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Juntas, somos duas e,
enquanto eles nos atiram pedras
ou palavras duras,
semeamos nosso amor
e colhemos ternura.

Assim,
quem sabe um dia juntem-se
a nós mais duas mulheres,
que semeiam,
mais dez mulheres,
que plantam,
mais cem mulheres,
que colhem.

Então,
em breve esta semente
vire cidade,
esta cidade, vire estado,
este estado, vire país,
este país, vire continente.

Uma corrente pelo mundo,
de mulheres que amam mulheres,
jogando sementes,
colheitas inteiras de amor se
espalhando pelos canteiros
do mundo.

Raquel Berenguer1

1 Poetisa, lésbica e feminista. Militante do DIVAS - Instituto em Defesa da Diversidade Afetivo-Sexual. E-mail: bichodaseda@oi.com.br

Espalhando sementes



Esta publicação tem a intenção de contribuir para resguardar e socializar as discus-
sões realizadas durante o VI Seminário Nacional de Lésbicas - SENALE, realizado
em Recife - PE, no período de 18 a 21 de maio de 2006. Trata-se de um
produto do Projeto “Fortalecimento do movimento lésbico brasileiro para a con-
quista de direitos e respeito às diferenças”, executado pelo Grupo Curumim com
apoio da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres.

O Grupo Curumim tem como um dos seus objetivos contribuir para a afirmação
dos Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos das mulheres. Acredita-se que esta
publicação, idealizada pelas integrantes da Coordenação Política Executiva do VI
SENALE, possibilitou uma ação concreta para colaborar com a memória e visibi-
lidade do movimento de mulheres lésbicas do Brasil.

A responsabilidade pela elaboração e sistematização do relatório que gerou a
publicação é de Marylucia Mesquita, militante e uma liderança do movimento
lésbico do Brasil, integrante da Coordenação Política Executiva do VI SENALE e
parceira do Grupo Curumim que a convidou para este importante resgate.

O Grupo Curumim agradece à Coordenação Política Executiva do VI SENALE
pela confiança e respeito com que foi construída a relação de trabalho e pela
oportunidade de maior aproximação com o movimento de mulheres lésbicas do
Brasil e à equipe da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, da Presidên-
cia da República, por ter acreditado na proposta apresentada.

Boa leitura!

Grupo Curumim

Apresentação



Este relatório traz a sistematização do processo de organização e de realização do VI
Seminário Nacional de Lésbicas (SENALE), cujo temário central foi “Movimento de
Mulheres Lésbicas como Sujeito Político: Poder e Democracia”.

Esta publicação nasceu da necessidade de contribuir com a ampliação de uma cultura
pública da memória do movimento de mulheres lésbicas brasileiro. Trata-se de uma
iniciativa das integrantes da Coordenação Política Executiva do VI SENALE. Esperamos
que esta iniciativa possa ser reeditada quando da realização dos próximos Seminários
Nacionais de Lésbicas, possibilitando, cada vez mais, o empoderamento e o reconhe-
cimento das mulheres lésbicas enquanto sujeitos políticos. Este documento também
pretende contribuir para iluminar nossas construções para o momento presente e
suas perspectivas futuras.

A realização do VI SENALE contou com várias parcerias e apoios descritos neste relatório.
Contudo, queremos destacar a participação da Secretaria Especial de Políticas para as Mu-
lheres para realização do Seminário e, essencialmente, para a publicação deste documento
através do apoio ao projeto “Fortalecimento do movimento lésbico brasileiro para a con-
quista e respeito às diferenças”, coordenado pela organização feminista Grupo Curumim.
São ações como esta que revelam que o feminismo pernambucano vem incorporan-
do, efetivamente, a agenda política do movimento de mulheres lésbicas. À ONG
Curumim o nosso carinho e respeito por ter contribuído nesse processo de constru-
ção e ter aceito o desafio.

O relatório apresenta, inicialmente, uma breve contextualização histórica do movi-
mento de lésbicas brasileiro e o resgate cronológico dos SENALEs, seus temas cen-
trais. Em seguida, traz os resultados alcançados, as deliberações da Plenária Final do VI
SENALE e finaliza com o item, intitulado anexos. Nestes, traz o relatório da assessoria
de comunicação e imprensa, a sistematização do panorama dos grupos, organizações
de lésbicas presentes no evento e a memória do processo de construção do VI SENALE.

Coordenação Política Executiva do VI SENALE
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Movimento de Mulheres Lésbicas como Sujeito
Político: SENALE, Visibilidade e Direitos

Por Marylucia  Mesquita2

“Alguém, creio, lembrará de nós no futuro”
(Safo, 640 a.C.)

O movimento organizado e politizado em torno da homossexualidade surge, no Brasil, no final dos anos
1970, no período de abertura política. A organização lésbica marca os idos dos anos 1979, quando lésbicas,
predominantemente feministas, começam a marcar presença e visibilidade no primeiro grupo de afirmação
homossexual do país, o Somos, em São Paulo. A organização lésbica no Somos se desenvolve através da forma-
ção de um subgrupo que agregou várias denominações: facção lésbica-feminista, subgrupo lésbico-feminista,
ação lésbica-feminista. Em maio de 1980, em resposta ao machismo e ao patriarcado presentes no movimen-
to gay, surge o primeiro grupo só de lésbicas, denominado Grupo Lésbico-Feminista, ou simplesmente LF.

No final dos anos de 1980, as lésbicas do Grupo Lésbico-Feminista se dividem em dois caminhos: algumas
saem da militância, outras ocupam diferentes espaços de organização coletiva (de natureza feminista e/ou de
natureza lésbica ou outros movimentos). Em outubro de 1981, as lésbicas que optaram por consolidar a
militância especificamente lésbica e feminista fundam o Grupo Ação Lésbica Feminista (GALF) que permane-
ceu atuante durante praticamente toda a década de oitenta (1981-1989).

Se a década de 1980 é marcada por uma presença ainda tímida de grupos lésbicos, a partir de 1990, a
organização do segmento começa a ocupar o cenário brasileiro de forma menos isolada, através da criação
de outros grupos compostos somente de lésbicas, ou do fortalecimento de núcleos de lésbicas atuantes nos
grupos mistos3 ou por meio de ativistas independentes/autônomas4 que militam em fóruns, redes e articu-
lações. Dessa forma, no Brasil, os grupos de lésbicas vão se multiplicando e, aos poucos, conquistando
maior visibilidade. Um momento significativo para a organização lésbica brasileira foi a construção do Semi-
nário Nacional de Lésbicas (SENALE).

O SENALE surgiu da necessidade de se ter um espaço onde as especificidades das lésbicas pudessem ser
discutidas de uma forma mais ampla e democrática, já que nos encontros mistos esse espaço era e continua
sendo insuficiente. A semente dessa luta política foi plantada em 1996, pelo Coletivo de Lésbicas do Rio de
Janeiro - COLERJ e pelo Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher (RJ). Estas entidades
realizaram, naquele mesmo ano, o I SENALE, entre 29 de agosto e 01 de setembro, na cidade maravilhosa.

2 Integrante da Coordenação Política Executiva do VI SENALE. Assistente Social. Mestre em Serviço Social pela UFPE. Lésbica e Feminista. Co-
fundadora e Coordenadora Geral do DIVAS – Instituto em Defesa da Diversidade Afetivo-Sexual. Militante da Liga Brasileira de Lésbicas (LBL) e
Integrante da Coordenação Colegiada da Liga Brasileira de Lésbicas - Regional/NE. E-mail: mary@divas.org.br

3 Organizações formadas por gays, lésbicas, travestis, transexuais e transgêneros.

4 A nomenclatura é recheada de polêmicas, mas refere-se, neste artigo, às mulheres lésbicas que não estão organizadas em grupos/organizações lésbicas.
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O evento contou com a participação de, aproximadamente, 100 lésbicas e teve como tema central “Saúde,
Visibilidade e Organização”. Neste SENALE foi escolhido o 29 de agosto, como Dia Nacional pela Visibili-
dade Lésbica. A data adveio da necessidade coletiva de tornar público um segmento que, historicamente,
ocupou o espaço da invisibilidade. Nesse horizonte, a expressão pública desponta como uma das estratégias
centrais para romper com os estigmas sociais. Trata-se, ainda, de um instrumento para o fortalecimento
político das mulheres que se relacionam com mulheres, sendo muitas delas, vítimas de violência psicológica,
física e sexual em razão da intolerância social quanto à sua orientação e expressão sexual.

O SENALE enquanto campo construído por e para lésbicas visa também o fortalecimento da organização do
segmento, no Brasil, debatendo temas de interesse como sexualidade, saúde, gênero, combate à violência,
diversidade, entre outros. Essa primeira iniciativa teve continuidade em outros anos:

Em 1997, realizou-se em Salvador/Bahia, o II Seminário Nacional de Lésbicas, cujo tema central foi “Saúde
e Cidadania”, com um número aproximado de 75 mulheres, entre lésbicas, lésbicas feministas e heterosse-
xuais, pois “não havia bissexuais assumidas na época”5.

Sob a coordenação da organização ALÉM – Associação de Lésbicas de Minas, o III SENALE foi realizado em
Betim/MG, entre os dias 25 a 27 de setembro de 1998, com o tema “Saúde e Visibilidade”. “Foram 70
participantes, sendo 30 de Minas Gerais”6.

O IV SENALE foi sediado em Porto das Dunas, no município de Aquiráz/Ceará, entre 29 de agosto e 01 de
setembro de 2001, com o tema “Cidadania, Visibilidade, Saúde e Organização”, contando com a participa-
ção de, aproximadamente, 110 lésbicas de 18 estados brasileiros.

O V SENALE foi sediado em São Paulo, de 18 a 22 de junho de 2003, e teve como temário central:
“Políticas Públicas: conquista de cidadania para as lésbicas”, e contou com aproximadamente 200 mulheres.

No encerramento do V SENALE, em São Paulo, a plenária aprovou que o VI SENALE seria realizado em
João Pessoa, na Paraíba, em setembro de 2005. No entanto, o local precisou ser revisto, devido a dificul-
dades da Comissão Organizadora.

Assim, o VI SENALE ocorreu, em Recife -PE, no período de 18 a 21 de maio de 2006. O temário central
foi “Movimento de Mulheres Lésbicas como Sujeito Político: Poder e Democracia”.....

Contou com a participação de 246 mulheres dos seguintes estados do Brasil: PE, PB, AL, SE, BA, CE, PI,
MA, RN, TO, DF, MG, RJ, SP, PR, SC, RS, MT, AM, RO e AP.

O tema do VI SENALE já anunciava o crescimento do movimento de lésbicas brasileiro enquanto sujeito
político, e o seu fortalecimento e empoderamento ao longo desses 10 anos de realização dos SENALEs.
As 246 lésbicas e bissexuais presentes, em Recife, ampliaram o debate acerca da liberdade de orientação e
expressão sexual de mulheres lésbicas no Brasil. Conjuntamente foi possível construir estratégias para ações
junto ao Estado e aos demais setores da sociedade. O VI SENALE constituiu um momento de reflexão, de
aprofundamento teórico-político e de construção coletiva de espaços de controle social, bem como de
interlocução entre o movimento de lésbicas brasileiro e outros movimentos sociais. Além disso, o encontro
ampliou e legitimou espaços de controle social para as lésbicas organizadas.

5 Informação disponibilizada por Zora Yonara, integrante da Comissão Organizadora do II SENALE em resposta ao “Roteiro de entrevista para
mulheres que organizaram os SENALEs”, cujo objetivo foi principal foi sistematizar informações sobre a história dos SENALEs no Brasil. O roteiro
foi elaborado por Marylucia Mesquita e enviado por e-mail para mulheres integrantes das comissões organizadoras do SENALEs.

6 Segundo Soraya Menezes, integrante da Comissão Organizadora do III SENALE. Ibidem.
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Essa conquista em curso, é resultado da crescente organização das lésbicas em nível local e em nível nacio-
nal. É fruto ainda, de sua capacidade de interlocução em distintos espaços de debate, quer seja nas instâncias
de controle social, nos movimentos LGBT, nos movimentos feministas e de direitos humanos, quer com o
poder público nas instâncias municipal, estadual e federal.

A ascensão das lésbicas à esfera pública como sujeito político; a incidência em políticas públicas e ocupação
dos espaços de controle social para garantia do exercício da liberdade de orientação e expressão sexual sem
interdições; a luta pelo reconhecimento dos direitos das lésbicas como direitos humanos, dentre outras
ações são estratégias que o movimento de lésbicas vem implementando para enfrentar e interditar a lesbofobia
social e institucional naturalizada em nosso país.

A organização do movimento de mulheres lésbicas juntamente com outros movimentos sociais e a garantia
de aparatos públicos como legislações anti-discriminatórias, equipamentos sociais são ações que tornam
possível romper a heterossexualidade como norma. A organização e a formação teórico-política das lésbicas
em seminários, encontros, oficinas locais e em espaços como os SENALEs têm contribuído, sem dúvida,
para seu reconhecimento como sujeito político. Assim, é imprescindível destacar os SENALEs como mar-
cos da politização, fortalecimento e organização do movimento de mulheres lésbicas no Brasil, e uma
estratégia fundamental, inclusive, para a conquista de aliados(as) à defesa dos seus direitos humanos.

Nesses 10 anos, houve um amadurecimento da organização do movimento de mulheres lésbicas como sujeito
político e o SENALE tem se traduzido como espaço de troca de vivências, experiências, mas, também momento
de construção de diretrizes para políticas públicas e diretrizes para as diferentes expressões do movimento. Iden-
tifica-se um investimento teórico-político e metodológico que se manifesta tanto do ponto de vista organizativo e
logístico (periodicidade, elaboração de projetos, constituição de comissões de trabalho), quanto dos seus conteú-
dos (aprofundamento temático das principais questões teórico-políticas de interesse das lésbicas e bissexuais).
Apesar de todas as conquistas, os desafios permanecem, uma vez que ainda vivemos sob a égide da sociabilidade
do capital, do patriarcado, da lesbofobia e do racismo. Contudo, não constituem desafios intransponíveis quando
possuímos referencial histórico-crítico, cujo método visa a permanente articulação entre finalidades e meios.

Bibliografia:

CONTI, Silvana; LUIZ, Carmen Lucia; RODRIGUES, Lurdinha; QUADROS, Rita. Rumo ao VI SENALE -
Dez anos de lutas, avanços e conquistas! Texto mímeo, 2006.

FERNANDES, Marisa. Lésbicas no Brasil. (2002). Disponível no site: http:gonline.uol.com.br/entre_elas/
filosofando/filosofando.html

_______. Lesbianismo e Feminismo, uma dupla identidade. IN     Anais XIII Encontro Nacional Feminista.
João Pessoa, 2000.

MESQUITA, Marylucia..... Nosso corpo e nosso afeto nos pertencem: diálogos sobre direitos sexuais
entre feministas e lésbicas. . . . . IN     Informativo Fazendo Gênero do Grupo Transas do Corpo. Ano VIII, nº 20.
Julho a outubro/2004

_______. Movimento de Mulheres Lésbicas no Brasil: Sinalizando algumas conquistas e desafios para
o século XXI. IN Revista GALF - Grupo de Activistas Lesbianas Feministas. Tercera época. Nº 18, Lima,
diciembre, 2004. Site: www.galf.org.
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O VI SENALE em cena...
Programação | manhã, tarde e noite

18/05/2006 - quinta-feira

Chegada das Participantes

13h às 18h - Credenciamento, entrega de material e crachá

19h - Abertura (Comissão Organizadora e Convidados(as))

20h - Atividade Cultural: “Qual é a bronca?”, com o Grupo de Teatro Loucas de Pedra Lilás (PE)

19/05/2006 - sexta-feira

8h30 às 10h30 - Mesa 1: Movimento de Mulheres Lésbicas
como Sujeito Político: Poder e Democracia

Coordenação: Betânia Serrano (Coordenação Política Executiva VI SENALE)

Expositoras:

• Mariana Pessah (RS) - Ativista lésbica latino-americana e caribenha,
Mulheres Rebeldes - Articulación de Feministas Autónomas

• Yone Lindgren (RJ) - Movimento D’ELLAS, Articulação Brasileira de Lésbi-
cas (ABL), Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros (ABGLT)

• Silvana Conti (RS) - Liga Brasileira de Lésbicas

• Silvana Mara de Morais dos Santos (RN) -  -  -  -  - Profª Drª do Departamento de Serviço Social da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) - Conselheira do Conselho Federal de Serviço Social -
Gestão: “Defendendo direitos, radicalizando a democracia”.

10h45 às 12h45 - Mesa 2: Movimento de Mulheres Lésbicas em interface com os Movimentos:
Feministas, Negras, Gays, Bissexuais, Transexuais, Prostitutas e Pessoas com Deficiência.

Coordenação: Luciana Souza Leão (Coordenação Política Executiva VI SENALE)

Expositoras:

• Gilberta Soares - Feminista. Cunhã (PB)

• Cláudia Rosa - Negra. Mulheres de Keto (SP)

• Cláudio Nascimento - Gay. Arco-Íris (RJ)

• Bárbara Granner - Transexual. Coletivo Nacional de Transexuais (SP)

• Nancy Feijó. Prostituta. Associação das Profissionais do Sexo (APPS/PE)

• Dora Simões. Pessoa com Deficiência. Mulheres de Keto (SP)

• Marylucia Mesquita. Lésbica. DIVAS - Instituto em Defesa da Diversidade Afetivo-Sexual (PE)
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12h50 às 14h - Almoço

15h - 1ª Caminhada das Mulheres Lésbicas e Simpatizantes
de Pernambuco

18h30 - Atividade Cultural: Grupos de Maracatu. Local:
Pátio de São Pedro - Centro - Recife

20/05/2006 - sábado

9h30 às 11h30 - Mesa 3: Saúde para Lésbicas e Controle Social

Coordenação: Marylucia Mesquita (Coordenação Política
Executiva VI SENALE)

Expositoras:

• Lidiane Ferreira Gonçalves – Área Técnica de Saúde da
Mulher do Ministério da Saúde (DF).

• Regina Facchini – Doutoranda em Ciências Sociais IFCH/
Unicamp.

• Íris de Fátima – Conselheira do Conselho Estadual de Saúde de
Pernambuco. Articulação e Movimento Homossexual de
Pernambuco e Região Metropolitana (AMHOR).  Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros
(ABGLT).

• Rita Quadros – Conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Liga Brasileira de Lésbicas.

14h às 15h - Mesa 4: Racismo, Discriminação Racial e
Lesbianidade

Coordenação: Joelma Cesário – Associação Lésbica Feminista
Coturno de Vênus (DF)

Expositoras:

• Leila Lopes Rosa -  -  -  -  - ACARMO/RS - LGBT NEGRITUDE -
Associação, Cultura, Arte e Movimento de Lésbicas, Gays,
Bissexuais e Transexuais (Porto Alegre/RS).

• Lúcia Castro - Aos Brados!! (Campinas/SP).

• Vilma Reis - Socióloga. Mestra em Ciências Sociais/UFBA. Coordenadora Executiva do Programa CEAFRO -
CEAO/UFBA.

Após a apresentação da Mesa 4 houve apresentação da Campanha “Onde você guarda seu Racismo”, cuja
coordenação foi de Rosângela Castro (RJ). Neste momento, foi exibido o vídeo da Campanha, distribuídos
cartazes e realizado um breve debate.

12h15 às 14h - Almoço
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14h às 17h - Grupos de Trabalho

Maternidade Lésbica e Troca de Experiências e Saberes
Facilitadora: Paula Viana - PE

Geração de Renda para Lésbicas
Facilitadora: Leila Lopes - RJ

A conjugalidade como prevenção de DST/AIDS
Facilitadora: Irina Bacci - SP

Sou negra e lésbica Sim e daí?
Facilitadora: Simone Santos - BA

Falando sobre o Programa “Brasil sem Homofobia”
Facilitadora: Marisa Fernandes - SP

17h30 às 19h30 - Mesa 5: Mídia e Visibilidade Lésbica

Coordenação: Juliane Karla (Labrys/RN)

Expositoras:

• Maria Angélica Lemos (COMULHER - Comunicação Mulher/SP)

• Ana Veloso (Jornalista. Mestra em Comunicação Social/UFPE e Coordenadora de Comunicação do Cen-
tro das Mulheres do Cabo (PE)

21h - Atividade Cultural: Fabíola Alves e Banda e DJs

21/05/2006 - domingo

9h às 12h15 - Grupos de Trabalho

Cidadania Lésbica: Discussões Estratégicas
Facilitadoras: Bruna Cilento e Patrícia Linhares - SP

Por que nenhuma família é igual?
Facilitadora: Irina Bacci - SP

Ilê Quizomba: O que tem da África na Escola
Facilitadora: Silvana Conti - RS

Religiosidade: Lesbianismo na matriz da religião africana
Facilitadora: Claudete Teixeira - RS

Meios de comunicação alternativos como instrumentos
de mudanças
Facilitadora: Roseli Macedo - RN

Lesbianidade, afetividades e família
Facilitadora: Ana Pereira - AL

Lesbianidade na sociedade da informação
Facilitadora: Soraya Menezes - MG

Lesbianidades e violências
Facilitadora: Sueli Valongueiro (Sula) - PE



15

14h às 17h  - Plenária Final: Construção da Agenda Política do Movimento de Mulheres Lésbicas
Coordenação: Ana Veloso (PE) e Maria de Lourdes Rodrigues (SP)

17h15 - Mesa de Encerramento das Atividades e Avaliação do SENALE
Coordenação Política Executiva VI SENALE

Exposições e Debates (Mesas Centrais)

As mesas centrais foram transcritas e editadas e estão sendo sub-
metidas à autorização das autoras para posterior publicação.

Mesa de Abertura

A mesa de Abertura foi composta em dois momentos. O primeiro,
pela Coordenação Política Executiva e organizações que apoiaram a
realização do VI SENALE: DIVAS - Instituto em Defesa da Diversidade
Afetivo-Sexual; AMHOR - Articulação e Movimento Homossexual de
Recife e Região Metropolitana; Grupo Curumim; Grupo de Mulheres
Cidadania Feminina, Centro das Mulheres do Cabo; Fórum de Mulheres de Pernambuco e Instituto Papai.

Em seguida, foi formada a segunda mesa com as seguintes autoridades presentes: Denise Pacheco, representando a
Secretaria Especial de Políticas de Promoção para a Igualdade Racial (SEPPIR); Kátia Guimarães, do PN DST/AIDS,
representando o Ministério da Saúde; Marcelo Gadelha. Secretário de Justiça e Direitos Humanos do Governo do
Estado de Pernambuco, representando o Governo do Estado; Karla Menezes, da Secretaria de Direitos Humanos e
Segurança Cidadã do Recife, representando o Prefeito João Paulo e o Vice-Prefeito Luciano Siqueira; Liliana Barros,
representando a Coordenadoria da Mulher do Recife; Benita Spinelli, da Secretaria de Saúde do Recife; Ana Pereira,
Integrante da Coordenação Colegiada Regional/NE da LBL, representando a Liga Brasileira de Lésbicas; Yone Lindgren,
da Articulação Brasileira de Lésbicas; Rita Quadros, do Conselho Nacional de Direitos da Mulher; Sílvia Camurça, da
Articulação de Mulheres Brasileiras; Gigi Blander – Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos;
Vânia Souza representando a Prefeitura de Paulista. Todas e todos, em suas falas, apresentaram boas vindas às partici-
pantes e reforçaram a importância da realização do VI SENALE.

Apresentação do espetáculo “Qual é a Bronca”, com o Grupo Teatro
Loucas de Pedra Lilás

Cristina Nascimento (Grupo de Teatro Loucas de Pedra Lilás): “Esse espetáculo é fruto de uma proposta do
DIVAS – Instituto em Defesa da Diversidade Afetivo-Sexual para fazer uma intervenção nas escolas públicas,
sobre a questão da liberdade de orientação e expressão sexual, visto que em nossas escolas, ainda, o tema
direitos humanos, da igualdade de direitos, da igualdade entre homens e mulheres, da livre orientação sexual
ainda não é um assunto bem trabalhado.”

“Para construção do espetáculo “Qual e a bronca”, o primeiro momento de apresentação foi uma troca
com as nossas companheiras do movimento de mulheres lésbicas para se afinar um pouco as idéias. Depois
deste momento, fizemos os ajustes que consideramos necessários e agora estamos, em uma etapa bastante
interessante, que é a intervenção em escolas públicas municipais, com o projeto-piloto intitulado “Educar
Para o Respeito à Diversidade Sexual: Desconstruindo Preconceitos, Tabus e Opressões”, coordenado
pelo DIVAS em parceria com o Grupo de Teatro de Loucas de Pedra Lilás.”
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I Caminhada de Mulheres Lésbicas, Bissexuais
e Simpatizantes de Pernambuco

A 1ª Caminhada de Mulheres Lésbicas, Bissexuais e Simpatizantes de Pernambuco contou com a participação
de mais de 300 mulheres. O percurso escolhido – principais ruas do centro de Recife – e o horário do final da
tarde fizeram a Caminhada atingir um grande número de pessoas que saíam de seus locais de trabalho e dos
edifícios comerciais e residenciais para compartilharem com o que socialmente é velado, escondido e proibi-
do: o amor entre mulheres. Entre aplausos e vaias, incentivos e escárnios, apoios e xingamentos, as mulheres
lésbicas e bissexuais “ousavam dizer o nome” e apresentaram suas reivindicações, denúncias e propostas, mas,
sobretudo, visibilizaram seu afeto e seu desejo expresso no beijo lésbico, público, notório e manifesto.

O beijo entre lésbicas e a Caminhada de Mulheres Lésbicas, Bissexuais e Simpatizantes constituem, para o
movimento organizado, estratégias de resistência e de negação da heterossexualidade compulsória e do
patriarcado presentes na sociedade. A Caminhada ganhou as ruas e os principais veículos da mídia local -
rádio e televisão (NE TV), além dos três jornais de maior circulação do Estado de Pernambuco (Diário de
Pernambuco, Jornal do Commercio e Folha de Pernambuco). O beijo entre mulheres conquistou matéria
de capa. Vale destacar que, poucos movimentos têm sua luta, resistência, compromisso e conquistas simbo-
lizados por um símbolo tão terno, forte e humano quanto o beijo...
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Plenária Final

A Plenária aconteceu no dia 21 de maio de 2006. Foi coordenada por: Ana Veloso (PE) e Maria de Lourdes Rodrigues
(SP). As propostas para construção de políticas públicas, para a agenda política do movimento de lésbicas brasileiro e o
perfil, papel dos espaços de controle social foram aprovadas pelo método de consenso. A indicação de lésbicas para
representar o movimento nos espaços de controle social foi definida pelo método de votação, uma vez que não houve
consenso dos nomes apresentados. É válido destacar que o VI
SENALE inaugura o diálogo entre as duas articulações nacionais
de lésbicas e a organização de lésbicas autônomas, o que traz a
diferença entre projetos políticos e métodos. Teve como pau-
ta, aprovada pela plenária, a seguinte:

Agenda da Plenária Final

1) Proposições para Agenda Política do Movimen-
to de Mulheres Lésbicas

••••• Proposições Gerais para Políticas Públicas;

• Proposições para Agenda Política do Movimen-
to de Mulheres Lésbicas do Brasil.

2) Espaços de Controle Social

3) Diretrizes políticas para o VII SENALE

• Sobre a participação: Quem é o sujeito político do VII SENALE e quem poderá participar do  VII SENALE;

• Local do próximo SENALE;

• Qual a metodologia que queremos para o VII SENALE;

• Recomendações para o VII SENALE.

4) Prestação de Contas do VI SENALE

5) Leitura de Cartas e documentos

6) Avaliação do VI SENALE

Deliberações da Plenária Final

Quanto às deliberações, vale destacar que esta sistematização é resultado das propostas apresentadas pelos
Grupos de Trabalho e/ou mesas aprovadas na Plenária Final. Também houve apresentação de propostas e
aprovação das mesmas diretamente na Plenária Final.



18

Proposições para Agenda Política do Movimento de Mulheres Lésbicas

Proposições gerais para POLÍTICAS PÚBLICAS apresentadas durante os debates das mesas
centrais, os GTs e na Plenária Final, sendo consolidadas nesta:

Direitos Humanos

• Produzir material específico sobre violência contra mulheres lésbicas dirigido às áreas: de saúde, educação, direitos
humanos, segurança pública, igualdade racial e ação social com a participação do movimento de mulheres lésbicas;

• Incluir em todas as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, à atenção à saúde e à educação
um recorte de atenção às mulheres lésbicas, com a participação do movimento de mulheres lésbicas;

• Sensibilizar as(os) profissionais de todas as áreas, em especial da saúde e da educação, quanto aos direitos
das mulheres lésbicas.

Paradas LGBT

• Garantir para os projetos apoiados pelos Governos Federal, Estaduais e Municipais para realização das
Paradas LGBT um percentual de recursos destinados às Caminhadas Lésbicas.

Comunicação e Pesquisa

• Sensibilizar o Governo Federal para realizar campanhas na mídia e nas escolas voltadas à população
LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transgêneros);

• Incentivar o fomento a pesquisas, através das áreas de educação, ciência e tecnologia e saúde, que tematizem
questões de interesse das lésbicas como, por exemplo: a questão de gênero, identidade, orientação
sexual, saúde mental, dentre outros;

• Criar campanhas de massa sobre o respeito à população LGBT.

Família

• Pressionar o governo federal para o reconhecimento da família lésbica como família de direitos, com
acesso à previdência e sucessão de direitos;

• Pressionar o governo federal para modificar o conceito de família presente na Constituição Federal;

• Realizar campanhas nos meios de comunicação de massa para visibilizar as famílias lésbicas como famílias
de direito.

Educação

• Garantir uma política de educação anti-racista, anti-lesbofóbica, anti-sexista e anti-discriminatória que inclua:

1. Em sua grade curricular, desde a educação infantil e em todos os níveis de ensino as questões de: livre
orientação e expressão sexual, raça/etnia e identidade de gênero;

2. Formação para as (os) profissionais das áreas de educação, saúde, assistência social e outras políticas
nas temáticas: identidade de gênero, livre orientação e expressão sexual, raça/etnia;

3. Implementação da lei 10.639/2003 nos currículos escolares para tratar da história da África e da
população negra, incluindo a discussão das mulheres lésbicas negras;
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4. Garantia da formação para gestoras das escolas públicas municipais e estaduais sobre identidade de
gênero, livre orientação e expressão sexual, raça/ etnia;

5. Proposição de uma parceria entre os movimentos de lésbicas e as secretarias de educação estaduais e
municipais no sentido de fomentar a discussão acerca da multiculturalidade, tanto para trabalhar com
alunos (as) como com professores (as), familiares e funcionários (as).

Saúde

• Que seja realizada uma política pública de redução de danos e produção de insumos adequados para as
mulheres lésbicas, bissexuais e outras mulheres que fazem sexo com mulheres com o objetivo de pre-
venção para DSTs e principalmente hepatites;

• Que o Programa Nacional de Hepatites promova uma capacitação para lideranças lésbicas, bissexuais e
gestores municipais para a prevenção em hepatites e formação de uma rede de multiplicadoras;

• Que o Programa Nacional DST/AIDS promova uma campanha nacional de testagem de HIV para mulhe-
res lésbicas e bissexuais, concomitante a uma campanha de conscientização de sexo seguro para mulheres
lésbicas, bissexuais e outras mulheres que fazem sexo com outras mulheres;

• Promover uma capacitação junto aos profissionais de saúde em nível nacional para atendimento a saúde
das mulheres lésbicas, bissexuais e outras mulheres que fazem sexo com mulheres;

• Promover capacitação junto aos profissionais de saúde para trabalhar o planejamento familiar das famílias lésbicas;

• Que o insumo gel se torne política pública para todas as mulheres;

• Realizar campanhas voltadas para mulheres lésbicas, bissexuais e mulheres que fazem sexo com mulheres para
prevenção de câncer de mama e de colo de útero, incentivando a freqüência aos profissionais de ginecologia;

• Que seja incluído no prontuário médico o quesito orientação sexual.

Brasil sem Homofobia

• Pressionar que o Programa “Brasil sem Homofobia” se constitua efetivamente uma política pública com
plano de execução.

Recomendações Gerais:

1. Garantia de orçamento para realização de pesquisas sobre a necessidade de incluir na grade curricular, dos
cursos de licenciatura, uma disciplina que trate do contexto da multiculturalidade;

2. Inclusão na grade curricular dos cursos da área de saúde e de todos os que formam profissionais que
compõem equipes multiprofissionais, conteúdos que permitam uma abordagem respeitosa e não patologizante
da orientação e expressão sexual e da identidade de gênero. Tal abordagem deve apontar para a compreen-
são da diversidade étnico/racial, geracional, de classe e de gênero no que diz respeito a esses temas.

Proposições para Agenda Política do Movimento de Mulheres Lésbicas do Brasil, apresentadas
nos debates das mesas centrais, nos GTs, na plenária final, sendo consolidadas na Plenária Final:

Brasil sem Homofobia

• Pressionar os governos estaduais e municipais para o lançamento e implementação do “Programa Brasil
sem Homofobia”;
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• Criar mecanismos de fortalecimento e qualificação do movimento de lésbicas para intervir nos espaços
de controle social quanto ao Programa Brasil sem Homofobia.

Legislação

• Definir estratégias de acompanhamento dos projetos de lei e documentos similares que versem sobre a orienta-
ção sexual que estão no Congresso Nacional e das plataformas políticas dos candidatos à Presidência da República;

• Propor a criação e efetivação, onde já exista, de leis orgânicas estaduais e municipais, através da Assembléia
Legislativa e Câmara de Vereadores, que garantam medidas administrativas e sanções aos(às) profissionais de
serviços públicos que cometam qualquer forma de violência contra as mulheres lésbicas.

Família e lesbianidade

• Que os grupos/organizações lésbicas criem núcleos de familiares que tenham parentes LGBTs  para
dialogar e trocar experiências e aprender a respeitar a livre expressão sexual;

• Que os projetos de educação executados pela sociedade civil contemplem também a diversidade das famílias,
entre elas as famílias de lésbicas e a comunidade escolar (professores, alunos(as), servidores(as) e familiares).

Pesquisas

• Incentivo e apoio a pesquisas sobre diversidade sexual com foco na realidade da população LGBT;

• Criação de espaços para socialização de dados de pesquisa sobre as múltiplas formas de opressão que
vivencia a população LGBT (depressão, suicídio, drogas, dentre outros) para sensibilizar professores(as),
diretores(as) e gestores(as) e a sociedade em geral;

• Criação pelo governo federal de mecanismos de incentivo à produção de conhecimento que subsidie
uma formação anti-racista, anti-lesbofóbica, anti-sexista e anti-discriminatória.

Recomendação para lésbicas que exercem a maternidade:

• Buscar garantir que, quando ocorrer o processo de separação entre lésbicas, as crianças possam escolher
e decidir se pretendem manter relação de afeto com a ex-companheira ou a companheira atual.

Educação

• Que cada lésbica e bissexual presente no VI SENALE se comprometam em defender, lutar e tensionar nos
seus locais de origem e nos âmbitos estaduais, regionais e nacional uma política de educação anti-racista,
anti-lesbofóbica, anti-sexista e anti-discriminatória.

Comunicação e Cultura

• Garantir, no site do SENALE, um link sobre comunicação alternativa e que seja permanente;

• Produzir fanzines, cartazes, folder para dar visibilidade às lésbicas, tendo como referência que cada grupo
ou organização lésbica construa a partir de sua experiência, tendo como objetivo comum e norteador:
visibilizar as lésbicas;

• Procurar junto a parceiros espaços para comunicação e formação para lésbicas;

• Criar espaços de empoderamento das mulheres lésbicas, possibilitando o diálogo com a sociedade e não
restringindo o diálogo apenas entre o movimento de lésbicas;
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• Buscar garantir que o movimento de lésbicas não perca de vista a relação comunicação – arte - cultura;

• Buscar parcerias com o Governo Federal para realização de Campanhas Nacionais, como por exemplo
uma Campanha “Brasil sem lesbofobia/homofobia”;

• Estimular política de comunicação nos grupos e ONGs lésbicas e continuidade da lista on line do SENALE
(senale@yahoogrupos.com.br);

• Criar cultura política de socializar as atividades desenvolvidas em cada Estado.

Direitos Humanos

• Propor que os grupos do movimento priorizem o debate interno sobre violência entre mulheres lésbicas;

• Incluir, no VII SENALE, uma mesa sobre violência doméstica e sexual entre lésbicas.

Geração de Trabalho e Renda

• Construir um banco de dados ou um blog com informações sobre as mulheres lésbicas e/ou instituições
de lésbicas, que oferecem produtos ou serviços que gerem trabalho e renda;

•  Criar uma lista de discussão ou blog, e a partir desse banco de dados buscar viabilizar um encontro antes
do próximo SENALE para fazer um breve diagnóstico, articulação de pessoas e de grupos e também para
começar identificar parcerias (Responsável: Leila Lopes/RS);

• Sistematizar informações a partir do roteiro criado durante o GT Geração e Renda e aplicado junto às
participantes do VI SENALE (Responsável: Cida Fernandez/PE);

• Buscar garantir nos próximos SENALEs a criação de um espaço de comercialização para militantes artesãs que
atuam com economia solidária de forma que se tenham condições dignas para expor e comercializar produtos;

• Buscar viabilizar uma rede de mulheres que já atuem com economia solidária para que possam promover
capacitação para outras, fomentando a economia solidária nas regiões.

Juventude e Lesbianidade

• Incluir nos próximos SENALEs um espaço de discussão
sobre “Juventude e diálogos intergeracionais” e que haja
também os eixos temáticos para Grupos de Trabalho: (1)
Construção de gênero e identidade de gênero (2) Cons-
trução de Juventude e diálogos intergeracionais;

• Criação da Articulação Nacional de Jovens Lésbicas e
Bissexuais que assumiram o compromisso de se co-
municar com outras lésbicas e bissexuais;

• Que seja pautado na agenda política do movimento de
mulheres lésbicas a questão da juventude lésbica e bissexual.

Mídia e Visibilidade Lésbica

• Realizar monitoramento da mídia e análise dos conteúdos veiculados de modo a contribuir para a valori-
zação dos direitos humanos das lésbicas e bissexuais pelos meios de comunicação e dar respostas às
possíveis violações de direitos humanos cometidos contra o segmento.
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Formação Política para Lésbicas

• Investir na formação política das participantes, o que envolve estudos e debates sobre: (a) a constituição
do pensamento de esquerda e as tendências atuais; (b) a qualificação do ponto de vista teórico e político
do entendimento sobre cidadania, democracia e direitos humanos. Estas são questões também pautadas
pela direita e é preciso saber o que nos diferencia; (c) a configuração contemporânea da sociedade
capitalista com o objetivo de aprofundar o debate sobre o que significa a luta anti-capitalista nos dias atuais;

• Aprofundar o debate com outros movimentos sociais, partidos políticos e entidades sobre a construção
de estratégias abrangentes de intervenção na realidade nacional;

• Aprofundar as interfaces entre o sujeito político lésbico e outras questões que demandam enfrentamento
na garantia de direitos. Não se trata apenas do convívio político com o movimento feminista, gay, racial,
trans; pessoa com deficiência etc, mas apreender a agenda política desses movimentos e refletir sobre
suas reivindicações, favorecendo a internalização das questões que se colocam na perspectiva de supera-
ção da discriminação e do preconceito;

• Desmistificar a idéia dominante muito divulgada entre nós de que o conhecimento não é importante para
nossa luta. Para tanto, é importante identificar e mapear por estado estudos e pesquisadoras(es), que
tematizam a questão da livre orientação e expressão sexual e, particularmente, sobre a lesbianidade,
possibilitando a formação de um banco de dados, de modo a favorecer o intercâmbio dessas(es) profissi-
onais e de seus estudos com o movimento lésbico;

• Aprofundar o debate sobre a identidade sexual, identidade de gênero, a orientação sexual e a identidade
de classe;

• Valorizar e priorizar as dimensões, as demandas e as questões que apareceram neste SENALE: juventude,
pessoa com deficiência; discriminação racial, transexualidade,violência entre lésbicas, dentre outras;

• Aprofundar o debate sobre o caráter de autonomia que deve ter o movimento lésbico frente aos partidos,
governos etc. Autonomia não significa distanciamento e nem falta de diálogo, e sim recusa de práticas de
subordinação e impedimento da liberdade de crítica.

29 de agosto - Dia Nacional da Visibilidade Lésbica

• Articular, nos estados de todo o Brasil, com os gru-
pos/ organizações de lésbicas para tornar a data do 29
de agosto uma data comemorativa com atividades du-
rante uma semana e como um movimento em torno
da visibilidade lésbica;

• Gerar um tema único nacional para o dia 29 de agosto
para ampliar a visibilidade do movimento de lésbicas.

Paradas LGBT/Paradas da Diversidade Sexual

• Propor que os materiais das paradas coloquem a lesbofobia como violação dos direitos humanos;

• Que na construção do projeto da parada LGBT se inclua a Caminhada de Lésbicas e que se garanta
recursos para esta atividade;

• Provocar a discussão com as bases do movimento de mulheres lésbicas sobre compor ou não as paradas
gays, considerando: a banalização do evento e a necessidade de enfrentamento com o movimento gay
para garantir o espaço para as lésbicas nas paradas;
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• Criar espaços de debates sobre a necessidade de uma participação qualificada das lésbicas nas Paradas
LGBT;

• Buscar garantir que o VI SENALE divulgue para os estados em que a Parada é denominada Parada Gay a
proposta de mudança para a “Parada da Diversidade” ou “Parada do Orgulho LGBT”.

Recomendações gerais

• Que as mulheres lésbicas e bissexuais apóiem a Campanha Nacional pela Livre Orientação e Expressão
Sexual: “O Amor fala todas as Línguas - Assistente Social na luta contra o preconceito”, promovido pelo
Conjunto CFESS/CRESS (Conselho Federal de Serviço Social e Conselhos Regionais de Serviço Social)
em parceria com DIVAS – Instituto em Defesa da Diversidade Afetivo-Sexual. A Campanha contou com
a colaboração da Liga Brasileira de Lésbicas (LBL), Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Trangêneros
(ABGLT) e Articulação Brasileira de Lésbicas (ABL), que reconheceram a relevância da Campanha, com-
prometendo-se em criar estratégias de popularização e de divulgação da Campanha nos diversos estados
do país.

Recomendações para organização dos próximos SENALEs

• Garantir a discussão de forma mais aprofundada sobre comunicação alternativa, provocando que os
grupos de lésbicas apresentem experiências de mídia independente;

• Buscar garantir uma oficina sobre rádio comunitária;

• Dar continuidade à lista  senale@yahoogrupos.com.br do SENALE;

• Garantir intérprete para pessoas surdas com explicação prévia sobre o conhecimento acerca da temática
da lesbianidade e não esquecer que esta profissional não pode interpretar por mais de 2 horas consecu-
tivas, portanto, garantir intérprete de apoio;

• Garantir acompanhante para lésbica com deficiência visual e material em Braille;

• Garantir hospedagem que possua um espaço com rampas e que todas as instalações do evento sejam
adequadas a pessoas com deficiência;

• Garantir no próximo SENALE debate sobre as questões de DSTs, HIVs, AIDS e hepatites.

Espaços de Controle Social

Recomendação Geral do seminário: é imprescindível que a representante indicada não seja gestora pública.

O VI SENALE indica e referenda os seguintes nomes para compor os seguintes Conselhos, Comissões,
Grupos de Trabalho e outras instâncias no próximo mandato:

• CNCD - Conselho Nacional de Combate a Discriminação - SEDH
Titular: Marylucia Mesquita (PE) | Suplente: Yone Lindgreen (RJ)

• CNDPH - Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Humana:
Titular: Ana Cristina Conceição (Nêga Cris) (BA) | Suplente: Kelly Kotlinski (Kaká) (DF)

• CDES - Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Titular: Leila Lopes (RS) | Suplente: Célia Selem (PR)

• CNE - Conselho Nacional de Educação
Titular: Doralice Simões (Dora) (SP) | Suplente: Silvana Conti (RS)
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• CSSP - Comissão de Saúde do Sistema Penitenciário
Titular: Maria Amélia Moreno Manarini | Suplente: Indicação do CFL e COLERJ

• GT - Homossexuais da Secretaria de Atenção à Saúde
Titular: Íris de Fátima Silva (PE) | Suplente: Carmen Lúcia Luiz (SC)

• Secretaria Especial da Mulher e Comitê Assessor para Mulheres
Titular: Rosângela Castro (RJ)

• Plano Nacional de Educação
Titular: Silvana Brazeiro Conti (RS)

• CTSMS - Comitê Técnico de Saúde LGBT do Ministério da Saúde
Titular: Rosangela Castro (RJ) | Suplente: Melissa Navarro (DF)

• Comitê Técnico do Ministério da Saúde de Mulheres e Aids
Titular: Maria José do Nascimento (PI) | Suplente: Sirlene Cândido (PR)

O VI SENALE referenda os seguintes nomes para compor o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher:

• CNDM – Conselho Nacional dos Direitos da Mulher
Titular: Rita Quadros (SP) | Suplente: Carmen Lúcia Luiz (SC)

Diretrizes políticas para o VII SENALE:

Sobre a participação:

• Quem é o sujeito político do VII SENALE?
Deliberação: Lésbicas

• Quem poderá participar do VII SENALE?
Deliberação: Mulheres Lésbicas e bissexuais, e, que se tenha garantido um espaço para discussão sobre
identidade de gênero com trans lésbicas e bissexuais.

Local do VII SENALE

    Deliberação: Brasília

Metodologia para o VII SENALE

Deliberação: Oficinas; Trocas de experiências; Mesas; Espaço para reuniões de redes, grupos e articula-
ções e outros.
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Leitura de Cartas e Documentos

Foram apresentadas às Coordenadoras da Plenária Final, Ana Veloso e Lurdinha Rodrigues, quatro cartas que
foram lidas e que seguem a seguir para conhecimento público:

• Carta de Recomendação da Rede Nacional de Lésbicas Negras

• Carta de Reflexão

• Carta Aberta do VI SENALE.

• Carta  Aberta e Pessoal sobre a vivência no SENALE.

A primeira carta apresenta recomendações da Rede Nacional de Lésbicas Negras para os próximos SENALEs.
A segunda carta foi uma produção de participantes do “GT Brasil sem Homofobia” e apresenta algumas
reflexões para o movimento. Ao término do GT, as autoras buscaram assinaturas de outras participantes. A
terceira carta objetiva tornar nítidos os fatos que ocorreram quanto à participação das transexuais Bárbara
Graner e Andréa Stéfani sem incorrer em juízos de valor. Nesse sentido, considerando existir - nesse
momento histórico do movimento de lésbicas brasileiro - duas articulações nacionais de lésbicas (LBL e
ABL) e lésbicas autônomas, há diferentes formas de se interpretar os acontecimentos. Foi uma carta produ-
zida pela Comissão Organizadora do VI SENALE entregue à transexual palestrante.

A quarta carta traz o depoimento pessoal de uma militante sobre sua experiência no SENALE.

O item Avaliação do VI SENALE retomará, a partir das participantes, diferentes entendimentos sobre os
conteúdos das cartas expostas em seguida.

Carta de Recomendação da Rede Nacional de Lésbicas Negras

Sabendo-se que as questões originadas do preconceito enrai-
zado e não trabalhados em algumas mulheres e lésbicas, mui-
tas vezes, externam-se em atitudes reprováveis. Observamos
a necessidade de reflexão e mudança de comportamento pelos
fatos ocorridos neste VI SENALE e que agora a Rede Nacio-
nal de Lésbicas Negras vem expor:

• A não preocupação de reservar o Hotel para as bolsistas,
ocasionando, assim, hora de espera.

• Como agravante em virtude de não termos nossas inscri-
ções pagas com antecedência (como de conhecimento da Comissão Organizadora do VI SENALE, haveria
atraso no repasse da verba), fomos impedidas de adentrar na primeira plenária, não recebendo crachás e
materiais para os trabalhos do evento; finalizando, este incidente nos foi solicitada o fornecimento de cheque
caução ou assinatura de nota promissória, para garantir o pagamento das despesas, tirando assim a credibilidade
do gestor, bem como de cada contemplada.
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• Houve ainda uma tentativa de impedir uma das companheiras de deixar as dependências do Hotel, caso
a mesma não arcasse com o pagamento das despesas. Sendo que o referido pagamento seria efetuado
conjuntamente, na reunião entre bolsistas e comissão organizadora.

“O mundo que estamos construindo reflete o respeito por todas as mulheres, onde o cotidiano de união e
construção coletiva não nos permite ter práticas de: intimidação, discriminação, assédio moral ou sexual,
violência física/psicológica (coação) contra qualquer pessoa”.

Por isso, somos contrárias à forma como foi conduzido o processo em relação as pessoas transexuais que
estiveram presentes.

Por que os sujeitos políticos, lésbicas que tiveram atitudes de coação, violência, insensibilidade e de coloca-
ções verbais de conteúdo agressivo e discriminatório em relação às lésbicas negras bolsistas da Rede, não
foram também convidadas a se retirarem deste evento?

Portanto, esperamos que através desta recomendação nos próximos SENALEs possamos encontrar lésbicas
com uma melhor formação e capacitação nos conceitos étnicos raciais.

Muito Axé!

Rede Nacional de Lésbicas Negras.

Carta de Reflexão

Nós, abaixo assinadas, participantes do VI SENALE, preocupadas com os rumos do movimento de lésbicas,
no Brasil, vimos através desta carta propor uma reflexão coletiva sobre os processos de decisão, de
posicionamento e de poder que estamos construindo.

Exemplificando nossa preocupação, denotamos primeiramente o formato de nossos debates, que muito
mais se mostram embates do que um espaço propício à construção de novas propostas e novos rumos
saudáveis ao movimento de lésbicas e bissexuais. É preciso combater as práticas estruturais do modelo
machista, heterossexista que involuntariamente reproduzimos e que reforçam o poder patriarcal da nossa
sociedade. Como o uso de votações, ao invés de promover consenso, posicionamentos através do uso de
crachás, reforçando o estereótipo do modelo sindical, formatos valorizando a hierarquia sobre a plenária e
vínculos de amizade sobrepondo-se ao interesse do coletivo. Todas essas e outras tantas práticas só refor-
çam a nossa preocupação com os rumos e a busca pelo poder.

Ademais, ressaltamos que este mesmo processo e formato contribuíram para uma decisão equivocada
desta plenária no contexto das companheiras trans Bárbara Granner e Andréa Stefanini.

Vale dizer que não estamos julgando pessoas e nem suas decisões, mas sim, criticando a forma como esse processo
foi conduzido, não promovendo uma conciliação da plenária e sendo assim, reforçando a reprodução do poder
patriarcal da nossa sociedade, quando as oprimidas tornaram-se as opressoras e a soberania sucumbiu à hierarquia,
em um momento onde os movimentos sociais buscam: conciliação e parcerias e não rachas e disputas.

Por fim, esta carta tem como objetivo propor uma reflexão de todas nós mulheres lésbicas e bissexuais para
que possamos inverter a lógica patriarcal e promover uma sociedade justa e inclusiva.

Assinaram esta carta 33 mulheres que para além da crítica focada a este evento, entendemos que o SENALE
é o espaço legítimo para as discussões do movimento de lésbicas e de mulheres bissexuais e que entendemos

também a importância deste espaço e das discussões produzidas nele.
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Carta Aberta

O VI SENALE, reunido em Recife-PE, no período de 18 a 21 de maio de 2006, tendo em vista fatos
ocorridos durante o evento, vem a público pontuar o que abaixo segue:

1. O VI SENALE é o maior espaço de discussão e afirmação das lésbicas no Brasil como sujeitos políticos. É sabido
que desde a sua 1ª edição, em 1996, participam mulheres Lésbicas. E, a partir do V SENALE, mulheres bissexuais.

2. O movimento de lésbicas, entretanto, tem a nitidez de que o enfrentamento da discriminação contra
lésbicas pressupõe a derrocada do modelo de sociedade heterossexista e patriarcal. Nesse sentido, com-
preende as parcerias com outros movimentos afins, que lutam contra todas as formas de opressão como
imprescindíveis, por isso, a exemplo de outros SENALEs, convidou sujeitos políticos de outros movi-
mentos para participar da mesa “O movimento de lésbicas em interface com os movimentos: feminis-
ta, negr@s, pessoas com deficiência, prostitutas, bissexuais e transexuais”;

3. Como ocorreu em outros SENALEs, as convidadas e convidados participaram apenas da mesa para as quais
foram convidadas/os a falar na condição de palestrantes. Assim, também aconteceu neste VI SENALE com
ativistas de outros movimentos, como por exemplo, do movimento gay e do movimento de prostitutas;

4. Pelo fato de seu retorno ter sido marcado somente para o dia 21/05, Bárbara Graner deduziu que
poderia participar de todo o evento. Prontamente, a organização do evento explicou a impossibilidade de
acatar, naquele momento, tal idéia, uma vez que, somente na Plenária Final do VI SENALE, será decidido
sobre a aceitação - ou não - de novos sujeitos políticos como participantes dos próximos SENALEs,
conforme deliberação do Comitê Consultivo Nacional.

5. Ao mesmo tempo, a Comissão Organizadora, mais uma vez, interveio, explicando que, por equívoco da
agência de viagens encarregada das emissões de passagens, o retorno foi aprazado para o dia 21/05,
quando na verdade deveria fazê-lo para o dia 19/05. Corrigindo o mal-entendido, a Comissão Organizadora
do VI SENALE, imediatamente, remarcou a passagem de Bárbara Graner para o dia 20/05, arcando com
todos os gastos referentes à remarcação da passagem e traslado.

Diante do exposto, o VI SENALE reitera seu compromisso com a construção de um outro mundo, no qual
todas as pessoas sejam respeitadas, independente de raça/etnia, orientação sexual, identidade de gênero,
classe social, credo, religião; bem como destacar que esse processo de construção pressupõe o respeito à
autonomia dos movimentos sociais.

Recife, 20 de maio de 2006.
Coordenação Política Executiva do VI SENALE

Carta Aberta e Pessoal sobre a vivência no SENALE

“Tive muita dúvida sobre fazer esta fala ou não, afinal posso ser, mais uma vez, mal compreendida. Decidi
aceitar o desafio deixando claro em minha fala, e isso eu falo agora, que eu estou aberta ao diálogo e às
críticas que vocês quiserem fazer após a minha fala comigo ou no momento que vocês quiserem, no
momento que vocês estiverem dispostas.

É meu primeiro SENALE, como falei eu quero compartilhar algumas coisas que me fizeram pensar. Eu
achava que por ser um espaço de mulheres lésbicas e bissexuais que seria um espaço muito diferente do
espaço da sociedade. Acreditava que estava entre aliadas e que não haveria violência ou repressão.
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Como já disse é o meu primeiro SENALE e, além disso, acredito que a minha pouca idade e a falta de experiências
possam também ser usadas como desculpa em relação a minha ingenuidade. Enfim, algumas coisas que aprendi
aqui e que eu espero carregar comigo por toda a minha vida. Espero que eu esteja sempre muita aberta a muito
diálogo. Que eu possa conversar sempre com todas as pessoas. Que eu fale e que eu saiba ouvir. Que quando eu
for contrariada o contrário sirva de incentivo a discussão, a conversa e nunca à repressão. E que eu tenha pouco
poder. Que eu tenha dinheiro, status sociais e poder de conhecimento só o suficiente, pois o excesso desses
ingredientes faz com que eu esqueça de meus verdadeiros objetivos. Que eu tenha muito respeito, que eu
respeite as pessoas por serem seres humanos. Que eu não oprima e quando oprimir que eu reconheça e peça
desculpas. E, se em algum momento a minha fala anterior pareceu repressora, preconceituosa eu peço desculpas
às mulheres que se sentiram ofendidas. Que eu tenha autonomia para formular pensamentos próprios para que
eu não sirva de massa de manobra para contemplar interesses individuais de outros, nem meus mesmos.

Termino com um relato de uma dinâmica que foi realizada pelo grupo MO.LE.CA., num de seus teatros-fórum. Que
a dinâmica consista no seguinte: O nome dela é o “Vampiro de Ostrasburgo”. Todas as pessoas começariam com os
braços em cruz e todas seriam seres humanos. Uma facilitadora começaria vampirizando essas pessoas, ao serem
vampirizadas, simbolizada pelo toque no pescoço essas pessoas automaticamente virariam vampiras e andariam com
os braços estendidos, e quem elas tocassem no pescoço virariam vampiras também. Essa dinâmica faz-se de olho
fechado, e após a realização desta dinâmica perguntamos as pessoas como elas se sentiram ao serem vampiras e
serem vampirizadas. Elas relataram que se sentiam com muito medo, quando elas eram humanos sempre esperan-
do pelo vampiro que em algum momento elas sabiam que, em algum momento, iria chegar para vampirizá-las, e ao
tornaram-se vampiras elas se sentiram muitos seguras e com muitas vontades de vampirizar outras pessoas.

Quero dizer que essa dinâmica representa a simbologia da opressão e que há muitas pessoas que, em certas
ocasiões, são oprimidas e, em outras situações adversas podem fazer o papel de opressoras. Finalizo a minha
fala com um proposta a todas vocês, embora, infelizmente, nem todas as que estavam anteriormente estão
presentes, mas a vocês que permaneceram até o final deste encontro e desta plenária, eu apresento o desafio
no sentido de trabalharem com seres humanos, um curso de cidadania. Eu proponho que vocês trabalhem
dinâmicas com relação à cidadania. Não fazendo recorte de gênero, de classe, de cor, nada. Peguem pessoas
e tentem torná-la mais cidadãs, mais humanas, mais dignas. É isso que eu queria compartilhar com vocês”.

Camile Claudel7

                                        (Fala chorando)

7 Trata-se, aqui, de um codinome utilizado para preservar a identidade desta participante.

A Secretária Executiva, Raquel Berenguer, apresentou uma primeira versão das despesas e receitas relativas
ao VI SENALE, tendo em vista que não foram computadas todas as despesas e que ainda faltavam recursos
a serem repassados para a Comissão Organizadora. Uma vez que outras atividades estavam em execução,
como por exemplo: ligações telefônicas para recebimento dos recursos pendentes e para articulação de
mulheres que organizaram SENALEs anteriores para acesso de informações para elaboração do Resgate dos
SENALEs e Relatório do VI SENALE, dentre outros. Vale destacar, que foi sinalizado que a Coordenação
Política Executiva, provavelmente, terá prejuízos. Em breve a prestação de contas estará disponibilizada para
o movimento de lésbicas brasileiro através do senale@yahoogrupos.com.br.
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Prestação de Contas do VI SENALE
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Avaliação do VI SENALE

O processo de avaliação8 foi coordenado por uma das integrantes da Coordenação Política Executiva, Betânia
Serrano. Neste momento, a palavra ficou facultada à plenária e à Coordenação Política Executiva do VI SENALE.....

O processo de avaliação foi marcado pela conjugação da razão com a emoção, regado de lágrimas, risos,
aplausos e muitos aprendizados... Os depoimentos expressam a relevância do SENALE para a vida das
mulheres lésbicas... Seria impossível e inadequado resumir questões tão subjetivas, por isso transcrevemos
trechos dos depoimentos para que o (a) leitor(a) faça sua própria interpretação:

“… uma coisa que eu achei muito foi boa foi o momento da primeira mesa que reuniu a LBL, a ABL e as Lésbicas
Autônomas. O diálogo foi extremamente respeitoso, inspirando até um trabalho em conjunto, cada uma com a
sua metodologia e eu achei isso lindíssimo! Fiquei inspirada profundamente. Agregou demais...” (Leila Diniz)

“...Este é o 1º SENALE do qual eu participo. Comecei a participar [do movimento] a partir de um processo
de construção da minha identidade lésbica, do meu reconhecimento enquanto mulher lésbica que aconte-
ceu, principalmente, e eu quero destacar isso aqui, publicamente, quando me integrei ao Projeto “Nosso
corpo e nosso afeto nos pertencem: Diálogos sobre Direitos Sexuais entre Feministas e Lésbicas”, coor-
denado pela Marylucia Mesquita. Foi um Projeto do GRAL (Gênero, Reprodução, Ação e Liderança,
apoiado pela Fundação Carlos Chagas) (...) O projeto me fez refletir muitas coisas que eu pensava interna-
mente e não publicamente. Hoje, consigo me colocar aqui nesse espaço, como lésbica, e em alguns outros
espaços da minha vida também, mas não todos ainda. Assim, avaliando o VI SENALE, eu tive grandes ganhos
aqui. Foi uma transformação mesmo de muita coisa que eu pensava (...) a gente não pode deixar de destacar
o compromisso que essa comissão organizadora teve para a realização desse evento. O VI SENALE só
aconteceu esse ano e com essa infra-estrutura porque as meninas meteram a cara e construíram (...) Eu
aprendi muita coisa. A mesa das mulheres negras me tocou profundamente...” Anália Franco

“… Agora, vou falar um pouco da minha experiência no VI SENALE (...) a mesa das negras me tocou muito,
principalmente, a fala da Lúcia Castro (...) A mesa das negras foi uma das mesas que me emocionou muito
(…) (Emocionada e chorando...) Eu acho que emocionou também a muita gente. Eu vi muitas pessoas
chorando na plenária. E o que foi participar do meu 1º SENALE? Eu vivo um paradoxo na minha vida, porque,
nos espaços públicos, eu consigo falar da minha lesbianidade, mas na minha casa, que todo mundo sabe, eu
não consigo falar com ninguém. Não consigo falar porque eu não me sinto segura. Eu não recebo nenhuma
pista da minha mãe, da minha irmã de que eu posso chegar e falar. E todas as vezes que eu ensaio falar alguma
coisa, sempre acontece algo que me faz desistir. No entanto, eu disse, hoje, no GT “Afetividade e Família”
que, no momento, essa é uma questão muito importante pra mim. Eu me comprometi em sair daqui e
chegar a minha casa e tentar, de uma forma ou de outra, resolver essa situação, da melhor maneira possível
(...). No meu trabalho, todos sabem. Eu não consegui ainda ir à televisão e falar, mas eu acho que tudo é um
processo. Outras pessoas que já participaram de SENALEs anteriores me falaram o seguinte: “quando você
for para o SENALE você vai voltar muito mais fortalecida”. E é dessa forma que eu estou saindo daqui (…)
É essa experiência que eu tenho do VI SENALE: de sair daqui muito mais fortalecida.” Clarice Lispector

8 Com o objetivo de preservar as identidades das participantes foi utilizado o recurso do codinome. Isso porque, diferente de outros movimentos
sociais que tem a expressão pública como instrumento a priori, no movimento de mulheres lésbicas a conquista da visibilidade, portanto, a
expressão pública é processo. SENALEs, grupos de reflexão, caminhadas lésbicas, debates, seminários, rodas de diálogo e outras metodologias
constituem momentos ímpares para o empoderamento das mulheres lésbicas como sujeitos políticos. Dessa forma, os nomes adotados se
referem a mulheres que, como estas no momento presente, contribuíram para a história do movimento de mulheres.
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“A primeira coisa positiva que eu acho do VI SENALE é ter acontecido. Acho que as meninas estão de parabéns.
Eu acho que realmente foi cumprida a tarefa. E, eu falo do lugar de quem já viveu esse pedaço e sabe o quanto
é difícil organizar um encontro. Esse é o meu 2º SENALE. O 1º, eu participei na condição de comissão
organizadora. Foi muito legal estar, dessa vez, na  condição de participante, de poder sentir, viver (...) Agora, eu
quero terminar dizendo que eu acho que é necessário, por parte da organização, ter muita criatividade, muita
coragem e muita ousadia. E tem alguns elementos que a gente vai aprendendo, de atividades em atividades, de
seminários em seminários e que vão sendo reafirmados pra gente na nossa militância e na nossa vida e que são
muito importantes. Esse seminário nos ensinou a importância quanto às questões políticas e estruturais. A
“Camile Claudel” deu um presente pra gente de lição de cidadania, que é a questão das relações humanas. Da
necessidade, da possibilidade, de você apostar na outra. De você construir relações de confiabilidade, de você
construir relações que invistam na capacidade de cada uma de nós. Eu acho que o SENALE cumpre esse papel,
de empoderamento de todas, de fortalecimento de todas, de qualificação, de formação, enfim, e de transfor-
mação pessoal de muitas. Só uma última coisa é da importância da gente manter essa solidariedade, mas
principalmente, a nossa generosidade, porque quando a arrogância invade o nosso movimento, as relações de
violência, de desrespeito, de agressividade vêm com muita força e ai a gente perde o sentido, perde o nosso
norte: “pra que mesmo que a gente está lutando!?” Eu queria resgatar isso aqui pra que a gente nunca perca de
vista que sociedade a gente quer. E compreender que no nosso dia-a-dia onde estivermos e aqui durante o
SENALE faz parte essa construção da sociedade que a gente quer. Não adianta a gente querer uma sociedade
igualitária, justa e com liberdade, se no nosso dia-a-dia a gente não é capaz de fazer isso. Então eu saio com muita
fortaleza desse SENALE. Muito obrigada a vocês. (fala também emocionada).” Pagu

“… Eu saio, hoje, daqui, muito feliz, porque eu estou iniciando uma discussão num espaço que, em outros
momentos da minha vida, eu não tive muita oportunidade de participar. Venho do movimento de juventude, do
movimento de criança e adolescente. Estou desde os 18 anos no movimento social. E eu acho que quando a gente
está iniciando em um espaço, uma coisa muito legal é a troca (Chorando). Foi muito bom pra eu poder dialogar
sobre minha vida nesse espaço, porque depois que passamos um certo tempo no movimento social, a gente
começa a se encarregar de estar em todos os espaços, para estar discutindo, estar estudando e a gente não tem
mais muito tempo pra estar dialogando, conversando sobre as nossas vidas (…) Na sexta-feira de manhã, foi
muito difícil pra mim. Eu não pude estar aqui no SENALE, porque estava numa reunião com a juventude, pensando
junto com outros jovens, como é que a gente fazia um planejamento para dialogar com os professores sobre a
questão da violência na escola. Eu senti que a garotada, os meninos e meninas das escolas, precisavam falar um
pouco da vida deles. E o grupo, naquele momento de trabalho, não permitiu, não deu tempo. E eu fiquei muito
triste. Fiquei chateada com toda a minha equipe e disse: “Pôxa, eu venho de um espaço [o SENALE] que estava
sendo oportunizando viver isso, falar de mim...”. E, aqui, [na reunião com a juventude das escolas] os meninos
estão dizendo que querem falar. Eles estão iniciando agora. E a gente não está dando esta oportunidade. Depois
que a “Camile Claudel” leu a carta sobre a vivência dela aqui no SENALE, eu fiquei pensando, nessa história que
estou contando pra vocês. Quando a gente está no movimento social, às vezes, ele vai ficando muito pesado e a
gente acaba sendo grosseira e esquecendo de toda essa sabedoria, de toda essa troca que a gente vai aprendendo
no início, que alimenta um pouco nossa militância na vida. Eu estou muito feliz porque vou sair daqui tendo esta
oportunidade. Nós, as meninas jovens do evento, ficamos pensando um pouco como é que fazemos esse
cruzamento. De poder estar nos espaços para discutir juventude e tratar da questão da lesbianidade. Eu não tenho
tanto acúmulo nessa discussão, mas estou saindo do SENALE articulada com outras jovens que querem fortalecer
estes espaços da juventude como outros espaços nas cidades do Brasil.” Nísia Floresta

“…Eu acho que essa comissão está de parabéns. Quem acompanhou de perto, quem agüentou esse rojão todo
foram elas. Parabéns para todas vocês, companheiras da organização! Se não fossem vocês, este SENALE, não
teria acontecido. Eu acho que era bom que tivesse outras pessoas aqui para ouvir isso e para poder pensar em vez
de ficar só criticando. Ter a oportunidade de refletir se, pelo menos, uma vez, nesse SENALE, nesses quatro dias:
“o que é que eu posso fazer pra diminuir os problemas que estão acontecendo no SENALE?” É essa reflexão que
eu quero deixar para vocês (Aplausos). E dizer para as meninas jovens que, uma coisa que eu achei extremamente
positiva, foi à participação delas. Foi muito bom ver as meninas jovens. Claro que é muito bom ver a gente também!
Viva as balzaquianas! Mas, ao mesmo tempo, é bom ver cara nova. É bom ver lideranças novas surgindo. E eu acho
que isso é o que dá um pouco mais de força pra enfrentar tudo isso. Então, quero parabenizar a participação das
meninas jovens e, principalmente, o compromisso da Comissão Organizadora. Obrigada.” Frida

“…“…“…“…“… É o meu primeiro SENALE e, apesar de muitas coisas que aconteceram e, que eu discordei e
continuo não concordando, acho que o saldo foi positivo, porque daqui saíram várias coisas pra minha
vida. Antes desse SENALE eu não imaginava minha aproximação com as lésbicas negras. Eu sempre tive
muito constrangimento de procurar uma reunião de mulheres negras, porque eu tinha medo de ser
discriminada. Aqui eu tive essa experiência de participar de uma reunião das mulheres negras e ver que sou
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bem-vinda e aceita. Eu fui convidada pra participar do seminário de juventude negra em São Paulo e vou
participar. Durante a mesa das lésbicas negras eu me senti tão acolhida, tão acolhida que eu quero, daqui
pra frente, fazer parte do movimento de negras, porque eu acho que é importante e porque agora eu me
sinto à vontade pra fazer. E isso é um marco desse SENALE. Eu não vou esquecer tão cedo na minha vida
(…) foi muito bom, eu adorei, e virei de novo. Obrigada.” Anita Malfati

“Eu quero iniciar parabenizando a comissão organizadora, essas nove mulheres e mais algumas pessoas que
estiveram no apoio (…), essas mulheres guerreiras que assumiram o compromisso e deram conta” Safo

“…Quero ressaltar uma fala que me deixou muito comovida que foi a fala da “Clarice Lispector”. Eu milito
como feminista já há muito tempo e, só recentemente, há dois anos, eu tenho atuado de uma forma mais
direta com o movimento LGBT através da inserção e do apoio da Valdênia e da Marinalva lá no Piauí. A
“Clarice Lispector” colocou aquela dificuldade dela e eu até bem pouco tempo, também estava com essa
mesma angústia. Estava querendo falar para o mundo, querendo colocar em outdoor. Hoje, até mesmo
depois do SENALE, refleti o seguinte: eu não sei se eu tenho que colocar em outdoor. Isso é subjetivo.
A minha identidade e minha atuação política diz por mim. Minha vida diz por mim. Eu, por exemplo, tenho
uma companheira e já vai fazer cinco anos que estamos juntas. Em cinco anos de convívio e de relaciona-
mento, eu não sei o que é que precisa tornar público. Nesse sentido, eu me sinto muito mais aquietada,
a partir também do SENALE que foi o espaço que propiciou uma reflexão sobre isso (…) quero reforçar
o que a Pagu falou sobre a importância do SENALE, da luta de quem construiu o SENALE, do significado
do SENALE e das descobertas. Eu já sabia disso porque vivenciei isso em espaços de militância feminista.
Também quero dizer que, realmente, a Comissão Organizadora está de parabéns. Eu só lamento que as
pessoas, por motivos alheios a sua vontade ou algumas por outros motivos, talvez, pessoais não estejam
aqui pra agradecer a essa comissão, respeitar as dificuldades que passaram. Eu acredito e afirmo que
houve equívocos da comissão, mas eu acho que se equivocar é a primeira condição para ser humano. O
que diferencia também a gente dos animais é o equívoco, porque os animais nem percebem que se
equivocaram. Então, vocês estão de parabéns e os equívocos que aconteceram foram mínimos. Devem
ser observados, devem ser repensados, mas eles são infinitamente menores do que o valor, a qualidade,
o compromisso e a seriedade com que vocês construíram e o respeito que nós devemos a vocês pela
construção do VI SENALE que aconteceu aqui.” (Aplausos) Luísa Mahin

“…Duas mesas, especificamente, me fizeram dizer que valeu à pena ter vindo: a mesa sobre a questão
racial e a mesa sobre mídia (…). A discussão da identidade racial e das jovens foram os momentos mais
politizados (…) as resoluções que a gente tirou hoje, aqui na Plenária Final, foram coerentes com a nossa
história. A gente não podia negar todo o acúmulo que temos até hoje. Eu acho que a gente acertou nesse
último dia (…) nós conseguimos acumular pra isso.” Florbela Espanca

“…Bom, em relação às contribuições do SENALE, acho que teve uma coisa que ninguém falou aqui. Pra
gente que mora em Recife, pra mim, especialmente, foi fundamental. A gente tinha tido um ensaio de uma
Caminhada de Lésbicas e eu tinha sido radicalmente contra em outro momento porque eu sabia que, nós
apenas, não tínhamos força pra fazer isso. Embora tenham muitas lésbicas em Recife, Olinda, Camaragibe
e no Cabo, na hora de sair pra rua significa, pra muitas, colocar em risco o trabalho, a família, a moradia.
Tem casos de expulsão a pedradas de prédio. A gente tem que entender que não é fácil sair sozinha. E
acho que o significado dessa Caminhada foi fundamental para quando retornarmos ao nosso cotidiano.
Eu acho que o nosso trabalho aqui, em Recife, vai ser mais fácil de convencimento, de fortalecimento de
trazer outras mulheres pra junto da gente. Foi o meu primeiro SENALE, mas acho que esses conflitos que
aconteceram, aqui, fazem parte (…) Pra mim foi muito mais positivo do que negativo (…) Parabéns à
organização e a gente não deve desistir. Os resultados foram extremamente importantes e positivos...”
Chiquinha Gonzaga

“Esse é o meu primeiro SENALE, assim como é o de muitas aqui e eu sinto uma evolução. Eu comecei
no movimento social aos 13 anos. Com 15 anos de idade estava no movimento de mulheres. Em
menos de um ano, no movimento feminista e aos 18 anos na Coordenação Política Executiva do VI
SENALE. (Aplausos) Acho que eu sou uma das mais novas do SENALE e é uma responsabilidade muito
grande, principalmente pra mim. Eu acho que minhas companheiras coordenadoras vão concordar que,
pra nós, o SENALE não acaba aqui, pois a gente vai continuar se reunindo para captar recursos e pagar o
restante das dívidas...” Zuzu Angel

“... o VI SENALE foi muito mais positivo do que negativo. Muito obrigada a essa comissão, o povo, que
organizou, enfim. Muito obrigada!...” Leila Diniz
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“Eu fiz alguns tópicos em relação à fala da “Luiza Mahin”. quando ela falou que não sente necessidade de
colocar que é lésbica no outdoor. Eu sinto necessidade, talvez até de colocar em outdoor e de visibilizar
um pouco mais minha lesbianidade. Por exemplo, eu não acho justo fazer o chá de casa nova da minha
irmã e não fazer o meu, porque minha irmã tem importância porque vai casar com um homem e, eu não.
Então, nesse sentido, eu vejo a necessidade de pautar essa discussão na minha casa. De ser recebida da
mesma forma que a minha irmã é...” Clarice Lispector

“…A gente tem que se unir, porque nós somos mulheres e se a gente está num SENALE eu acho que não é
por acaso. Não é pra fazer turismo. Então, vamos tentar nos organizar e fazer com que o feminismo, que é essa
coisa tão maravilhosa, que incentiva o respeito pelas companheiras, chegue até todas as mulheres…” Dina Sfat

“... Este é o meu segundo SENALE. Quero parabenizar à organização (…) Quero dizer da importância
que teve a mesa do movimento de mulheres lésbicas e negras pra mim, porque, na verdade, consegui
resgatar muito de lésbica negra aqui, (...) Quero dizer que, na oficina que tivemos no V SENALE, alcança-
mos o que nós desejávamos lá aqui no VI SENALE, que é realmente fazer com que várias pessoas
compreendessem e se sentissem incluídas dentro do que, em vários momentos, nos faz sofrer, nos faz
sentir excluídas dentro do nosso próprio movimento de lésbicas. E quero parabenizar “Leila Diniz” (…)
Ela sofreu muito com o problema “trans” (...) Quando eu a abracei, eu disse antes: “Você participou da
oficina das negras?” Ela respondeu: “Não deu”. Ai, eu a abracei e disse: “então, agora eu te abraço como
uma irmã negra e te digo que isso que você viveu, nós, negras, vivemos em muitos momentos”. É isso.
Obrigada pelo convívio e o aprendizado que me foi proporcionado aqui com todas (...) Dizer a vocês da
Comissão que estão de parabéns e que eu admiro a todas, muito.” Carolina de Jesus

“…É a primeira vez que venho ao SENALE (...) A gente sente que o SENALE é o ponto máximo de tudo
(…) eu quero parabenizar pelo sucesso do VI SENALE.” Veridiana Prado

“Eu queria agradecer à comissão. É bastante difícil organizar um evento com uma estrutura como essa. São
poucas pessoas para organizar e muitas pessoas para participar. Então, realmente, não vai agradar a todo mundo.
É claro que as falhas existem e as críticas são bem-vindas, mas eu acho que a gente tem que reconhecer o ato
militante que é você fazer um evento dessa natureza. É uma coisa que é uma doação. Eu, também, queria
agradecer porque eu fui bem recebida e tive muito apoio em algumas dificuldades que passei. Estou muito
emocionada com algumas pessoas aqui. Outra coisa: eu acho que a gente não vai falar que houve só retrocesso,
porque o movimento de lésbicas, neste espaço do SENALE, está discutindo uma coisa que é muito atual, que
é essa questão da identidade, essa questão do gênero. Esse debate é muito novo, inclusive na academia. E eu
acho que a discussão está se dando super bem. Eu só tenho a elogiar esse tipo de discussão. É verdade que se
deu de uma forma desagradável (...) mas eu acho que é por aí mesmo...” Bartira

“…Eu queria só dizer uma coisa rapidinho que foi a importância da colaboração de Cida Fernandez,
também do DIVAS, e que também segurou uma grande onda na condução da caminhada, junto com
outras companheiras do Centro das Mulheres do Cabo (Ana Veloso e Flávia Lucena), porque eu acho
que essa coisa da liderança a gente tem que reconhecer que tem várias formas: de quem articula, de quem
faz a fala pública. Ser liderança pode ser de diversas maneiras. Outra coisa que eu não poderia deixar de
dizer porque pra mim é muito importante é ter a minha companheira aqui do lado, no processo de
construção desse SENALE. Um processo que contribuiu também pra que ela fosse rompendo com
todas as dificuldades do que essa heterossexualidade normativa impõe pra gente, impõe que permaneça-
mos na invisibilidade como lésbicas.  E o movimento de lésbicas vem tentando romper a heterossexualidade
obrigatória. Então, ela tem doze anos de feminismo e dois anos, eu acho, vem se aproximando da
militância lésbica organizada não através de um grupo, mas através da construção do VI SENALE e isso é
muito importante pra mim. (Aplausos). Quero agradecer também a Lurdinha (...) e dizer que ela foi
fundamental na construção da mesa da Plenária Final.” Cássia Eller

Vários aspectos para reflexão e amadurecimento do movimento de mulheres lésbicas foram trazidos para a
Plenária, resultado de momentos de conflitos e questionamentos de ordem política e organizacional. Tre-
chos de algumas falas expressam estas reflexões:

“… A questão da não pontualidade com os horários. Esse é meu primeiro SENALE e deixo como
sugestão o seguinte: no próximo SENALE se tiver uma pessoa na plenária tem que começar os trabalhos,
porque alguns trabalhos foram prejudicados pelos atrasos... Eu ouvi uma coisa muito interessante, de uma
moça em um dos GTs, que foi: “a gente tem que parar de esperar as pessoas que estão atrasadas”. Nós
temos que prestigiar e privilegiar quem chega na hora. ...” Clarice Lispector
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“… Eu estava no apoio (…) e teve um momento em que eu estava com um crachá da organização por
acaso, (...) e vieram até mim algumas bombas preparadas, artimanhadas, maliciadas mesmo. Acho que a
gente tem que pontuar isso. A gente tem que tentar se fortalecer pra entender isso e não nos agredirmos,
porque houve intencionalidade de provocar racha, houve mesmo, e a gente inocentemente caiu em
algumas ciladas...” Chiquinha Gonzaga

“…Uma outra coisa que eu queria falar, (...) é a questão da organização do SENALE. Eu percebi que não
houve o compromisso de outras militantes, porque as meninas estão na comissão organizadora, mas o
SENALE é nosso. Muitas de nós não telefonaram para saber o que a Comissão Organizadora estava
precisando. Quem se ofereceu para ajudar mesmo? Eu acho que a gente tem que reconhecer isso: que
chegou aqui, criticou e não perguntou: “eu posso ajudar no credenciamento (...)?” Fica isso para o
SENALE de Brasília. Fica o compromisso de nós, militantes, que não moramos em Brasília, articular de
qualquer forma, porque dá pra fazer isto no seu estado. Dá pra ajudar na construção do SENALE de onde
você está...” Clarice Lispector

“...Uma coisa que me incomodou aqui foi o fato de que algumas militantes mais experientes, em
alguns momentos, posso até dizer, na maioria deles, terem reforçado as disputas de poder e
agredido as militantes mais jovens, as meninas que estão chegando agora no movimento. Essas
militantes estavam querendo tutelar até os pensamentos, dizendo como é que você tem que pensar,
como é que você tem que agir.  Vou finalizar dizendo que estou falando enquanto militante da LBL.
É triste saber que, aqui em Recife, nem todos os grupos que estavam na organização do SENALE, na
reta final, apareceram. E é mais triste saber que, dentro do Brasil, existem duas articulações nacionais
e as independentes e só uma articulação, que foi a LBL, participou diretamente da construção do
SENALE. Eu percebi, muitas vezes, que a ABL nesse Plenário, tentou de todas as formas desconstruir
qualquer tentativa de um SENALE mais justo, de um SENALE mais discursivo, de um SENALE
propositivo.” (Aplausos) Clarice Lispector

“...A sobrecarga de trabalho não deixou que a gente conseguisse se dividir de forma melhor, inclusive
devido à nossa inexperiência, porque pra todas que estão neste momento, enquanto comissão
organizadora, este foi o primeiro SENALE. Isso eu preciso dizer (...) Eu senti muita falta da Coordena-
ção Política Ampliada que a gente definiu, porque ela só funcionou até a construção da carta contra a
violência entre lésbicas, que foi um momento super importante, mas parou por aí. Foi um momento
pontual…” Cássia Eller

“… Foi um SENALE atropelado, que mostrou a falta de solidariedade entre nós mulheres, a falta de
compreensão do feminismo. Foi um SENALE que teve atos agressivos e cheio de vitimizações. Em
muitos momentos, pessoas com posturas despolitizadas e equivocadas (...) eu considero que
houve um retrocesso político neste SENALE (…) A forma como foram construídas as mesas,
como foram pensados os temas foi no sentido que a gente saísse daqui com uma formação que a
gente não vai sair por nossa própria culpa, porque a gente não teve o “feeling” de priorizar a nossa
formação, o nosso acúmulo, o nosso debate. Eu acho que nós somos imaturas, sim! E encaminha-
mos as coisas de forma despolitizada nos espaços errados. Os corredores não são o espaço
correto pra fazer o debate. Quem realmente quer fazer debate, o espaço adequado é esse daqui …”
Florbela Espanca

“... É uma pena não ter ninguém do AMHOR aqui. Em momento algum eu vi alguém do AMHOR se
inscrever, se colocar como coordenação. É uma pena, porque no momento de avaliação é o momento
da coordenação ouvir nossas críticas. Eu queria fazer essa crítica diretamente ao AMHOR. Elas deixaram
o abacaxi na mão do DIVAS e das outras feministas que estão aqui contribuindo. Eu acho um equívo-
co!…” Florbela Espanca

“... Quero dizer que a organização do SENALE tentou, mas não contava com a imaturidade de
pessoas históricas do movimento que incitaram, e até parecia que estavam torcendo pra dar errado.
Essas coisas vão contagiando e as pessoas vão ficando com uma energia negativa, de torcer pelo mal:
“tomara que a Plenária não aconteça... tomara que não dê ninguém... que essa coordenação é isso
e aquilo...” Isso vai contagiando nossa forma de pensar, de falar (...) Eu acho que os problemas que
aconteceram não foram por erros de comunicação, por problemas técnicos, não foram por proble-
mas de ordem prática. Eu acho que os equívocos que aconteceram aqui foram de ordem política…”
Florbela Espanca
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“... eu queria dizer que, apesar de respeitar o ponto de vista de “Florbela Espanca”, eu discordo de sua fala
quando diz que este SENALE foi um retrocesso político. Como é que poderia ser um grande retrocesso
político se a gente conseguiu incluir, a partir da provocação da Rede Nacional de Lésbicas Negras, uma mesa
que deixou todo mundo de cabelo em pé, arrepiado, chorando, emocionado, provocado? Quando este foi
o primeiro SENALE que conseguiu, segundo a própria “Pagu” que já organizou outro, pautar a questão do
controle social? Quando foi o primeiro SENALE, ocorrido em Pernambuco que conseguiu que a gente
realizasse uma caminhada de mulheres lésbicas, que a gente acreditava que não seria possível. Eu tenho
certeza que nós, lésbicas pernambucanas, seremos capazes de organizar a Caminhada do próximo ano. Por
que retrocesso político quando este foi o primeiro SENALE que viabilizou uma mesa que estivessem frente
a frente as duas articulações nacionais de lésbicas no Brasil e também a fala de lésbicas autônomas? (Aplau-
sos). Quando foi o primeiro SENALE que pautou três GTs, com o tema da desigualdade racial, do racismo
e da lesbianidade? Então, eu acho que realmente não dá para dizer que foi um retrocesso. Houve equívocos
da organização, mas da plenária também. Eu quero registrar também que, em relação à infra-estrutura, esse
foi o local que a gente conseguiu. Em outros lugares seria possível viabilizar locais solidários, mas não iria caber
todas vocês. Para nós, fazer o SENALE onde vocês pudessem ficar hospedadas e as atividades fossem no
mesmo local foi uma questão de princípio político...” Cássia Eller

A Comissão Organizadora convidou uma transexual para compor a Mesa 2: “Movimento de Mulheres
Lésbicas em interface com os Movimentos: Feministas, Negras, Gays, Bissexuais, Transexuais, Prostitutas e
Pessoas com Deficiência”, na condição de expositora e dabatedora. Como os demais sujeitos políticos –
prostituta e gay - que compuseram esta mesa, o convite restringia-se à participação neste debate. Pretendia-
se que, a partir da vocalização dos sujeitos, a plenária reunisse elementos para refletir e decidir durante o
último dia do SENALE como se daria a participação de transexuais lésbicas nos próximos encontros. Houve
entendimento diferenciado na forma de encaminhar pelas participantes presentes. Nesse sentido, a questão
das transexuais traduziu-se em um momento de tensionamento e aprendizados para o movimento de
mulheres lésbicas brasileiro, como podem ilustrar os depoimentos a seguir:

“... A mesa das “trans” me fez conhecer a vivência delas e o que aconteceu depois me fez ficar muito triste
também...”  Anália Franco

“Quero destacar o quanto é importante este espaço conquistado pelas lésbicas e, talvez, até por isso se justifique
todo o tensionamento quando a gente vê qualquer possibilidade de risco desse espaço ser perdido como um
espaço das lésbicas. Pra mim, isso explica o tensionamento que foi gerado a partir da questão das trans. Isso
para mim foi muito forte. Eu vivi isso no 10º Encontro Feminista Latino-Americano e Caribenho. Eu participo do
movimento feminista há mais de 20 anos. E, foi nesse encontro feminista, no Brasil, que a questão das “trans”
foi um tema que trouxe também tensionamentos. Para mulheres feministas, foi um pouco essa sensação
também, não é? Então, não deixando secundária a questão das diferenças ideológicas, mas quando esses
espaços são tão duramente construídos e conquistados e, esse espaço do SENALE é uma conquista funda-
mental para as lésbicas, a gente cuida dele como se fosse, de fato, um filho, como uma filha; como se fosse uma
coisa que a gente tem que preservar e cuidar para que ele continue dessa forma…” Pagu

“… naquele dia do grande conflito em relação à questão da Bárbara Graner, uma das grandes responsáveis,
foi exatamente essa plenária, que começou desfazendo um encaminhamento que foi decidido em fóruns
anteriores do próprio SENALE (…) As pessoas passam por cima, atropelam e ainda põem a culpa na
comissão organizadora. Ainda em relação à Bárbara e, particularmente, como os debates ocorreram na
plenária e o conteúdo das cartas de recomendação eu quero dizer a vocês que eu me senti como se eu
tivesse na minha casa e alguém quisesse entrar sem que eu quisesse isso e insistisse tanto até criar uma
situação constrangedora. Eu quero colocar isso, porque eu também não quero sentir que nós violentamos,
que nós fomos agressivas, que nós discriminamos a Bárbara Graner, ou qualquer companheira transexual.
Eu quero dizer como eu me senti também (...) É como o cara que por ser homem, tem que namorar a
menina e a menina tem que aceitar porque ele quer! Não! Você pode dizer não e a gente disse não. E qual
é o problema de dizer “não”? Isso eu não entendi nessa situação. Não entendi por que as companheiras
ficaram insistindo com isso, tentando forçar a barra conosco. Será que somos nós que temos que pedir
desculpas? A gente quer manter nossa autonomia. Eu discordo completamente que elas tinham que ficar e
quero registrar isso. E eu acho que a plenária tinha que assumir a responsabilidade também de ter ficado
atropelando o encaminhamento da coordenação da mesa (...) A gente fala tanto em discriminação, em
opressão, em violência e algumas companheiras fizeram isso, aqui, várias vezes, quando não deixaram
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ninguém falar (...) Isso é cercear a palavra. Isso é cercear o direito também e a gente tem que pensar muito
sobre essas práticas ...” Frida

“…Eu achei que o tratamento e a forma que foi encaminhada à coisa das “trans” foi muito má (...) Eu me
senti mal com a situação. Senti como se tivessem expulsando um amigo meu, embora até o SENALE eu
não conhecesse a Bárbara. Eu me senti mal como se tivesse expulsando uma companheira, uma mulher,
como qualquer uma que está aqui. Enfim, esse debate já passou, mas eu queria deixar minha impressão
sobre isso que ficou muito forte em mim...” Anita Mafalti

“… Espero que a gente tenha força política pra agir tal como fizeram as feministas depois de 20 anos de
luta, embora eu entenda que temos contextos completamente distintos (o movimento feminista é um e
o movimento de lésbicas é outro). Talvez ainda não tenha chegado a hora da gente fazer isso, mas eu
espero que a gente possa, muito em breve, poder lutar pela liberdade sexual, não só nossa, mas de todas
as outras pessoas. E que a gente aceite a participação daquelas pessoas que se dizem mulheres lésbicas
nos nossos encontros, mesmo que elas sejam transexuais.” Margarida Alves

“…Eu acho que a questão das “trans” é uma coisa que devemos debater sem dúvida. Agora, o que a
pessoa Bárbara Graner e a pessoa Andréa Stefani fizeram aqui me deu pânico. Elas mostraram uma
fragilidade das nossas relações, e das nossas emoções a ponto do SENALE ficar em função daquelas duas
pessoas naquele momento. Àquelas duas pessoas poderiam ser duas lésbicas, poderiam ser duas “bi”.
Foram duas pessoas equivocadas e que nos desequilibraram loucamente. As nossas relações ficaram
uma merda, umas com as outras. Então isso me assustou profundamente. Eu me vi frágil. Eu me vi
enquanto movimento frágil. Tirou meu sono e minha paz e, de repente até minha paciência, e o tesão em
alguns momentos...” Leila Diniz

Outro momento que merece destaque e que também provocou tensionamentos e aprendizados se refere
à questão de como ocorreu o repasse dos recursos (Ver Anexo nº 05) para participação de mulheres negras
no VI SENALE e o diálogo conflituoso entre comissão organizadora e Rede Nacional de Mulheres Negras.
Vale destacar ainda que, os problemas de comunicação ocorreram entre algumas das militantes da Rede
Nacional de Lésbicas Negras, a Comissão Organizadora e algumas militantes que estiveram no apoio à
organização do encontro, gerando entendimentos diversos. É o que ilustra os depoimentos a seguir:

“Eu acredito que boa parte dos constrangimentos acontecidos nesse SENALE veio como proposta. E
não só proposta, mas foi articulado para que alguns constrangimentos acontecessem pra que depois a
culpa caísse em cima da organização. Eu acho que nós precisamos ser, no mínimo, humanas, no
mínimo! Não sou da comissão organizadora, mas fui uma das pessoas que também deu apoio. Eu não
consegui participar desse SENALE. (Chorando) E nós que ficamos neste apoio, junto com algumas
companheiras, fomos, o tempo todo, massacradas. (...) Eu não vou permitir que continuem nos
violentando. Não vou permitir me sentir violentada no espaço que a gente contribuiu para construir.
Esse é um espaço de discussão, de democracia, de construção de cidadania. (Chorando) (…) Quando
as companheiras negras disseram que, em nenhum momento, nós nos preocupamos em reservar o
hotel, isto não é verdade, porque foram as primeiras pessoas que chegaram e que sabíamos que iriam
retornar somente na segunda-feira. Quando soubemos dessa demanda imediatamente fomos nego-
ciar com o hotel. Não deu certo, mas conseguimos negociar com outro hotel. Foi uma preocupação
especial com essas mulheres que chegaram dizendo que não tivemos a mínima preocupação e nem o
mínimo respeito! Também esqueceram de colocar que quem indicou as pessoas que seriam contem-
pladas com bolsas pela SEPPIR foi a Rede Nacional de Lésbicas Negras (...) E uma outra questão foi em
relação à questão dos cheques. Eu perguntei: “meninas, vocês tem cheque?”, pra algumas pessoas,
porque outras, não tinham conta bancária e o pessoal da SEPPIR disse que não tinha como resolver.
Nós passamos o dia inteiro negociando e foi acordado que a SEPPIR providenciasse uma ordem de
pagamento, justamente para que essas mulheres não ficassem sem receber. E isso não é solidarieda-
de? Isso não é compromisso? (...) A solidariedade perpassa também quando a gente reconhece o
trabalho e o compromisso das companheiras que estiveram neste lugar. E outra questão que precisa
ficar nítida é que quando pedimos os cheques foi porque algumas mulheres negras estavam dizendo:
“olha, se as outras mulheres vão pagar R$60,00 para participar do SENALE, com alimentação e tudo
mais, por que nós temos que tapar o buraco?”. “Nós, também só vamos pagar R$60,00!” (...).  Em
muitos momentos, a maioria das negras se colocou como vítimas. Esta é a minha avaliação. Não sou
comissão organizadora. Estou como militante como qualquer outra aqui. Apenas me propus a ficar no
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apoio e estas são questões que eu precisava externar. Uma outra questão é que usamos o tempo todo
o discurso de que nós somos oprimidas porque nós somos negras. Muitas vezes, usamos o nosso
discurso de oprimida “...porque eu sou oprimida”, para oprimir as outras companheiras. E eu gostaria
de perguntar que tipo de movimento nós queremos? Outra coisa que eu quero reforçar é que essa
atitude não foi expressa por todas as pessoas da Rede de Lésbicas Negras (...) Eu acho que é uma
questão que a gente precisa colocar. Mas, vamos sair também do espaço da vitimização? Porque é
muito fácil você ser vítima o tempo todo. Foi uma das coisas que mais me incomodou neste SENALE
fora a questão das ‘trans’.” Safo

“…eu gostaria de dizer que não me sinto incluída entre as pessoas que oprimem, que usam o discurso
para oprimir. Sou uma das últimas que foi contemplada pela SEPPIR e quero deixar bem nítido que, em
nenhum momento, eu me recusei a contribuir com a Comissão Organizadora. No entanto, como foi
citada a Rede Nacional de Lésbicas Negras e eu faço parte dela, gostaria de dizer que não sou eu e acho
difícil qualquer outra pessoa, que vai dizer o que é que atinge, o que faz doer em outra pessoa. Se alguma
companheira e, eu sei, pelo menos de duas, que relataram na nossa reunião que se sentiram discrimina-
das, que se sentiram ofendidas, não sou eu que vou dizer que elas não foram, porque eu não vou tomar
pra mim o que é subjetivo delas. Outra coisa que quero deixar bem nítido e dizer que, como Rede, eu
estive na reunião onde foi pautada àquela carta [Carta de Recomendação da Rede Nacional de Lésbicas].
Quase a totalidade daquele conteúdo foi discutida e ficou acordado o seguinte: numa reunião onde tem
20 ou 25 pessoas, se 20 concordam, não é a opinião dissonante de algumas que vai impedir que o ato
político aconteça (...) Eu quero deixar isso nítido, porque, a maioria das negras não está mais aqui, mas eu
não poderia me omitir e quero deixar registrada essa minha opinião.” Luíza Mahin

“...o aprendizado da luta contra o racismo, contra a homofobia, contra a lesbofobia é permanente. E, aqui
no SENALE, ela ocorreu de via de mão dupla. Se fomos, em algum momento, descuidadas, com alguns
sujeitos, sejam negras, sejam as trans, estes sujeitos também nos desrespeitaram. Eu fico muito feliz com
a fala da Luíza Mahin: uma mulher negra, organizada. Sua fala foi muito enfática nesse sentido, de dizer, de
reconhecer, que, apesar de todos os equívocos cometidos, eles são infinitamente menores, do que foi
produzido aqui no VI SENALE. Pra mim, isso está marcado na minha alma, porque da forma como foi
colocado em vários momentos, me pareceu o contrário.” (Chorando) Cássia Eller

Durante a avaliação foi retomado o conteúdo da Carta Reflexão (página 26 deste relatório). O depoimento
a seguir apresenta inquietações e diferentes pontos de vista sobre os acontecimentos:

“...Eu também queria dizer que eu discordo totalmente dessa carta que foi assinada por 33 mulheres (...)
Eu quero dizer que eu discordo porque, primeiro, quando diz que o VI SENALE reproduziu o modelo
patriarcal. Eu quero perguntar se os outros SENALEs não tiveram momentos de mesa, plenária? E o texto
passa como se fosse só esse SENALE que está nesse modelo, nesse formato, dessa forma que a gente
viveu aqui, que é o primeiro equívoco. O segundo equívoco é sobre a hierarquia que, segundo, a carta, foi
exercida pela comissão organizadora em relação à plenária (...) eu não consigo estabelecer essa relação
entre uma plenária e alguém que está coordenando o processo onde desse lado daí estão às vítimas e
deste aqui estão as vilãs (...) a qualquer momento, qualquer uma de vocês pode solicitar inscrição (...)
Então eu discordo que a gente chegou aqui na frente e simplesmente impôs para a plenária a saída das
trans. Isso não aconteceu. Primeiro, porque a gente dialogou com elas lá fora. Elas disseram que também
não iam ficar. E segundo, porque a gente dialogou com esta plenária que confirmou que seria este o
encaminhamento (...) E, eu queria também entender e queria saber quem foi que se sentiu privilegiada
nesse espaço? A gente, desde o começo, elaborou critérios para a participação das pessoas. Quando
companheiras que estavam no início da construção deste processo queriam reproduzir processos ante-
riores ao V SENALE, da ausência de critérios, de se resolver as questões pelo campo da amizade, eu fui
uma das que discordou. Então, quero que vocês me digam quem foi a pessoa privilegiada para estar aqui,
para receber algum tipo de privilégio? Eu quero saber, porque isso está dito nesta carta, “que os vínculos
de amizade se sobrepuseram ao interesse coletivo”. Gostaria de entender esta frase, que está escrita
neste documento ...” Cássia Eller

Devido as dificuldades de diálogo entre os grupos lésbicos de Pernambuco estiveram participando da comissão
organizadora do VI SENALE mulheres heterossexuais que são militantes feministas do Fórum de Mulheres de
Pernambuco. No entanto, essa questão foi avaliada pela comissão organizadora como uma questão conjuntural
(Ver Anexo “Memória do processo de construção do VI SENALE”). É o que ilustra o depoimento a seguir:
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“… na mesa de abertura, eu coloquei que o VI SENALE tinha sido construído pelas mulheres lésbicas e pelas
mulheres que não vivem a opressão por orientação sexual. O VI SENALE foi construído pelas lésbicas
organizadas, por algumas que não estavam na organização do movimento, mas foi também por mulheres
feministas e heterossexuais, como Margarida e Luciana, e elas merecem uma salva de palmas e o nosso
respeito! (Aplausos) A gente avaliou isso na comissão organizadora e compreendeu, que é muito nítido que
a participação de mulheres heterossexuais na construção do SENALE foi por uma questão de conjuntura.
Expressou a inabilidade e imaturidade política dos três grupos lésbicos em dialogar e construir o VI SENALE.
Não foi à toa que faz dois anos que a gente está nesta construção e, que há um pouco menos de um ano,
é que a gente conseguiu iniciar diálogos pra poder construir este VI SENALE. Então, estas mulheres mostra-
ram e, merece destaque, a coordenação do Fórum de Mulheres de Pernambuco (Ana Veloso e Betânia
Serrano), por segurar esse debate junto conosco no Fórum. O feminismo de Pernambuco tem incorpora-
do o tema da lesbianidade e a participação destas mulheres foi importante porque, se não entrassem na
organização, talvez, nós não tivéssemos conseguido. É preciso dizer, ainda, que as disputas de poder não são
de todos os grupos. Há métodos diferentes. As práticas mostram. No entanto, eu acredito que a participa-
ção de mulheres heterossexuais não deve ser algo que tenha que acontecer em outros SENALEs, porque
foi uma questão única e exclusivamente conjuntural. Ou se fazia dessa forma, ou não se fazia. E também a
gente compreendeu que elas não iam participar apenas da construção e não iam participar dos espaços,
primeiro que não dá para separar momento de construção e de realização. Durante a execução do SENALE
esses dois momentos se misturam para quem está na organização, inclusive, a maioria aqui nem participou
dos debates das mesas e nem dos GTs, porque estávamos com as demandas de comissão organizadora.
Afinal, a construção do VI SENALE não termina hoje com esta plenária final, porque esta construção só vai
terminar quando a gente entregar todos os relatórios para os financiadores, quando a gente fizer a prestação
de contas de forma pública, disponibilizando as informações no e-mail do SENALE...” Cássia Eller

Um dos destaques do SENALE foi a notória desenvoltura das mulheres do meio popular em fazer a fala
pública como uma forma de colocar suas questões para a sociedade como sujeito político. Além dessa ação
política, de vocalização das suas demandas, as mulheres demonstraram compreender que a comunicação –
quando vista como campo de ação política - tem lhes permitido maior empoderamento individual para a
ação no coletivo.

“Eu estou aqui realmente por causa da conjuntura política, mas trabalhar nesse SENALE foi uma
experiência nova na minha vida, porque o feminismo educa para a gente ser solidária, porque no
feminismo não existem separações. (...) Como feminista entendi que não haveria condições de
deixar as mulheres lésbicas sozinhas. Não era questão de se brigar por espaço. Era questão de
realizar o trabalho. Quanto à questão que eu sou hetero, sou sim e me sinto muito honrada de estar
aqui, porque venho conseguindo mudar a cabeça de muita gente. Minha filha, por exemplo, tinha
uma rejeição terrível às lésbicas e gays quando era adolescente. Agora, ela já é uma jovem. Hoje, vejo
minha filha se engajando na luta por esse direito, enfrentando situações difíceis e quando ela não
pode resolver sozinha ela vem me chamar. (...) Eu acho que isso [ter participado da organização do VI
SENALE] não é gentileza minha. É minha obrigação e mais do que minha obrigação, é cumprir com
meu dever de feminista. (...) A única coisa que eu gostaria de dizer agora é que se eu não estivesse
aqui eu iria chegar na reunião do Fórum de Mulheres de Pernambuco e iria perguntar assim: “como
é que foi o seminário de vocês?” Porque eu não poderia estar aqui. “Conta como é que foi! Mostra
o que vocês gravaram” e tal, e ai? Eu queria bisbilhotar esse seminário. Eu quis deixar esse desejo de
bisbilhotar e vir pra cá, lutar, e hoje foi um dia muito especial para nós da Comissão Organizadora do
SENALE, porque é muito fácil atacar, mas é muito difícil estar aqui para equilibrar as discussões.
Ontem quando surgiu a história da carta, eu disse para uma pessoa que ela tinha que ser digna e
escrever o que ela achava e assinar e não andar correndo pelos corredores “no disse-me-disse”. E
eu disse o seguinte: “Isso não é política, isso é “politicagem”. Política é: eu te respeito e você me
respeita e nós vamos discutir os nossos ideais. Eu, realmente, estou muito contente de estar aqui
com vocês e espero que vocês, em outros seminários, em outro SENALEs, por mais difícil que seja
a formação política, mas vocês não esqueçam, porque vocês já são mulheres empoderadas e que
vocês não estão fazendo mais o SENALE somente pra vocês. Vocês estão fazendo o SENALE
também para uma população desprotegida, desamparada, para levar coragem e levantar a capacidade
da mulher.” (Aplausos) Olga Benário

“É, eu fico muito feliz com a “Olga Benário”, porque ela é do meio popular, tinha dificuldade de falar e
cresceu muito...” Lilith
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Os conflitos e os tensionamentos fazem parte do processo de amadurecimento político das diferentes
tendências políticas presentes no movimento de mulheres lésbicas brasileiro, apontando concepções e
métodos que afirmam projetos políticos divergentes. A necessidade e o desafio de se refletir sobre liderança
e poder permanece. É o que ilustra o depoimento a seguir:

“...Então eu saio do SENALE pensando muito sobre a necessidade de se refletir sobre o perfil das
lideranças (...) De lideranças, de mulheres com capacidade de repensar suas práticas e fazer uma liderança
solidária e não uma liderança pra derrubar a outra. E a gente vem tentando fazer isso dentro do movimen-
to de mulheres aqui, em Pernambuco, com o “Projeto Mídia Advocacy”, com o “Projeto Nosso corpo
e nosso afeto nos pertencem” e com outros projetos que as companheiras estão desenvolvendo para
fortalecer as mulheres. Eu acho que essa bandeira da discussão de empoderar as mulheres, para questi-
onar e saber ouvir o questionamento é muito importante para todo movimento feminista e para o
movimento lésbico também. E é preciso que a gente consiga ter coragem para desmascarar as falsas
militantes, porque eu não agüento mais ter que compartilhar, dividir espaço com mulheres que só querem
saber do “poder pelo poder”. E pelo personalismo, pela vaidade.” (Aplausos) Lilith

“...A gente tem que se fortalecer e fortalecer as mulheres do meio popular mesmo, pra que elas consigam
desmascarar essas falsas lésbicas feministas, falsas militantes, que na prática só querem desconstruir e
acabar com o movimento e se favorecer de uma forma absolutamente personalista  (...) A gente não
pode deixar o movimento ser destruído por esse tipo de prática política. Muitos movimentos sociais
podem implodir por conta disso. Isso é uma prática absolutamente deplorável nos movimentos sociais e,
a gente que quer fazer um feminismo, uma discussão lésbica diferente, a gente precisa realmente pensar
na ética. Inclusive na ética do conhecimento, porque, inclusive, dizer que de um lado existem as acadêmi-
cas e de outro, as mulheres do meio popular que são desprivilegiadas e colocadas em segundo plano é
um discurso vazio. É um discurso de quem quer destruir o movimento e no Fórum de Mulheres de
Pernambuco, a gente conseguiu mostrar para as mulheres do meio popular que elas podem e que não
existe essa história, e se existir a gente vai desconstruir e a gente precisa levar isso pro resto do país e
discutir essas questões. E eu, particularmente, saio do SENALE com muito mais preocupação de como
é que a gente vai contribuir para ampliar a fala pública das mulheres (...) para que realmente a gente possa
enfrentar essa situação dessas falsas líderes e a gente contribuir para a transformação das mulheres. De
formar e discutir outras formas de liderança que não seja a liderança patriarcal, machista, equivocada e
violenta (...) O SENALE também foi cheio de vitimização. A vitimização também é uma forma de chegar,
de controlar o poder e de não abrir mão desse poder. E, eu acho que a gente tem que saber compartilhar
o poder. É essa lição que eu levo: de observar cada vez mais - porque eu fico observando também e
ouvindo as companheiras - e de tentar fazer diferente aqui, em Pernambuco, e em outros lugares que eu
estarei. Obrigada.” (Aplausos) Lilith

No momento da avaliação, as participantes também apresentaram várias recomendações para os próximos
SENALEs. Os depoimentos a seguir são ilustrativos nesse sentido:

“…Eu queria fazer uma observação para o próximo. No V SENALE a gente começou na quarta-feira à
noite e foi até o domingo. Então foram 04 dias inteiros e mais 01 noite de festa com abertura e tudo mais.
E eu acho que este é um tempo necessário para os SENALEs. A minha impressão é que a coordenação
desse SENALE também teve que administrar uma coisa muito pesada que é a quantidade de conteúdos
para se trabalhar, a quantidade de demandas,  e esse tempo foi muito curto, principalmente, numa
dimensão nacional, que temos tantas demandas. Enfim, eu acho que há a necessidade de se pensar em
manter 04 dias de Seminário Nacional de Lésbicas. Isso porque apontamos, neste SENALE, a inclusão de
alguns temas novos como o Controle Social…” Pagu

“…E dizer que precisamos garantir um dia inteiro de plenária final, porque sabemos que ela, geralmente,
é muito conturbada, em todos os eventos.” Safo

“…Eu acho que, no próximo SENALE, temos que pensar também que saímos das nossas cidades e viemos
para uma cidade diferente e não teve nenhum espaço, com exceção da Caminhada, pra gente conhecer o
Recife. No próximo SENALE, a gente tem que pensar em garantir um momento de conhecer a cidade. Isso
é bom. O lazer não é supérfluo. Acho que reunião até 1h da manhã não constrói. Acho que a gente vir
cansada para as Plenárias não é bom. Eu acho que programação muito extensa não contribui para a
construção do movimento… Para a próxima organização, quero reforçar que a Plenária Final precisa ter um
dia e garantir momento de lazer para conhecer a cidade. Obrigada.” (Aplausos) Florbela Espanca
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“…Então, como eu sou formadora de opinião dentro do Maranhão, por ter um grupo recém-criado
tenho uma crítica com relação às lideranças. A gente se sentiu muito reprimida com A, B e C, porque a
gente fica sem saber quem está falando a verdade, quem é correto. A dinâmica que é utilizada não
enquadra a gente. A LBL acolheu a gente lá em Teresina. O Matizes foi esse canal pra gente, eu sempre
menciono isso. Digo isso porque as lideranças mais antigas precisam se preocupar com o acolhimento e
com o apoio de quem está chegando ao movimento. A gente chega aqui sem experiência nenhuma,
mesmo tendo um monte de ações desenvolvidas onde atuamos. No entanto, ninguém chega e diz como
a gente pode elaborar um projeto. A gente está trabalhando às nossas custas: sem projeto, sem nada, há
um ano e meio. A gente está bancando tudo: o registro e a parte administrativa. A única coisa que nós
ganhamos são os insumos do governo do estado. Então, eu acho que essas lideranças deveriam se juntar
e fazer algo mais produtivo porque os pequenos grupos passam como invisíveis. Parece que a gente não
existe (…) Eu acho que tem que ser pensado para o próximo SENALE uma proposta de acolhimento das
iniciantes que estão chegando serem mais bem atendidas…” Veridiana Prado

“…Tenho umas sugestões: 1) eu acho que as plenárias constituem um momento que mais demanda
tempo; 2) e outra coisa, eu acho que a gente devia promover mais momentos que nos aproximassem,
porque esse tipo de plenária é um espaço de embate, de exposição de divergências e isso acaba criando um
clima meio pesado mesmo. Eu acho que a gente precisa ter algumas dinâmicas. Umas coisas mais ao ar livre.
Eu estava comentando que Recife é uma cidade tão linda e a gente não conseguiu passear. Não conseguiu
estar lá fora. Tinha uma companheira que tinha uma proposta de um “Luau”, uma coisa de bruxas, que eu
achei super interessante, mas que não deu tempo e eu acho que ia ser muito legal pra gente poder estar se
aproximando mais e discutindo a questão do feminismo, da aproximação entre as mulheres. Eu acho que a
mesa de negras foi super bonita e emocionante, porque teve essa coisa da dinâmica onde elas cantaram,
onde a gente teve a expressão da subjetividade mesmo, da fraternidade...“ Bartira
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Avaliação Quanto aos Objetivos Previstos
e Alcançados

Objetivo Geral

Ampliar, fortalecer e visibilizar o movimento de lésbicas e sua organização enquanto sujeito político
(ativistas inseridas em grupos, fóruns, redes, articulação dentre outras formas de organização coleti-
va, bem como lésbicas autônomas/independentes) para o enfrentamento da lesbofobia social e
institucional.

Objetivos específicos

1. Fortalecer o movimento nacional de lésbicas no Brasil para ampliar sua incidência social e política através
da participação de lésbicas no VI SENALE;

2. Construir propostas para o combate à lesbofobia e o respeito à diversidade sexual;

3. Construir estratégias de articulação entre as lésbicas e demais grupos organizados no país;

4. Resgatar e sistematizar a história dos seis Seminários Nacionais de Lésbicas;

5. Ampliar a visibilidade pública das lésbicas como sujeitos políticos no país;

6. Contribuir com a formação de lideranças do movimento de lésbicas no Brasil;

7. Contribuir/Incentivar a participação qualificada das mulheres lésbicas, através de suporte teórico-político,
nas instâncias de controle social das políticas públicas com foco na saúde, direitos humanos, educação,
cultura e comunicação;

8. Contribuir para a discussão e formulação de propostas para o combate a todas as formas de violência
contra e entre as mulheres lésbicas.

Resultados esperados

1. Ampliação da visibilidade e fortalecimento do movimento de lésbicas no Brasil;

2. Participação efetiva e qualificada de 100% das mulheres participantes (lésbicas e bissexuais) no VI SENALE;

3. Publicação sobre o resgate dos SENALEs (I, II, III, IV, V e VI) realizados;

4. Formação de mais lideranças no movimento de lésbicas no Brasil;

5. Levantamento dos grupos organizados de lésbicas no Brasil até abril/2006;

6. Publicação do relatório do VI SENALE;

7. Ampla cobertura de imprensa e visibilidade pública do movimento de lésbicas no Brasil;
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8. Proposição de políticas públicas para melhoria da qualidade de vida das lésbicas no Brasil, sobretudo, em
relação à saúde, educação, direitos humanos, combate à violência, cultura e comunicação a serem articu-
ladas e divulgadas nas instâncias de controle social;

9. Articulação do movimento junto às instâncias de controle social em âmbito municipal, estadual e nacional
para a inserção das propostas de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, cultura, direitos humanos
e comunicação.

Produtos esperados

1. Material sistematizado para publicação sobre a história dos SENALEs;

2. Panorama dos grupos organizados de lésbicas no Brasil até abril/2006;

3. Relatório do VI SENALE onde constem as principais discussões e propostas de políticas públicas construídas
durante o evento.

Demonstrativo das atividades realizadas para alcance dos objetivos e
resultados

• Divulgação do Seminário para a comunidade lésbica do país e realização de ações de sensibilização para
a participação no evento (assessoria de imprensa, e-mails, boletins informativos, folhetos, oficinas, inter-
venções, parcerias) (relativo aos resultados 01, 03, 06);

• Realização de oficinas, grupos dirigidos, palestras, apresentação de resultados de pesquisas e plenárias
sobre saúde, educação, direitos humanos, cultura e comunicação (relativo aos resultados 01, 04);

• Encaminhamento de propostas de políticas públicas para organizações governamentais afins (Educação,
Saúde, Justiça, Promoção Social e outros) (relativo aos resultados 01 e 08);

• Capacitação de lideranças lésbicas para fortalecimento político e para o controle social (relativo aos resul-
tados 04 e 08);

• Capacitação de lideranças lésbicas para o exercício da fala pública e a relação com a mídia (relativo aos
resultados 01, 04 e 07);

• Produção de relatório do VI SENALE (relativo ao resultado 06), incluindo propostas aprovadas no
encontro.

Resultados alcançados

O objetivo geral do VI SENALE foi alcançado em 100% e os objetivos específicos, bem como os resultados,
as atividades e produtos, uma vez que:

• foi superada em 82% a expectativa de comparecimento de mulheres lésbicas e bissexuais. A previsão de
participação era de 300 lésbicas e bissexuais. Participaram 246;

• o empoderamento, tema central do encontro, tratou da questão do lugar de sujeito político do movi-
mento de mulheres lésbicas no Brasil, refletindo o poder e a democracia. Trouxe, pela primeira vez, o
diálogo crítico baseado no respeito às diferenças entre as duas principais articulações nacionais de lésbicas:
Liga Brasileira de Lésbicas e Articulação Brasileira de Lésbicas. E, ainda, o diálogo entre estas articulações
nacionais com a militância do movimento conhecido “autônomo”;
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• uma das estratégias que se destacou duran-
te o seminário foi o controle social. O VI
SENALE pautou o tema do controle social
numa mesa central, e garantiu pela primeira
vez, que o tema fosse refletido na plenária
final, onde nomes de ativistas lésbicas foram
democraticamente votados e legitimados para
representação, após a definição de suas atribui-
ções, critérios e perfis;

• todos os temas que compuseram a agenda do
encontro contribuíram para o processo de for-
mação política das mulheres lésbicas e bissexuais,
merecendo destaque os debates sobre: “Movimento de Mulheres Lésbicas como Sujeito Político: Poder
e Democracia”, uma vez que contribuiu para fortalecer o movimento de lésbicas e sua incidência nacio-
nal, através das articulações nacionais existentes atualmente; “Racismo, Discriminação Racial e Lesbianidade”,
tema que deixou de ocupar apenas o lugar de oficinas/grupos de trabalho e foi incorporado, pela primeira
vez, em mesa central, a partir da demanda do movimento de lésbicas negras. E ainda as mesas: “Mídia e
Visibilidade Lésbica” e “Saúde para Lésbicas e Controle Social”;

• inaugurou a preocupação em sistematizar a memória e a história dos SENALEs de forma pública, ou
seja, trazendo à tona, em forma de publicação, o que foi conquistado em cada Seminário Nacional de
Lésbicas;

• pela primeira vez, também em mesa central, o VI SENALE pautou a relação movimento de mulheres
lésbicas com outros sujeitos políticos, como feministas, transexuais, prostitutas, pessoas com deficiência e
gays. Particularmente, o debate entre lesbianidade e transexualidade apontou a necessidade do movimen-
to, ou melhor, das várias tendências presentes no movimento de lésbicas brasileiro, continuarem um
debate de forma crítica que, no VI SENALE, apenas começou. Esse foi um dos desafios do encontro, pois
criou um ambiente de tensionamento entre mulheres trans e mulheres lésbicas;

• sistematização do resgate dos I, II, III, IV, V e VI SENALEs. Para este resgate foi elaborado um roteiro de
questões para mulheres que organizaram os SENALEs e solicitados materiais como: relatório do evento,
folders, cartazes, fotografias. Esta comunicação se deu através de inúmeros telefonemas e e-mails;

• criação da Articulação Nacional de Jovens Lésbicas;

• fortalecimento da Rede Nacional de Lésbicas Negras, que garantiram no espaço do VI SENALE momen-
tos de discussão e proposições para a Rede;

• realização da I Caminhada de Mulheres Lésbicas, Bissexuais e Simpatizantes de Pernambuco que contou
com a participação de mais de 300 pessoas;

• o debate em torno da violência contra e entre mulheres transversalizou alguns dos grupos de trabalho.
Vale destacar que, antes do VI SENALE, foi elaborada, pela Coordenação Política Ampliada e Coordena-
ção Política Executiva, uma carta que circulou no e-mail: senale@yahoogrupos.com.br e foi distribuída
com o material do evento, apresentando um posicionamento crítico frente à violência entre mulheres e
sinalizando o encaminhamento da Comissão Organizadora ao ser caracterizada alguma situação nesse
sentido durante o VI SENALE;

• realização de oficina sobre “Violência e lesbianidade” que tratou da violência contra e entre lésbicas, na
qual foram construídas várias propostas apresentadas e aprovadas pela plenária;
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• disponibilização de exame preventivo de citopatologia do colo do útero e realização deste exame em 10
mulheres lésbicas e bissexuais;

• cobertura da imprensa da realização do VI SENALE em veículos televisivos, rádios e jornal impresso, de
forma qualitativa e sem sensacionalismo;

• levantamento e sistematização de um panorama dos grupos organizados no Brasil presentes no VI SENALE;

• várias propostas aprovadas na Plenária Final para proposição de políticas públicas e para proposição de
ações para a agenda do movimento de lésbicas nacional;

• o projeto “Fortalecimento do movimento lésbico brasileiro para a conquista e respeito às diferenças”,
coordenado e executado pelo Grupo Curumim teve como produtos: a produção de material educativo
e informativo: banner e cartaz, com o objetivo de visibilizar o direito à expressão da lesbianidade, bem
como a publicação do Relatório Final do VI SENALE;

• realização de debate teórico-político sobre controle social, bem como a reflexão inédita sobre critérios de
participação das lésbicas nos espaços de controle social contribuindo, efetivamente, para o amadurecimento
do movimento nacional de lésbicas e, particularmente, do coletivo de lésbicas presentes no VI SENALE.
Nesse sentido, merece destaque a incidência política das lésbicas nos seguintes espaços de controle social:

- Conselho Nacional de Combate à Discriminação: representando as lésbicas do segmento homossexual
o Centro de Referência contra a Violência e Discriminação ao Homossexual - RJ (Yone Lindgreen/RJ -
Titular). Gestão: 2005/2007.

- Conselho Nacional de Direitos da Mulher: representando o segmento de mulheres lésbicas a Liga Brasi-
leira de Lésbicas (Rita Quadros/SP - Titular; Carmem Lúcia Luiz/SC - Suplente). Gestão: 2005/2007.

- Conselho Nacional de Saúde: representando o segmento LGBT a Liga Brasileira de Lésbicas (Carmem
Lúcia Luiz/SC - Titular). Gestão: 2006/2009.

- Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos (Piauí): representando o segmento LGBT o Gru-
po Matizes (Marinalva Santana/PI - Titular). Gestão: 2005/2007.

- Conselho Municipal de Direitos da Mulher (Porto Alegre): representando o segmento das mulheres
lésbicas a Liga Brasileira de Lésbicas (Silvana Conti/RS - Titular). Gestão: 2006/2008.

- Conselho Municipal de Direitos da Mulher (Recife): representando o segmento de mulheres lésbicas a
Liga Brasileira de Lésbicas (Marylucia Mesquita/PE - Titular). Gestão: 2006/2008.

Pode-se dizer que o resultado do VI SENALE é fruto do processo de amadurecimento e organização do
movimento social de lésbicas do Brasil, e sem dúvida, de muita coragem e ousadia em visibilizar essa
história, rompendo com a lesbofobia social e institucional.

Dificuldades identificadas na construção do VI SENALE

• Captação de recursos para garantir alimentação e hospedagem para o número de participantes previsto inicialmen-
te - 400 mulheres lésbicas e bissexuais. Os mecanismos construídos para solucionar esta dificuldade foram: dimi-
nuição do número de participantes de 400 para 300; continuidade da incidência política para captação de recursos.
Aqui merece destaque além do empenho de algumas das militantes que integraram a Coordenação Política
Executiva, a colaboração e incidência política na captação de recursos das militantes do Coturno de Vênus - DF
(Kaká Kotlinski, Joelma Cesário e Melissa Navarro) e Rita Quadros (SP), militante da Liga Brasileira de Lésbicas;

• Número reduzido de pessoas envolvidas na organização do VI SENALE. Apenas 10 mulheres se envolveram
na construção do VI SENALE de maneira diferenciada: umas, com maior disponibilidade de tempo, outras
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9 A possibilidade de viabilizar a Secretaria Executiva do VI SENALE no primeiro momento contou com o apoio do DIVAS, que através de um de
seus projetos institucionais, financiado pela ASTRAEA - Lesbian Foundation for Justice - renegociou uma de suas rubricas. No segundo momento
este apoio veio com o projeto coordenado e executado pelo DIVAS, financiado pelo Ministério da Saúde para realização do VI SENALE.

10 Este roteiro foi elaborado por Marylucia Mesquita com o objetivo principal de resgatar a história dos SENALEs anteriores.

11 Para acesso à informações do I SENALE contamos com o apoio das militantes e pesquisadoras Adryanice Angélica e Daniela Neves (ambas
doutorandas da Pós-Graduação em Serviço Social da UFRJ).

com menor disponibilidade; umas com maior acúmulo técnico, outras com menor. Uma das soluções para
esta dificuldade foi o apoio incisivo da organização DIVAS que disponibilizou três de suas militantes, tendo
uma delas atuado como Secretaria Executiva do evento e sendo remunerada para dedicação de 8h/diárias,
o que contribuiu efetivamente, para uma melhor organização e execução das atividades.

• Necessidade de maior amadurecimento político do movimento de lésbicas em Pernambuco e no Brasil
no que se refere às diferenças, dificultando alguns diálogos. Estivemos em diálogo desde final de 2004,
contudo, conseguimos um melhor entendimento somente em meados de 2005, o que permitiu viabilizar
a captação de recursos para realização do evento. Os mecanismos para solução dessa problemática
foram: (1) investimento permanente no processo de diálogo entre as diferentes tendências presentes no
movimento de lésbicas em Pernambuco; (2) busca de apoio do movimento feminista de Pernambuco
para contribuir na mediação dos diálogos e conflitos entre as lésbicas organizadas e (3) busca de apoio de
lésbicas de outros estados que atuaram como parceiras significativas.

• Número reduzido de militantes com habilidades técnicas. Essa dificuldade contribuiu para sobrecarga de
algumas militantes no processo de elaboração de projetos, elaboração de orçamentos e na própria negoci-
ação/captação de recursos. A forma de enfrentar esta dificuldade foi também o apoio das militantes do
DIVAS, militantes do movimento feminista de Pernambuco (Centro das Mulheres do Cabo, Grupo Curumim
e Fórum de Mulheres de Pernambuco), bem como com o apoio de militantes do Coturno de Vênus (DF)
na elaboração dos projetos, das propostas orçamentárias e captação da maior parte de recursos.

• Demora na liberação de recursos dificultou o funcionamento da Secretaria Executiva e funcionamento das
comissões. A forma de enfrentar esta dificuldade foi, no primeiro momento, o funcionamento da Secre-
taria Executiva, por 4h por dia9 durante dois meses. No segundo momento, passou a funcionar por 8h
por dia durante três meses. Como nenhuma das duas organizações lésbicas envolvidas (DIVAS e AMHOR)
possuíam sede, a Secretaria Executiva desenvolveu suas atividades na sede do SOS Corpo – Instituto
Feminista para a Democracia. As reuniões das comissões também ocorreram nesse local. As Comissões
funcionaram com bastante precariedade devido à falta de recursos para passagens das militantes, para citar
uma das dificuldades. A solução foi que algumas militantes se sobrecarregaram e se doaram mais, afinal o
“VI SENALE tinha que acontecer”.

Dificuldades identificadas durante a realização e conclusão do VI SENALE

Uma das maiores dificuldades foi o levantamento de informações junto às integrantes das Comissões
Organizadoras dos SENALEs anteriores. Somente na primeira quinzena de novembro de 2006 foi possível
acessar todo o material que possibilitasse construir a sistematização dos cinco SENALEs anteriores. Para
tanto foi elaborado um roteiro de entrevista10, encaminhado via e-mail, e entrevistas presenciais11, além de
inúmeros outros e-mails e telefonemas de solicitação de material impresso dos SENALEs anteriores como:
relatórios, cartazes, folders, panfletos, fotografias.
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Outra dificuldade foi o diálogo com as transexuais presentes no encontro, gerando momentos de tensionamento
na plenária, uma vez que este é um debate inédito no SENALE.

A participação de poucas pessoas na conclusão desse processo também foi uma das dificuldades, uma vez
que impôs sobrecarga de trabalho e a necessidade de ampliação do prazo para conclusão de relatórios,
prestação de contas.

A publicação do “Resgate Histórico dos SENALEs” foi inviabilizada neste momento. Dois foram os motivos:
1) a dificuldade de uma das integrantes da Coordenação Política Executiva em monitorar a execução do
projeto que viabilizaria a publicação; 2) limitações de caráter técnico da organização coordenadora do
projeto que incluiu esta publicação como um de seus produtos. Por tais motivos, após processo de avaliação
desta problemática, foi aprovada em reunião da Coordenação Política Executiva que a tarefa passa a ser
assumida pela organização lésbica e feminista DIVAS - Instituto em Defesa da Diversidade Afetivo-Sexual,
que envidará esforços para elaboração de projeto, captação de recursos, organização e publicação do Rela-
tório Resgate Histórico dos SENALEs (I, II, III, IV, V e VI). Vale destacar ainda que este não havia sido um dos
produtos dos projetos coordenados pelas ONGs Curumim e DIVAS.

Concluímos com poesia, porque, como expressão da arte, é, também, expressão de resistência, mas vem
com uma outra linguagem nos fazendo sentir, compreender e ampliar nossa indignação!
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Deusa Negra
 Ana Veloso12

12 Jornalista. Feminista. Militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco.

Quem é
essa deusa negra
que dorme comigo?

E despe minha alma
com o toque suave
de suas mãos!...
Assanha as linhas
dos meus cabelos
como quem desbrava
uma floresta

Quem é essa deusa negra
que atravessa um mar de orvalho,
ora navegando
por calmarias,
ora por tempestades
e me fita com olhos
oceânicos, de mistério
e sal das madrugadas.

Quem é essa deusa negra
que suga meus seios
como quem procura
a seiva da vida,
o néctar da felicidade
percorre minhas entranhas com o afã
de quem quer
de vez se instalar?

Quem é essa deusa negra
que se hospeda no meu
corpo
e faz dele sua morada?

É sereia?
É ninfa?
É a mulher
que ousa dizer o nome
e se chama
DIVA.
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Alvitre poético

Deixará de ser segredo?
Se transformará em coisa dita ao ar
como canto livre de passarinho nas suas
revoadas,
ou nos seus diálogos com o sibilo do vento?
Temos pressa!
Quando poderemos amar
sem cercas, medo, vergonha?
Hoje falaremos sem culpa o teu nome: amor.
Amor de muitos fios entrelaçados,
fios que tecem amor de iguais, coloridos e
diferentes.
Hoje vamos chamá-lo pelo teu nome: lua,
rua, sol, mulher, homem, poesia.
Fazem-nos pensar que este amor não
poderia ser lírico
pois é oprimido demais,
questionado, encouraçado,
preso em campos de concentração,
amofinado em guetos.

Andréa Lima13

13 Assistente Social. Doutoranda em Serviço Social pela UFPE. Co-fundadora do DIVAS/PE.

O que fez esse amor para ter um alarido de dor?
O que fez esse amor para ser perseguido por decretos, por Leis tiranas?
O que fez esse amor para ter tantos cantos incompletos,
sorrisos amarelos, paixões sufocadas,
vozes para sempre caladas ?
Esse amor é tão belicoso assim
para ser acorrentado no muro da violência,
em celas que o aprisionam?
Por que tantos flagelos?
Será esse amor indigno?
Será esse amor um sentimento diminuto,
vago, desimportante?
Prendam esse amor quanto quiserem, montem seus tribunais,
infamem-no,
preparem suas fogueiras e seus insanos punhais.
Mesmo sob o jugo da irracionalidade,
envolto às brumas do preconceito,
ainda, assim, amaremos,
ainda, assim faremos poemas, Paradas,
lembraremos de Safo, Lorca, Edson Néri.

Amaremos “além do carnaval”,
amaremos lá bem no meio da praça,
com o coreto tocando em pleno domingo.
Não haverá mais quadrados, quartos apertados, labirintos.
De hoje em diante simplesmente amaremos,
sem medo dos expurgos, dos olhares inquisidores,
sem o hipócrita apelo do moralismo.
Agora confessaremos em coro: o nosso amor é nosso bem,
a nossa transgressão,
o nosso modo de dizer não a qualquer forma de discriminação.
Amor-arma, amor-voz, amor-amor,  carbonário-amor,
homem-homem, mulher-mulher.
Amor,  forma de sentimento incorrigível,
imperativo, inexplicável, rebelde.
Eis o amor:  trincheira de resistência.
Esse amor é a nossa paz, a nossa guerra diária,
a nossa terra, nossa pequena-grande revolução,
a nossa esperança por um tempo
de delicadezas e justiças compartilhadas.
Hoje sussurraremos teu nome sem o aligeirar das horas,
mas, também, queremos gritá-lo,
“ousar dizer o nome”
soletrá-lo...
E o faremos para sempre audível, vivo, libertário.
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Relatório de Atividades da Assessoria de Comunicação

Nataly Queiroz1

A Assessoria de Comunicação do VI Seminário Nacional de Lésbicas (SENALE), realizado em Pernambuco,
entre os dias 18 e 21 de maio de 2006, e cujo temário foi  o "Movimento de Mulheres Lésbicas como
Sujeito Político: Poder e Democracia", além da elaboração de peças de comunicação, desenvolveu ações de
assessoria de imprensa e monitoramento de mídia.

Elaboração de peças de comunicação

Criação de logomarca e aplicações em peças gráficas (folder, faixa, camisa, bolsa, pasta, crachás e panfletos),
e edição de boletins informativos.

1 Jornalista e Assessora de Comunicação e Imprensa do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Atuou como Assessora de Comunicação e Imprensa
do VI SENALE

Anexo 1
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Assessoria de imprensa e monitoramento
de mídia

A assessoria de imprensa, com foco no Seminário e na Iª
Caminhada de Lésbicas e Simpatizantes de Pernambuco,
teve 32 inserções na mídia.
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Panorama da participação dos grupos, organizações e articulações
lésbicas no VI SENALE

Raquel Berenguer2

Total de inscritas: 263 mulheres; total de participantes: 246 mulheres
Fonte das informações: fichas de inscrição no VI SENALE

Primeira participação em um SENALE, em 2006

Participantes do VI SENALE: Distribuição por Estados brasileiros

2 Integrante do DIVAS - Instituto em Defesa da Diversidade Afetivo-Sexual e atuou como Secretária Executiva do VI SENALE.

Estados com representação

Anexo 2
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Participantes do VI SENALE:
Distribuição por orientação
afetivo-sexual

Participantes do VI SENALE:
Distribuição por cor / etnia

Participantes do VI SENALE:
Distribuição por grupos /
instituições

Participantes do VI SENALE:
Distribuição por articulações
de lésbicas em nível nacional
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Grupos, organizações, articulações lésbicas, feministas, mistas e outros
presentes no VI SENALE
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Grupos/Organizações de Lésbicas e Grupos Mistos por região,  presentes no VI
SENALE

Exclusivamente Lésbica

Região Norte

Aamiles - Associação Amazonense de Mulheres Independentes pela Livre Expressão Sexual - AM
Telefone: (92) 3087.6054 | E-mail: amiles@yahoo.com.br

Grupo das Homossexuais Thildes do Amapá - GHATA - AP
Telefone: (96) 9972.6212 | E-mail: ghatinha@uol.com.br

Região Nordeste

LAMCE - Liberdade de Amor Entre Mulheres no Ceará - CE
Telefone: (85) 3227.1869

Grupo LEMA - Grupo de Lésbicas do Maranhão - MA
Telefone: (98) 3246.9381 | E-mail: grupolema1@bol.com.br

Grupo de Mulheres Maria Quitéria - PB
Telefone: (83) 8811.1181 | E-mail: mariaquiteria2004@yahoo.com.br

DIVAS - Instituto em Defesa da Diversidade Afetivo-Sexual
Caixa Postal: 168 | Telefones: (81) 9913.4476/9909.8226 | E-mail: divas@divas.ogr.br

Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes do RN - GAMI
Telefone: (84) 3201.9587 | E-mail: gamirn@yahoo.com.br

Grupo Labrys de Lésbicas Feministas - RN
Telefone: (84) 3614.9468 | E-mail: labryslesbicasfeministas@yahoo.com.br

Região Sul

LEGAU/RS - Lésbicas Gaúchas
Telefone: (55) 9148.4973 | E-mail: liorsex@zipmail.com.br

Mulheres da Pedra Lilás - Grupo de Lésbicas Feministas - RS
Telefone: (51) 9958.3202

Região Sudeste

Associação Lésbica de Minas - ALEM
Telefone: (31) 3439.9780 | E-mail: grupoalem@terra.com.br | www.alem.org.br

Grupo de Mulheres Felipa de Sousa - RJ
Telefone: (21) 2210.2870 | E-mail: felipadesousa@yahoo.com.br

Aos Brados - Campinas/SP
E-mail: cabi_6@hotmail.com
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Coletivo de Feministas Lésbicas - CFL - SP
Telefone: (11) 4365.3965 | E-mail: cflbrasil@uol.com.br

Minas de Cor - Espaço de Cidadania e Cultura - SP
Telefone: (11) 4365.3965 | E-mail: marciacabralsp@gmail.com

Mulheres de Kêto - SP
Telefone: (11) 6515.3291 | E-mail: mulheresdeketo@uol.com.br

Rede de Informação Um Outro Olhar - SP
Telefone: (11) 3735.1035 | E-mail: uoo@umoutroolhar.com.br | www.umoutroolhar.com.br

Grupo Umas e Outras - SP
Telefone: (11) 5562.5924 | E-mail: ilyana@ig.com.br

Região Centro-Oeste:

Coturno de Vênus - Associação Lésbica Feminista de Brasília
Telefone: (61) 8151.2347 | E-mail: coturnodevenus@gmail.com | Orkut: Coturno de Vênus

Mista

Região Norte

Grupo Gay de Rondônia - GGR
Telefone: (69) 3219.1879 | http://ggrnoticias.zip.net

Região Nordeste:

AMHOR - Articulação e Movimento Homossexual do Recife - PE
Telefone: (81) 3375.3424 | E-mail: amhor@ig.com.br

Grupo Matizes - PI
Telefone: (86) 3233.3188 | E-mail: grupomatizes@yahoo.com.br

Região Sul

Grupo Dignidade - PR
Telefone: (41) 3222.3999 | E-mail: tonidavid@avalon.sul.com.br | www.grupodignidade.org.br

Grupo União Pela Vida - Pessoa Vivendo com HIV/AIDS-PR
Telefone: (44) 3622.8616 | E-mail: muryel_pr@yahoo.com.br

Acarmo - Associação Cultura Arte e Movimento de Lésbicas, Bissexuais,Travestis e Transexuais,
Negras e Negros de Periferia
Avenida Carlos Barbosa 860/122, Vila Terezina, Bairro Medianeira, Porto Alegre - RS | CEP: 90880-000 

Região Sudeste

Grupo Diversidade Niterói - GDN - RJ
Telefone: (21) 3026.7897 | E-mail: garotadoida@yahoo.com.br
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Movimento D’Ellas - RJ
Telefone: (21) 3813.1960 | E-mail: movimentodellas@globo.com

Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo
Telefones: (11) 3337.2968/8565.1265

Central de Movimentos Populares - SP
Telefone: (11) 8571.9908 | E-mail: luana_setorialjuv_cmp@yahoo.com.br

Flor do Asfalto - Centro de Estudos e Discussões de Masculinas, Efeminados, Trangêneros e Transexuais. SP
Telefone: (11) 5522.6346 | E-mail: flordoasfalto@uol.com.br | www.flordoasfalto.blog.uol.com.br

Identidade - Grupo de Ação pela Cidadania de Lésbicas, Gays, Travestis, Transexuais e Bissexuais de
Campinas - SP
Telefone: (11) 3236.2428 | E-mail: identidade.campinas.@uol.com.br

INOVA - Associação Brasileira de Famílias GLTTB - SP
Telefone: (11) 8344.9170 | E-mail: irina_bacci@yahoo.com | http://inovaglttb.blogspot.com | Orkut: INOVA

Grupo MO.LE.CA. - Movimento Lésbico de Campinas
Telefone: (19) 3231.2995 | E-mail: grupomoleca@yahoo.com.br | www.moleca.org.br

Movimento GLBT Socialistas - SP
Telefone: (11) 3768.9154 | E-mail: reluz3@yahoo.com.br | Orkut: GLBT Socialistas

Setorial LGBTT do PT - SP
Telefone: (11) 7369.9711 | E-mail: mapabel@ig.com.br

Região Centro-Oeste

Estruturação - Grupo LGBT - Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros de Brasília - DF
Telefone: (61) 3036.4544 | E-mail: estruturacao@estruturacao.org.br | www.estruturacao.org.br

Ong Harpazo - Movimento Cristão Pela Diversidade - DF
Telefone: (61) 8459.7440 | E-mail: aleph.hannah@gmail.com
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Memória do Processo de Construção do VI SENALE

Marylucia Mesquita3

Este item tem como objetivos: (1) apresentação de forma sintética de um resgate da constituição da Comis-
são Organizadora do VI SENALE; (2) identificação das integrantes da Coordenação Política Executiva, da
Secretaria Executiva, do Comitê Consultivo Nacional e Colaboradoras e (4) parcerias constituídas.

Resgate da Constituição da Comissão Organizadora

No V SENALE foi deliberado que o VI SENALE seria em João Pessoa/PB. No entanto, devido a dificuldades da
Comissão Organizadora de João Pessoa/PB, a deliberação oficial da organização do VI SENALE ocorreu somente no
dia 18 de setembro de 2004, quando da realização da reunião da Comissão Organizadora Regional em João Pessoa/
PB, na qual estiveram presentes militantes de João Pessoa/PB (GMMQ - Grupo de Mulheres Maria Quitéria; uma
militante independente; Cunhã - Coletivo Feminista e SAMOPS - Sociedade de Assessoria aos Movimentos Popula-
res e Sindicais), de Recife-PE (AMHOR - Articulação e Movimento Homossexual do Recife e Região Metropolitana,
AME - Associação de Mulheres Entendidas de Pernambuco e DIVAS – Instituto em Defesa da Diversidade Afetivo-
Sexual) e de Natal-RN (GAMI - Grupo Afirmativo de Mulheres independentes). Naquele momento, foram criadas
as comissões de trabalho, definidas as organizações que as comporiam e organizado um esboço do projeto a ser
encaminhado para o Ministério da Saúde. Em 2 de novembro de 2004, ocorreu uma nova reunião em Camaragibe,
na sede da AME, para discussão e encaminhamentos sobre o VI SENALE. Estiveram presentes militantes de PE (AME,
AMHOR e DIVAS), PB (GMMQ) e RN (GAMI). Ainda no mês de novembro/2004 foram disponibilizadas informa-
ções na lista senale@yahoogrupos.com.br, entre as quais: o período de realização do VI SENALE: 22 a 25 de
setembro de 2005 em João Pessoa.  No entanto, ao longo desse período, ficaram nítidas as dificuldades de liderança
do processo por parte do GMMQ, responsável para sediar o encontro. Preocupadas, as ativistas lésbicas de Recife:
DIVAS, AMHOR e AME propuseram ao Grupo de Mulheres Maria Quitéria, por telefone, no dia 28 de dezembro
de 2004 um encontro em João Pessoa no dia 08 de janeiro de 2005. Participaram desta reunião integrantes das
organizações AMHOR e DIVAS e lá, após longa discussão e confirmadas as dificuldades do GMMQ tanto, do ponto
de vista da infra-estrutura, como da dimensão política foi considerada a possibilidade da realização do VI SENALE em
Pernambuco. Essa sugestão foi registrada em ata e tirou-se como encaminhamento a sua divulgação durante o
“Encontro Regional de Lésbicas da Região Nordeste para construção do VI Seminário Nacional de Lésbicas”4,
que ocorreu em 16 de janeiro de 2006 em Natal/RN.....

Ao mesmo tempo, até a data do Encontro Regional, o Grupo de Mulheres Maria Quitéria iria analisar a
possibilidade de, ainda, garantir o VI SENALE em João Pessoa. No Encontro Regional, infelizmente, só
compareceu uma integrante do Grupo de Mulheres Maria Quitéria e, foi consenso no plenário do encon-

3 Integrante da Coordenação Política Executiva do VI SENALE. Assistente Social. Mestre em Serviço Social pela UFPE. Lésbica e Feminista. Co-
fundadora e Coordenadora Geral do DIVAS – Instituto em Defesa da Diversidade Afetivo-Sexual. Militante da Liga Brasileira de Lésbicas (LBL) e
Integrante da Coordenação Colegiada da Liga Brasileira de Lésbicas - Regional/NE. E-mail: mary@divas.org.br

4 Estiveram participando militantes de PE (AME (2), AMHOR(2) e DIVAS(4)); do RN (GAMI(4) e Labrys (4) e uma militante independente de
Mossoró); PI (Matizes (2)) e PB (Grupo de Mulheres Maria Quitéria (1)).

Anexo 3
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tro, após debates e sugestões, que o VI SENALE fosse assumido pelas organizações de Pernambuco: DIVAS,
AMHOR e AME. Foram retrabalhadas as comissões e definidos alguns tratos coletivos para a construção do
VI SENALE. Foi ponderado pelas organizações DIVAS, AMHOR e AME o grande desafio que teriam pela
frente. Uma vez que, a real retomada da realização do Seminário em termos de viabilizar recursos, local,
processo de inscrição, dentre outros encaminhamentos ocorreria, concretamente, após o carnaval de 2005,
isso porque as organizações estariam participando do Fórum Social Mundial, em janeiro, em Porto Alegre e
como é de conhecimento público, durante o carnaval Recife pega fogo!

Com este novo cenário, avaliamos que o período apresentado anteriormente (22 a 25 de setembro de
2005) tornou-se inviável para as organizações DIVAS, AMHOR e AME que estavam à frente da organização
do VI SENALE a partir da deliberação no Encontro Regional. Dessa forma, foi proposto que o VI Seminário
Nacional de Lésbicas ocorresse no período de 12 a 15 de novembro de 2005, em Recife – PE, informação
que foi colocada na lista do senale@yahoogrupos.com.br.

Novamente, tendo em vista as dificuldades, principalmente, com a captação de recursos, a Coordenação Política
Executiva propôs uma nova data: 02 a 05 de fevereiro de 2006, informação que foi disponibilizada no Boletim do VI
SENALE - 1ª Edição, junho de 2005. No entanto, na mesma época, um grupo de lésbicas presentes no XII Encontro
Brasileiro de Gays, Lésbicas e Transgêneros (EBGLT), em Brasília, no período de 8 a 11 de novembro de 2005,
reuniu-se e foi proposto que o VI SENALE fosse em abril de 2006. Proposta que foi analisada pela Comissão
Organizadora, mas cujo período sugerido coincidia com a realização do Fórum Social Brasileiro, que ocorreria
também em Recife/PE. Dessa forma, a Coordenação Política Executiva definiu que o VI SENALE ocorreria entre o
período de 18 a 21 de maio de 2006, conforme Boletim do VI SENALE - 2ª Edição, janeiro de 2006.

Ocorreram mudanças estruturantes no formato da Comissão Organizadora, tais como: 1) saída de um grupo
lésbico da organização (AME), por falta de infra-estrutura e pessoal e, também, pela necessidade de priorizar a
coordenação de um projeto recentemente aprovado para o grupo; 2) saída de uma organização feminista de
Pernambuco (Casa da Mulher do Nordeste) e entrada da organização feminista Grupo Curumim; 3) revisão de
alguns dos tratos coletivos para tornar o VI SENALE viável, como por exemplo, a composição da Coordenação
Política Executiva, antes formada por instituições e agora por pessoas (mulheres). Essa alteração foi indispensá-
vel para facilitar o diálogo, a articulação política e a captação de recursos, uma vez que as organizações entraram
enquanto parceiras que davam apoio, sendo a responsabilidade pela execução ou não das tarefas, das pessoas
individualmente e não da instituição, o que minimizou as disputas por poder e espaço; 4) Criação de uma
Secretaria Executiva, composta por uma profissional remunerada, inicialmente para dedicação de 20h/sema-
nais, durante 3 meses e, posteriormente, de 40h/semanais por mais três meses.

Comissão Organizadora e Consultiva do VI SENALE

Para compor a Comissão Organizadora do VI Seminário Nacional de Lésbicas, em Recife, foi constituído
um coletivo de nove mulheres que integrou a Coordenação Política Executiva e mais uma que integrou a
Secretaria Executiva do VI SENALE. Vale destacar, que somente uma das mulheres (Íris de Fátima) havia
participado de SENALE’s anteriores. Para as demais, era um desafio inédito. As integrantes da coordenação
foram distribuídas da seguinte maneira:

Coordenação Política Executiva do VI SENALE

Marylucia Mesquita - divasmary@gmail.com (Assistente Social/ Militante Lésbica e Feminista da Liga Brasileira
de Lésbicas/ Coordenadora Geral do DIVAS/ Militante Lésbica e Feminista do Fórum de Mulheres de
Pernambuco (FMPE).



61

Íris de Fátima - amhor@ig.com.br (Técnica em Contabilidade/ Militante Lésbica e Feminista do Grupo
AMHOR e da ABGLT/ Militante Lésbica e Feminista do FMPE).

Anamaria de Lira Lima - ana_lima78@hotmail.com (Psicóloga/ Militante Lésbica e Feminista da Liga Brasi-
leira de Lésbicas / Integrante do DIVAS / Militante Lésbica e Feminista do FMPE).

Rejane Pereira - cidadania.feminina@uol.com.br (Historiadora/Professora do Ensino Médio/ Militante do
Grupo de Mulheres Cidadania Feminina/ Militante Lésbica e Feminista do FMPE).

Ana Veloso - anamveloso@terra.com.br (Jornalista/ Coordenadora da Política de Comunicação do Centro
das Mulheres do Cabo / Militante Feminista do FMPE).

Betânia Serrano - mbetaserrano@yahoo.com.br (Fisioterapeuta/ Militante Feminista do FMPE).

Luciana Souza Leão - lucianasouzaleao@yahoo.com.br (Psicóloga/ Sanitarista/ Integrante do Instituto PAPAI;
Militante Feminista do FMPE).

Cláudia Vasconcelos - clunhata@yahoo.com.br (Estudante do ensino médio/ Jovem Feminista/ Integrante
do Grupo Curumim/ Militante Feminista do FMPE e do Coletivo Feminista de PE).

Margarida Jerônimo - margajeronimo@hotmail.com (Militante Feminista do FMPE).

Secretaria Executiva do VI SENALE (comunicavisenale@gmail.com)

Raquel Rocha Berenguer - bichodaseda@oi.com.br (Técnica em Administração/ Militante Lésbica e Femi-
nista da Liga Brasileira de Lésbicas/ Integrante do DIVAS).

Merece destaque, considerando que o VI SENALE representava um desafio para o Nordeste e, não apenas
para Pernambuco, a constituição da Coordenação Política Ampliada, durante o     Encontro Regional de
Lésbicas da Região Nordeste para construção do VI Seminário Nacional de Lésbicas (16 de janeiro de
2005). Esta Coordenação constituiu-se um espaço de discussão com a finalidade de contribuir com as
negociações quanto ao método a ser adotado para realização do VI SENALE, uma vez que os três grupos de
lésbicas existentes, em Pernambuco, não possuiam e nem possuem afinidades políticas e nem método de
organização comum. A Coordenação Política Ampliada foi composta pelas integrantes da Coordenação
Política Executiva e por  militantes de outros estados do Nordeste (Gorett Gomes - GAMI/RN; Syanara Klini
- Labrys/RN; Rose Silveira - Grupo Palavra de Mulher/BA; Adenuse Targino - Grupo Maria Quitéria/PB;
Marinalva Santana - Grupo Matizes/PI e Viviane - militante autônoma - Mossoró/RN).

No entanto, a dificuldade de recursos para viabilizar contatos telefônicos, reuniões presenciais, bem como
o não acesso à internet pela maioria, inviabilizou o funcionamento dessa instância. Assumiram efetividade
nas ações pró-realização do VI SENALE: a Coordenação Política Executiva, a Secretaria Executiva, o Comitê
Consultivo Nacional e colaboradoras/voluntárias.

Comitê Consultivo Nacional

Para consulta acerca de questões polêmicas foi constituído um Comitê Político Nacional que funcionou de
maneira virtual através do e-mail: consultivovisenale@grupos.com.br, para o qual foram convidadas, através
da Secretaria Executiva do VI SENALE, as mulheres descritas abaixo, conforme divulgação no Boletim Ele-
trônico VI SENALE – 3ª edição. Recife, março/2006. Os critérios utilizados pela Coordenação Política
Executiva para a composição desse Comitê foram: mulheres que já organizaram SENALEs anteriores; mu-
lheres que são referência na construção do movimento de lésbicas brasileiro e mulheres que representam
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diferentes tendências políticas no movimento de lésbicas brasileiro. Vale destacar que algumas colaboraram
de forma sistemática, outras de forma pontual e outras não colaboraram:

Ana Bosch - PE; Ana Pereira - AL; Angélica Lemos - SP; Bruna Cilento - SP; Carmem Lúcia Luiz - SC; Célia
Miliauskas - SP; Célia Orlato Selem - SC; Denise Limeira - RO; Dora Simões - SP; Emily Cardoso - SP;
Joelma Cesário - DF; Josenita Duda - PE; Juliane Ataíde - RN;  Kaká Kotlinski - DF; Leila Lopes - RS; Lurdinha
Rodrigues - SP; Mariana Pessah - RS; Marisa Fernandes - SP; Miriam Correia - DF; Mitchelle Meira - CE;
Neusa Cardoso - RJ; Neusinha Melo - MG; Nívea Mota - PE; Regina Facchini - SP; Rita Quadros - SP;
Rosângela Castro - RJ; Rosário Ferreira - SC; Silvana Conti - RS; Silvana Mara de Morais - RN; Soraya
Menezes - MG; Synara Klyni - RN; Tatiana Raulino - CE; Valdênia Sampaio - PI; Virgínia Fiquerêdo - RJ; Yone
lindgren - RJ; Zadilene Zaro - RS; Zora Yonara - BA.

Parcerias

Técnicas: DIVAS (Marylucia Mesquita, Anamaria de Lira Lima, Raquel Rocha Berenguer e Cida Fernandez);
Centro das Mulheres do Cabo (Ana Maria da Conceição Veloso e Fábia Lopes); Grupo Curumim (Cláudia
Vasconcelos e Sueli Valongueiro); Instituto PAPAI (Luciana de Souza Leão); Fórum de Mulheres de Pernambuco
(Maria Betânia Serrano e Nataly Queiroz ); Associação Lésbica Feminista de Brasília – Coturno de Vênus
(Kelly Kotlinski Verdade e Joelma Cesário); Lésbicas feministas da Liga Brasileira de Lésbicas (Maria de Lourdes
Alves Rodrigues, Rita Quadros, Silvana Conti e Rosário Ferreira).

Financeiras: ASTRAEA - Lesbian Foudation for Justice; UNESCO; Ministério da Saúde, através do Programa
Nacional DST/AIDS e Área Técnica de Saúde da Mulher do MS; UNIFEM; Ação por um Mundo Solidário
(ASW); DIVAS - Instituto em Defesa da Diversidade Afetivo-Sexual; Prefeitura do Recife - PE (Coordenadoria
da Mulher do Recife, Secretaria Municipal de Direitos Humanos através da Gerência pela Livre Orientação
Sexual (GLOS), Secretaria Municipal de Saúde da Mulher, Coordenação Municipal DST/AIDS); Prefeitura do
Cabo de Santo Agostinho/PE; Prefeitura de Olinda/PE; Prefeitura de Paulista/PE; Coordenação Estadual
DST/AIDS de Pernambuco; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM); Secretaria Especial de
Direitos Humanos - SEDH; Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR;
Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB); Parlamentares: Vereador Jurandir Liberal (PT) e Deputada Esta-
dual Tereza Leitão (PT).

Políticas:     DIVAS - Instituto em Defesa da Diversidade Afetivo-Sexual; Centro das Mulheres do Cabo; Grupo de
Mulheres Cidadania Feminina; Fórum de Mulheres de Pernambuco; Grupo Curumim; AMHOR - Articulação e
Movimento Homossexual do Recife e Região Metropolitana; Instituto PAPAI; Liga Brasileira de Lésbicas (LBL); Asso-
ciação Lésbica Feminista de Brasília - COTURNO DE VÊNUS; SOS Corpo - Instituto Feminista para Democracia;
Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos; Grupo de Teatro Loucas de Pedra Lilás; Fórum de
Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros de Pernambuco; ABGLT - Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e
Transgêneros; SINOS - Organização para o Desenvolvimento da Comunicação Social; Fórum Social Nordestino.

Outras instâncias de colaboração

Captação de Recursos: Ana Veloso (PE), Marylucia Mesquita (PE), Kely Kotlinski (Kaká)(DF), Margarida
Jerônimo (PE), Anamaria de Lira Lima (PE), Íris de Fátima (PE), Rita Quadros (SP), Rivânia Rodrigues (PE),
Rejane Pereira (PE), Sueli Valongueiro- Sula (PE), Betânia Regino (PE), Vânia Sousa (Paulista/PE).

Articulação Política Geral: Marylucia Mesquita (PE), Anamaria de Lira Lima (PE), Ana Pereira (AL), Raquel
Berenguer (PE), Begoña Ibara, Valdênia Sampaio (PI), Lurdinha Rodrigues (SP), Silvana Conti (RS), Rita
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Quadros (SP), Ana Veloso (PE), Rosário Ferreira (DF), Rosângela Pimenta (PE), Roseli Macedo da Silva
(RN), Luciana de Souza Leão (PE), Kelly Kotlinski (Kaká/DF), Joelma Cesário (DF).

Articulação de Palestrantes: Anamaria de Lira de Lima (PE), Marylucia Mesquita (PE), Luciana de Souza
Leão (PE) e Raquel Berenguer (PE).

Lideranças da I Caminhada de Mulheres Lésbicas e Simpatizantes de Pernambuco:     Cida Fernandez(PE),
Flávia Lucena (PE), Soraya Menezes (MG) Ana Veloso (PE).

Articulação da Relatoria das Oficinas: Betânia Regino (PE), Anamaria de Lira de Lima (PE) e Cláudia Vas-
concelos (PE).

Filmagem dos principais momentos do VI SENALE: Maria Angélica Lemos (SP) e Célia Orlato
Selem (SC).

Gravação em áudio do VI SENALE:     João Paulo (PE).

Transcrição do áudio do VI SENALE: Adriana Pirro (PE) e Nataly Queiroz (PE).

Registro fotográfico: Adriana Pirro (PE), Kelly Kotlinski - Kaká (DF) e Luana Ferreira Alves (DF).

Recepção/entrega de material e logística: Adriana Pirro (PE), Karen Lúcia Borges (DF), Kelly Kotlinski
(Kaká/DF), Aina Bosch (PE), Anamaria de Lira Lima (PE), Luana Ferreira (DF), Daniele Moreira (DF), Roseli
Macedo da Silva (RN), Alessandra Acedo (SP), Marylucia Mesquita (PE), Cláudia Vasconcelos (PE), Cida
Fernandez (PE), Adneuse Targino (PB), Ana Pereira (AL), Cristiane Bispo (PE).

Apoio para realização do exame ginecológico das participantes: Luciana de Souza Leão (PE), Margarida
Jerônimo (PE), Rejane Pereira (PE) e Benita Spinelli (PE).

Programação Visual e Assessoria de Comunicação do VI SENALE: Nataly Queiroz (PE).

Agradecimentos: A todas as mulheres lésbicas que vêm construindo e fortalecendo o Movimento de Mu-
lheres Lésbicas Brasileiro e Latino-Americano enquanto sujeitos políticos.

Infra-Estrutura

Sede do encontro

A realização das reuniões da Coordenação Política Executiva e o funcionamento da Secretaria Executiva
ocorreram da seguinte maneira:

As reuniões da Coordenação Política Executiva e Comissões de Trabalho ocorreram na sede do SOS
Corpo – Instituto Feminista para a Democracia, situada à Rua Real da Torre, nº 593. Madalena. Recife/PE.
CEP: 50.610-000, em meados de janeiro/2006 a 31 de maio/ 2006. As reuniões da Coordenação
Política Executiva foram semanais a partir de janeiro de 2006 e o telefone para contato foi: (81) 8837-
0829. As reuniões das Comissões de Trabalho ocorriam de acordo com as necessidades e disponibilida-
de de tempo das mulheres envolvidas. Posteriormente, o funcionamento da Secretaria Executiva, no
período de junho/2006 a 30 de agosto/2006, esteve funcionando na residência de uma das integrantes
da Coordenação Política Executiva, devido à ausência de infra-estrutura institucional e escassez de recur-
sos. O telefone/fax de contato foi: (81) 3226-3170 ou através dos e-mails: comunicavisenale@gmail.com
e divasmary@gmail.com.
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Contratação de Serviços

Secretária Executiva: Raquel Berenguer (PE) - Responsável pelas inscrições; comunicação com as mulheres;
sistematização das reuniões da Coordenação Política Executiva; administração e monitoramento do e-mail:
comunicavisenale@gmail.com, das listas: senale@yahoogrupos.com.br e consultivovisenale@grupos.com.br
e da página www.xpg.senale.com.br; acompanhamento de prestações de contas; envio de convites para
palestrantes e representantes governamentais e não governamentais e logísticas.

MGI - Operadora de Turismo & Eventos / Oficinas de Eventos - Negócios e Turismo - Responsável pela
contratação dos serviços de hospedagem e alimentação e logística.

Assessoria de Comunicação e Imprensa: Nataly Queiroz - Responsável pela divulgação do evento e
visibilidade do Encontro na mídia local e nacional.

Comunicação e Divulgação

Comunicação

Os mecanismos de comunicação com as diferentes tendências do movimento de mulheres lésbicas brasilei-
ro foram:

• Lista senale@yahoogrupos.com.br. Espaço onde foram disponibilizadas: inicialmente, uma carta explicativa
da mudança do VI SENALE de João Pessoa para Recife; uma pré-proposta da programação e comunicações.

• E-mail da Secretaria Executiva do VI SENALE: comunicavisenale@gmail.com;

• 3 (três) Boletins Informativos eletrônicos;

• Página do VI SENALE: www.xpg.senale.com.br, disponível entre o período de meados de abril a junho/2006;

• Integrantes do Comitê Consultivo Nacional, através do e-mail: consultivovisenale@grupos.com.br.

• Materiais produzidos:

- 01 banner - viabilizado com o recurso das inscrições;

- 01 faixa - viabilizada com o recurso das inscrições;

- 01 site: www.xpg.senale.com.br - viabilizado com o recurso das inscrições;

- 500 folders - viabilizados com o apoio da Coordenação Municipal DST/AIDS - Recife/PE;

- 200 camisas - viabilizadas com o apoio Coordenação Municipal DST/AIDS - Recife/PE;

- 250 camisas - viabilizadas com o recurso das inscrições;

- 250 bolsas - viabilizadas com o recurso das inscrições;

- Pastas de papel e crachás - viabilizadas com o apoio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Segurança Cidadã do Recife, através da Gerência da Livre Orientação Sexual (GLOS);

- Panfletos sobre sexo seguro para mulheres que transam com mulheres - viabilizados com o apoio da
Coordenação Municipal de DST/AIDS - Recife/PE, SUS - Secretaria de Saúde - Prefeitura do Recife.

- Publicação de 3.000 cartazes e 35 banners - viabilizados com apoio da SPM;

- Publicação de 200 exemplares do Relatório do VI SENALE - viabilizados com apoio da SPM.
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5 Disponível no arquivo do Centro de Documentação do SOS Corpo – Instituto Feminista para a Democracia.

Sobre o temário central

O temário central proposto pela Coordenação Política Executiva foi legitimado pelas diferentes tendências
do movimento de mulheres lésbicas brasileiro, uma vez que nenhuma militante propôs um temário central
diferente. Entretanto, sobre as mesas centrais e de grupos de trabalho (GTs) foram apresentadas propostas
diferentes daquelas, inicialmente sugeridas pela Coordenação, sendo estas incorporadas, em sua maioria.

Sobre os objetivos, atividades, produtos, resultados alcançados do VI SENALE

O alcance destes itens somente foi possível através da conjugação solidária de esforços coletivos de várias pessoas,
organizações parceiras e apoio do governo federal e agências internacionais, já elencados neste relatório. No
entanto, merece destaque cinco ações principais que, ao se complementarem, permitiram viabilizar o VI SENALE:

• Projeto “Fortalecimento do movimento lésbico brasileiro para a conquista de direitos e respeito às
diferenças”, coordenado e executado pelo Grupo Curumim, com o apoio da Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres (SPM);

• Projeto “Apoio Institucional DIVAS”, coordenado e executado pelo DIVAS, com o apoio da ASTRAEA -
Lesbian Foudation for Justice;

• Projeto “VI SENALE: Movimento de Mulheres Lésbicas como Sujeito Político: Poder e Democra-
cia”, coordenado e executado pelo DIVAS, com o apoio do Ministério da Saúde – PN DST/AIDS;

• Projeto “Apoio à Divulgação e Registro do VI Seminário Nacional de Lésbicas – SENALE”, coordena-
do e executado pelo Grupo de Mulheres Cidadania Feminina, com o apoio da Secretaria Especial de
Direitos Humanos (SEDH);

• Apoio pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) de 20 Bolsas
para participação de 20 lésbicas negras     para custear  (hospedagem, alimentação e inscrição). A negoci-
ação deste apoio ocorreu entre militantes da Rede Nacional de Lésbicas Negras, SEPPIR e Secretaria
Executiva do VI SENALE com a colaboração da Associação Lésbica Feminista - Coturno de Vênus/DF.

Divulgação

A divulgação ocorreu através, principalmente, das listas:  senale@yahoogrupos.com.br,
consultivovisenale@grupos.com.br, ligabrasileiradelesbicas@grupos.com.br, ab-l@yahoogrupos.com.br;
amb@articulacaodemulheres.org.br; infos.fmpe@grupos.com.br e em outras inúmeras listas que as orga-
nizações LBGTs participavam; através do site: www.xpg.senale.com.br e através do Boletim Articulação de
Mulheres Brasileiras (AMB) “Articulando Eletronicamente”5.

Inscrições

As inscrições aconteceram através do preenchimento da ficha de inscrição disponível da listas
senale@yahoogrupos.com.br e consultivovisenale@grupos.com.br. As interessadas encaminharam as fichas  e o
comprovante de pagamento da inscrição (R$ 60,00) via fax (81) 3427-2100) ou para Raquel Berenguer – Secretaria
Executiva do VI SENALE - através do e-mail: comunicavisenale@gmail.com. Foram inscritas 263 mulheres e parti-
ciparam do encontro 246 mulheres lésbicas, bissexuais e heterossexuais, a exemplo dos SENALEs anteriores.
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A Todas as Mulheres Presentes no VI SENALE
“Movimento de Mulheres Lésbicas como Sujeito Político:
Poder e Democracia”

Recife, 18 a 21 /05/2006

Garantindo Direitos, Autonomia e Liberdade5

O mundo que queremos não se reflete na falta de respeito; na violação às mulheres, por isso a Coordena-
ção Política do VI SENALE vem publicamente repudiar práticas de intimidação, discriminação, assédio moral
ou sexual e, violência física e/ou psicológica de mulheres contra mulheres. Esse posicionamento se deve ao
fato de termos casos evidenciados de agressão entre lésbicas em momentos anteriores, caracterizando-se,
então, pela reprodução da opressão de gênero.

Não queremos criar um instrumento repressivo, mas garantir a total e irrestrita autonomia das participantes,
afinal o SENALE é um evento que pretende construir valores e fomentar políticas de garantia à segurança e
integridade das mulheres. Nesse sentido, NÃO admitiremos qualquer situação de constrangimento. Sendo
assim, estaremos registrando no relatório do VI SENALE e tornando público qualquer ato de violência que
venha a ocorrer e, que seja formalizada a denúnica, garantindo a não continuidade da agressora nas ativida-
des seguintes do evento.

Além do exposto, queremos apresentar a você algumas informações importantes:

1) Se você quiser conversar conosco, desabafar, contar a situação de violência que ocorreu nos colocamos
para te apoiar. Neste caso, você procura Juju - Labrys/RN ou Luciana Souza Leão (Coord. Política Execu-
tiva do VI SENALE).

2) Se além de conversar e desabafar você quiser um apoio profissional no campo jurídico e psicossocial ligue
para o Centro de Referência Clarice Lispector no telefone 0800 281 01 07. (Obs.: Atendimento Jurídico
e Psicossocial no horário de 8h às 18h OU por Orientação Telefônica (24 horas). Endereço do Clarice
Lispector – Rua Bernardo Guimarães, 470. Boa Vista.

3) Fazer a denúncia de uma situação de violência contra as mulheres é um direito de todas nós!!! Se você
quiser fazer a denúncia tem os seguintes serviços: Disque Denúncia através do telefone: 180 ou a Dele-
gacia Especializada da Mulher na Rua do Pombal, s/n, Santo Amaro. Atendimento 24 horas. Telefone:
3301-1387/ Fax: 3301-5427. Ponto de Referência: em frente ao Cemitério de Santo Amaro.

Atenciosamente,
Coordenação Política Executiva do VI SENALE
Coordenação Política Ampliada do VI SENALE

5 Carta disponibilizada para o movimento de mulheres lésbicas através do e-mail senale@yahoogrupos.com.br e distribuída nas pastas do VI SENALE.
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Comunicado da Comissão Organizadora

A Coordenação Política Executiva do VI SENALE vem por meio deste tornar nítido que:

1. Como já descrito no item “Memória da Construção do VI SENALE” contou-se com o apoio de várias
organizações governamentais e agências de cooperação nacionais e internacionais. Cada financiador tem
seu método de repasse dos recursos. Todas, com exceção da SEPPIR, repassaram os recursos diretamen-
te para as organizações parceiras que apoiavam a Coordenação Política Executiva para que pudessem
administrá-las e geri-las. A SEPPIR repassou o recurso para as lésbicas negras definidas pela Rede Nacional
de Lésbicas Negras.

2. O acordo realizado entre Comissão Organizadora, Rede Nacional de Lésbicas Negras e SEPPIR foi que
uma parte do montante total deveria ser repassada à Comissão Organizadora para cobrir as despesas
referentes a inscrição, hospedagem e alimentação. Houve problemas de entendimento por parte de
algumas militantes da Rede Nacional de Lésbicas Negras.

3. O recurso negociado entre SEPPIR, Rede Nacional de Lésbicas Negras era indispensável para comple-
mentar o pagamento com as despesas do hotel (hospedagem e alimentação), que foram, em parte,
antecipadas pelo recebimento do apoio de outros financiadores. A negociação com o hotel ocorreu
através da MGI/ Oficina de Eventos. Era impossível hospedar qualquer participante sem a garantia de
pagamento das despesas, daí a solicitação do repasse do recurso, via cheque, por militantes que estavam
no apoio à Comissão Organizadora.

4. A Comissão vem a público tornar nítido que, após a realização do VI SENALE, teve que recorrer a
outros parceiros e apoiadores para cobrir prejuízos provocados pelo não repasse - por algumas mili-
tantes da Rede Nacional de Lésbicas Negras, apoiadas pela SEPPIR (até o momento de conclusão
dessa publicação).

Por fim, acreditamos que aconteceram conflitos entre as participantes durante o processo para solução do
impasse. Consideramos, portanto, que as atitudes para equacionar esta questão não foram baseadas no
racismo. Uma vez que, tanto as mulheres da comissão organizadora que se auto-definem como negras,
como àquelas não-negras entendem que, somente será possível transformar a sociedade com a devida
reparação histórica de todos os atentados cometidos contra a população negra. E que, ainda, é imprescindí-
vel afirmar, cotidianamente, a luta contra o racismo, a lesbofobia/a homofobia e o sexismo.

Coordenação Política Executiva do VI SENALE
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GRUPO CURUMIM - É uma organização feminista e anti-racista, fundada em 30 de agosto de 1989,
sediada em Recife, Pernambuco, Brasil. Pauta sua ação no fortalecimento da cidadania das mulheres,
jovens e adolescentes através da promoção dos direitos humanos, da saúde integral e pública de
qualidade e dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, sob a perspectiva da igualdade étnico-racial e
de gênero, da justiça social e da democracia participativa. O Grupo atua de maneira articulada em
nível nacional, desenvolvendo ações em parceria com outras ONGs, redes e movimentos.E-mail:
curumim@grupocurumim.org.br.

Apoio

Secretaria especial de políticas para a mulher da Presidência da Republica - A Secretaria foi
criada através da Medida Provisória 103, no primeiro dia do governo do presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, para desenvolver ações conjuntas com todos os Ministérios e Secretarias Especiais, tendo
como desafio a incorporação das especificidades das mulheres nas políticas públicas e o
estabelecimento das condições necessárias para a sua plena cidadania. www.presidencia.gov.br/
estrutura_presidencia/sepm.

Parceria

DIVAS – Instituto em Defesa da Diversidade Afetivo-Sexual - É uma organização lésbica e
feminista fundada em 2003. Tem como missão: “Contribuir para proteção, promoção, informação,
mobilização, organização, representação e defesa da emancipação política e afetivo-sexual das mulheres
lésbicas e bissexuais.” Integra a Liga Brasileira de Lésbicas (LBL) e o Fórum de Mulheres de Pernambuco.
Representa a LBL no Conselho Municipal de Direitos da Mulher (Gestão: 2006/2008). E-mail:
divas@divas.org.br

Liga Brasileira de Lésbicas (LBL) - É uma articulação autônoma de empoderamento e mobilização
de lésbicas e bissexuais. Foi criada por mulheres lésbicas durante o Fórum Social Mundial de 2003 que
ousaram politizar a sexualidade, combatendo a heterossexualidade compulsória. Entre seus princípios
estão: autonomia, autodeterminação, liberdade, transparência, horizontalidade, defesa do Estado
Laico, visibilidade lésbica, luta contra o patriarcado e todas as formas de machismos e fundamentalismos
e uma posição anti-capitalista. E-mail: ligabrasileiradelesbicas@uol.com.br

Fórum de Mulheres (FMPE) - Fundado em 1989, o Fórum de Mulheres de Pernambuco (FMPE) é
uma articulação feminista com atuação em Estado que congrega grupos de mulheres, organizações
sindicais, militantes de partidos políticos, feministas independentes e organizações não-governamentais.
O FMPE é um dos fóruns organizados junto à Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB). E-mail:
forumdemulherespe@yahoo.com.br

Centro das Mulheres do Cabo (CMC) - É uma organização feminista fundada em 1984 e cuja
missão é construir a eqüidade de gênero e afirmar os direitos de cidadania das mulheres. O CMC tem
atuação em todo o Estado de Pernambuco, possui mais de 5 mil sócias e está organizado por meio dos
programas Direitos Feminismo e Política, Direitos, Gênero e Desenvolvimento e Direitos Reprodutivos
e Direitos Sexuais, além das políticas de comunicação, desenvolvimento institucional e de formação,
sistematização e produção de conhecimentos. E-mail: cmdocabo@uol.com.br

Agradecimentos do Grupo Curumim

Ane Cruz, Elisabete Pereira, Fátima Ferreira, Kaká Verdade, Marcela L’Amour, Margarida Costa Lima, Maria
Angélica Lemos, Neide Batista, Paula Andrade, Rufino Filho, Sueli Oliveira e Vera Valter.
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