
Enlace 
Movimentos Sociais e Políticas 
Públicas

Coordenação: Bárbara Alves 
(Lesbibahia); Jarbas Ernandes (Rede 
Afro); Marcos Melo (UFS); Nilton Luz 
(FGLGBT-BA);

Esse Enlace visa ampliar as relações dos 
movimentos sociais com o meio acadêmico e 
a sociedade. Pretende reunir trabalhos que 
contemplem as bandeiras de luta por direitos 
e demandas coletivas que colaborem para 
u m a  s o c i e d a d e  m a i s  i g u a l i t á r i a ,  
considerando as práticas específicas nos 
campos das sexualidades, das relações de 
gênero, raça/etnia e classe desses sujeitos.  
Serão acolhidos relatos de experiências ou 
comunicações de pesquisas que discutam 
tanto as conquistas dos movimentos sociais 
e populares quanto promovam um novo 
diálogo com a esfera acadêmica.

05/09/2011 - Segunda-feira - 14:00h 
às 17:30h
Sala Ossain
Sessão I
Mediadores: Marcos Melo; Nilton Luz

Lésbicas na saúde: um relato de 
experiência a partir da LBL
Valéria dos Santos Noronha Miranda; 
Virgínia Nunes

Movimentos sociais do campo: as 
bandeirasde luta pelos direitos das 
mulheres
Tibério Lima Oliveira

Part ic ipação feminina no fórum 
permanente de entidades do bairro da paz 
(Salvador/BA)
Marietta Bárbara Barreto Bomfim

Projeto Força Feminina: proximidades, 
trocas e compromisso com mulheres em 
situação de prostituição
Louraine Carvalho de Melo Gomes; Iviane 
Galdino Onofre; Fernanda Priscila Alves da 
Silva

Direitos das mulheres e transformação de 
si: a militância feminista da união de 
mulheres de São Paulo
Júlia Glaciela da Silva Oliveira

Educação popular e processos de 
construção da cidadania
Aline Ramalho dos Santos

Trioká ou Abrindo Caminhos – relato de 
experiência de uma lésbica política no 
PPA participativo na Bahia
Edlene Alves Paim de Cerqueira

Impactos da  comissão de defesa dos 
direitos da mulher da Câmara Municipal 
de Salvador nas políticas públicas de 
atendimento à mulher
Alexandra Flávio Bunchaft

Olhares sobre o gênero: feminismos 
negro e lésbico
Alba Maria Barbosa Coura

Mulher, negra viva e ativa
Ivanildes Teixeira de Sena; Bárbara  Elcimar 
dos Reis Alves

Políticas públicas: o sexismo e racismo 
institucional no âmbito prisional
Carla Akotirene da Silva Santos

Conselho Municipal de Direitos da Mulher 
de Conceição do Coité: COMDIM
Débora Lorene de Santos Santos



06/09/2011 - Terça-feira - 14:00h às 
17:30h
Sala Ossain
Sessão II
Mediadores: Bárbara Alves; Jarbas 
Ernandes

O  movimento  de  travestis  e  
transexuais: 
construindo o passado e tecendo 
presentes 
Tayane  Rogeria  Lino;  Rafaela  
Vasconcelos Freitas; Julião Gonçalves 
Amaral; Jane Gabryelle Badaró de Oliveira

Sobre transtornos e ousadias
Natalia Silveira de Carvalho

A d e u s  b i c h i n h a  e  s a p a t ã o :  a  
desconstrução da homo/lesbofobia em 
espaços de educação não-formais
Paulo de Tássio Borges da Silva

Brindando a diversidade na Campanha 16 
Dias de Ativismo na UNEB
Railton Gonçalves Silva

“1, 2, 3, 4 na FAFICH só tem viado”: 
D i n â m i c a s  d a  H o m o f o b i a  n a  
Universidade 
Rafaela Vasconcelos Freitas; Tayane 
Rogeria Lino; Julião Gonçalves Amaral; Jane 
Gabryelle Badaró de Oliveira

Gênero, sexualidade, políticas públicas e 
controle social: “quem mexe os fios” nas 
políticas para população LGBT no Brasil?
Bruna Andrade Irineu

Possibilidades de diálogos feministas, 
raciais, agrários e LGBT em espaços de 
educação não formal: uma experiência de 
formação partidária
Paulo de Tássio Borges da Silva; Tamires 
Santos Pereira

A invisibilidade do debate sobre 
sexual idade no Movimento  dos 
Trabalhadores Rurais sem Terra (MST)
Pedro Rosas Magrini; Mara Coelho de Souza 
Lago

Ativismo e sala de aula: o entre - lugar
Bárbara Elcimar dos Reis Alves; Margarete 
de Carvalho Santos

Educar para saúde e cidadania: uma 
experiência sobre o enlace entre  
homossexualidades e política pública de 
saúde
Ana Maria Pereira


