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1º Encontro Nacional de Arte e Cultura LGBT

9/6/2014

Realizado em Niterói (RJ), entre os dias 5 e 8 de junho, o 1º Encontro Nacional
de Arte e Cultura LGBT reuniu militantes da causa LGBT (Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis, Transexuais e Trangêneros) de todo o Brasil e teve o
objetivo de construir um panorama da cultura LGB no país para subsidiar o
desenvolvimento de políticas públicas para o segmento, além de articular
iniciativas que promovam um Brasil sem discriminação e sem violência.

O encontro foi uma realização da Fundação de Arte de Niterói (FAN) e da
Coordenadoria de Defesa dos Direitos Difusos e de Enfrentamento à
Intolerância Religiosa (CODIR), fruto de uma parceria entre a Secretaria da
Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura (SCDC/MinC) com
a prefeitura do município.

A Secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural, Márcia Rollemberg, em sua fala, na cerimônia de abertura do encontro, disse
que a cidade de Niterói estava vivendo um momento histórico ao sediar o
primeiro Encontro Nacional de Arte e Cultura LGBT. Destacou a importância da
construção de uma política pública alicerçada sobre um diálogo permanente
com os segmentos culturais e ressaltou a contribuição do movimento LGBT nos
avanços obtidos na área dos Direitos Humanos.

"Precisamos consolidar um canal permanente de diálogo sobre os direitos
culturais, trabalhar junto com a sociedade no acesso a recursos e construir
uma política pública para ampliar a pauta de gênero e sexualidade",
complementou.

Nos quatro dias do encontro foram realizadas várias Rodas de Conversa que
abordaram temas como "Olhares e Reflexões sobre Cultura LGBT" e "Diálogos
sobre Mídias, Redes Socais e Comunicação". Os debates contaram com a
participação do deputado federal Jean Wyllyans (PSOL/RJ) e do Coordenador
Geral de Programas e Projetos Culturais da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do MinC, Pedro Domingues.

O resultado das discussões será apresentado ao Ministério da Cultura, como forma de contribuição da sociedade civil na
formulação de políticas públicas. Entre as reivindicações apresentadas no documento está a da criação de uma rede de cultura
LGBT que envolva artistas e realizadores na área de comunicação

A ministra da Cultura, Marta Suplicy, que não pode comparecer, enviou um vídeo de saudações aos participantes do 1º Encontro
Nacional de Arte e Cultura LGBT. O evento foi aberto com a apresentação do vídeo, na quinta-feira (5). Nele, a ministra destacou
os avanços conquistados na luta pelo reconhecimento das relações homoafetivas e parabenizou a militância envolvida com a
causa.  

Veja mais sobre o encontro
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