindo,
assim da lista das sociopatias, ou seja, comportamentos socialmente
condenáveis. Esta nova classificação tem três subgrupos: disfunções sexuais,
transtornos de identidade de gênero e as parafilias.

As disfunções são ligadas à inibição da sexualidade – a partir da liberação
sexual, a inibição sexual vira uma disfunção a ser tratada. Os transtornos de
identidade de gênero passam a ser vistos de forma mais detalhada, e se,
antes, todos estavam sob o rótulo da homossexualidade, agora as identidades
trans são vistas separadamente. Contudo, existe ainda um impasse político no
que se refere à identidade de gênero: a solução do transtorno passa pela
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transexualização – tomar hormônios, fazer a cirurgia de trangenitalização, etc
– mas o acesso a estes recursos só acontece após um diagnóstico psiquiátrico.
Ou seja, de alguma forma, os transtornos de identidade de gênero ainda são
abordados como uma doença mental.

Alguns líderes religiosos anunciam a “cura gay”, retomando a ideia de que a
homossexualidade é uma doença, mas se uma pessoa que é homossexual
está se sentindo mal com isso a ponto de procurar uma “cura”, é porque ela
está vivendo num contexto em que esse tipo de comportamento não é aceito, é
mal visto, é discriminado. A solução é combater a homofobia ou transformar a
pessoa, que afinal de contas está sofrendo por outras razões, e não por causa
do seu desejo?

As parafilias – exibicionismo, voyeurismo, sadismo, masoquismo, pedofilia,
fetichismo – representam o grupo mais complicado. Não existe uma luta
política ou questões em torno deles, e as pessoas que sofrem desses
transtornos não vão procurar o médico, não incorporam estatísticas sanitárias.
Eles só aparecem quando se tornam crimes. É esta a distinção entre parafilia e
transtorno parafílico – parafilia é uma preferência sexual que pode ser
conduzida sem sofrimento, sem causar prejuízo à própria vida e sem causar
dano ao outro. O transtorno parafílico é aquele que pode causar sofrimento, ou
ser impeditivo na vida da pessoa. Assim, tomando como exemplo a pedofilia,
ela é, em si, um diagnóstico psiquiátrico. Crime é o abuso sexual contra a
criança.

Surge aí uma outra questão, que é fundamental para se considerar um
comportamento patológico ou não, crime ou não, que é a questão do
consentimento. No caso da pedofilia quase nunca há dúvida, porque
dificilmente uma criança pré-púbere estará em condições de dar o
consentimento para alguma ação que envolva sexualidade. Mas, e para o
sadomasoquismo? Basta o consentimento dos envolvidos? Como realizar
esses jogos sexuais que são arriscados mas que envolvem prazer, sem
comprometer a dignidade sua e do outro? Isso é uma questão a ser discutida.
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1) Veja a íntegra do debate em http://migre.me/nlJpl

2) Procure ver ou ler com seus alunos filmes ou textos que mostrem a
mudança do comportamento sexual, do preconceito e da abordagem da
loucura, enfatizando o aspecto cultural (por exemplo, Bicho de sete
Cabeças, Milk, Clube de Compras Dallas)

3) Peça a cada um dos alunos que escreva uma pergunta sobre sexo. Depois
misture todas num saco e peça que cada um tire uma pergunta e a faça em
voz alta, para ser debatida pela turma. Cada um vai ser porta-voz da
pergunta de outra pessoa, e o fato de não ter que expor a própria dúvida
diante dos colegas pode tornar mais fácil a abordagem de temas
delicados. s aos seus alunos, enfatizando as proximidades e
semelhanças.

PARA PENSAR
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SEXUALIDADE NA EDUCAÇÃO: DIRETO AO PONTO
Todo jovem hoje é bombardeado por inúmeras informações sexuais o

tempo todo - na TV, na internet, no cinema, nas músicas, na propaganda.
Como o professor pode ajudar a organizar tudo isso na cabeça do aluno?

Provavelmente todo aluno tem um colega de classe gay ou lésbica, talvez até mesmo
um travesti. Esses temas não são distantes da vida cotidiana dos jovens. Contudo, a
sexualidade raramente é tratado nas escolas com a frequência e a naturalidade que ele
pede e merece. Para entender a razão de tanto tabu, e também para apresentar um
caso de sucesso, Letícia Serafim, coordenadora de Comunicação no Instituto
Promundo, Marcello Accetta, psicólogo, e Renata Coutinho, pedagoga da Equipe
Técnica Social do Grupo AfroReggae, participaram de mais uma edição do Projeto
Cultura de Ponta.

“Campanha Sem Vergonha”. Este foi o nome escolhido por alunos do ensino médio de
escolas estaduais do Rio de Janeiro para uma ampla campanha – com todos os
cuidados de um trabalho profissional de marketing – para promover a saúde sexual e a
saúde reprodutiva. A ideia era questionar regras e padrões que influenciam a vida
sexual e a saúde dos jovens, falar de direito à saúde sexual e saúde reprodutiva e de
direitos sexuais e direitos reprodutivos, que são os direitos que todos temos de exercer
a nossa sexualidade com saúde, responsabilidade e autonomia, respeitando os direitos
e limites nossos e os do outro. Um grupo reduzido de jovens participou de uma oficina
de sensibilização e então teve início a construção da campanha. A ideia era que este
grupo inicial se tornasse promotor da discussão junto a outros jovens das escolas
envolvidas no projeto. A campanha foi toda desenvolvida dentro de uma metodologia
participativa. Letícia explica:
- Quando a gente fala de sexualidade, a gente acredita que o jovem é o principal porta-
voz dessa temática, porque ninguém melhor que o próprio jovem para falar sobre isso
com outro jovem. É o que a gente chama de educação entre pares. E aí a estratégia
utilizada para sensibilizar outros jovens é essa: adotar uma linguagem em que os
próprios jovens sejam os disseminadores das mensagens.

O nome surgiu de uma constatação:
- Fomos pensando na campanha e a vergonha apareceu como uma coisa muito forte,
e aí o nome da campanha veio. Algum dos jovens falou “Sem vergonha”. Achamos
ótimo! Falamos “vamos desconstruir esse negócio de sem vergonha”. Sem vergonha é
a pessoa que não tem vergonha de ser o que é, de viver a sua vida com autonomia,
sem pensar no que os outros vão falar.

Apoiada em quatro motes – “Previna-se sem vergonha”, “Dialogue sem vergonha”,
“Curta sem vergonha” e “Seja você sem vergonha”, a campanha teve camisetas,
logomarca, estratégias de divulgação e cartilha.Acomunicação foi a chave do sucesso.
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Marcelo também considera que falar sobre sexo é a grande solução para destruir os
fantasmas que rondam o assunto:
- O sexo é um assunto mesmo quando a gente não fala dele. Quando a gente fala de
família, a gente está falando de que? Sobre cada um poder decidir quando e como
cada um iniciar sua família, a sua vida sexual, ter direito ao acesso às informações de
prevenção. E é isso que muitas vezes, nas escolas, a gente não tem garantido. Por
isso é importante a gente falar disso com vocês.

É conversando que é possível, por exemplo, perceber que cada um vive e pensa o
sexo de um modo diferente, e que não há certo ou errado.
- A gente vai crescendo, as nossas práticas sexuais vão se transformando, nossos
desejos sexuais vão mudando, porque isso tudo o que a gente diz agora não é uma
verdade que está para sempre com a gente. A sexualidade, a nossa orientação
sexual, não é uma coisa que determina a nossa vida. Não é uma coisa que tem
sempre que ser igual. Vocês vão mudando, e vão acrescentando isso e outras coisas,
ao longo da vida. No entender de Marcelo, o mais difícil de ser absorvido pelos jovens
é que o que eles entendem como “natural”, “padrão” ou “normal” é, na verdade uma
construção social.

- Existe uma coisa que é muito difícil de a gente entender, é que esses gostos não são
particulares, nossos. Isso que a gente aprende como homem bonito e mulher bonita
está sendo martelado o tempo todo na nossa cabeça. A gente passa no outdoor, a
gente vê na televisão, a gente vê nas revistas. E muitas vezes a gente acha que tem
que ser daquele jeito, que a gente tem que alcançar aquele corpo, aquele jeito de ser
homem, aquele jeito de ser mulher.

E, sendo uma construção social, é preciso constantemente questioná-la, avaliando
seu impacto na nossa felicidade:
- Além de pensar se está certo ou errado, é pensar se essa visão de ser homem e de
ser mulher está sendo justa, ou se ela está me restringindo de alguma forma. Temos
que pensar que essas relações são aprendidas o tempo todo na escola, e elas afetam
a forma como a gente vive. Podemos muito bem achar certo casar, ter filhos, etc., mas
é preciso saber se eu posso escolher isso, se eu realmente quero isso, se eu tenho
outras possibilidades na minha vida, ou se tenho que aceitar sem questionar. Quando
a gente não se percebe com outras potencialidades, outras possibilidades de ser, aí a
gente percebe que nosso direito está sendo limitado, que a nossa vida está sendo
restringida.Aescola pode ser o melhor lugar para discutir sexualidade, e o aluno não é
o único público-alvo. É importante criar um espaço de discussão na escola, com o
corpo docente, pais e funcionários, para que todos possam superar suas resistências,
seus constrangimentos, seus tabus. É preciso ter na escola um espaço não só para a
aula de ciências, mas falar da questão emocional, para que o jovem venha a assumir
a sua vida adulta com mais autonomia.
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1) Veja a íntegra do debate em http://migre.me/nlTY8

2) Que tal criar uma campanha para ajudar a derrubar a vergonha na sua
escola também?

3) Conheça um pouco do Instituto Promundo - http://www.promundo.org.br/

PARA PENSAR
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CURRÍCULOS DO EIXO
TEMÁTICO CULTURA URBANA

Laura Mendes - integrante do Grupo CulturalAfroReggae, relata sua trajetória como a
descoberta de sua identidade de gênero, e hoje atua como agente social do Projeto
Além doArco-Íris (pioneiro de inclusão social das Transgêneros do Rio de Janeiro que
estão em vulnerabilidade social), na função de atendimento e encaminhamento das
área de saúde, educação e atenção social desse público.
Yone lidgren - Militante, Ativista do Movimento LGBT/Homossexual, Defensora,
Promotora e Consultora em Direitos Humanos, coordenadora Geral do Movimento
D´ELLAS, Coordenação Política Nacional da Articulação Brasileira de Lésbicas.
Participante da Comissão Provisória de Trabalho para Elaboração do Programa Brasil
Sem Homofobia, entre outras.
Pedro – graduando em História. Membro do GrupoArco-Íris de Cidadania LGBT.
Margareth Gomes - Sanitarista, mestre em Saúde Coletiva pelo IMS/UERJ,
pesquisadora em Gênero, Sexualidade e Saúde. Atualmente doutoranda em Saúde
Coletiva pelo IMS/UERJ e consultora do Ministério da Saúde na temática da
Diversidade Sexual, particularmente Saúde LGBT.
Jane Araujo Russo - doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional/UFRJ,
professora do Instituto de Medicina Social/UERJ, pesquisadora do Centro Latino-
americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM/IMS/UERJ). Áreas de
atuação: gênero, sexualidade e ciência. Temas de pesquisa: a constituição do campo
sexológico e da medicina sexual, construção do diagnóstico em psiquiatria e medicina
sexual.
Bruno Zilli - Doutor em Ciências Sociais (PPCIS/UERJ), e Mestre em Saúde
Coletiva pelo Instituto de Medicina Social (IMS/UERJ), onde é atualmente pós-
doutorando. Suas pesquisas têm ênfase na área de antropologia médica e
antropologia das emoções, e nos temas de sexualidade, gênero, direitos humanos e
psiquiatria.
Michele Oliveira - Assistente Social do Grupo Cultura AfroReggae. Aluna da
Especialização de Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos da Escola nacional de
Saúde Pública ENSP - DIHS - Fio Cruz.
Leticia Serafim – Jornalista, formada pela PUC-RIO, é coordenadora de
Comunicação no Instituto Promundo, que tem como missão promover masculinidades
não-violentas e relações de gênero equitativas no Brasil e internacionalmente.
Marcello Accetta - Psicólogo, mestrando em Psicologia na Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), especialista em Gênero e Sexualidade pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Integra o Projeto de Extensão "Diversidade Sexual
na Escola" (UFRJ) onde desenvolve oficinas e atividades relacionadas aos temas de
gênero, sexualidade, violências e inclusão. Professor dos cursos de extensão em
Gênero e Diversidade, em parceria com o Ministério da Educação.
Renata Coutinho - Formada em Pedagogia pela Universidade Estácio de Sá. Pós-
graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela mesma Universidade.
Atuando desde 2007 na Equipe Técnica Social do Grupo AfroReggae e desde 2010
como professora do Município do Rio de Janeiro. Últimas Pós-graduações em nível de
Atualização: Curso de Enfrentamento da Violência e Defesa de Direitos na Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca - FIO CRUZ e Curso de Diversidade
Sexual na Escola – UF.
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