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COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
REQUERIMENTO Nº___________, DE 2019
(Da Sra. Erika Kokay)

Requer a realização de audiência
pública para lançamento do livro
“Quando ousamos existir: itinerários
fotobiográficos do Movimento LGBTI
brasileiro (1978-2018)”, como parte da
programação do Festival Brasília
Orgulho 2019.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, arts. 255 e 256, a realização de Audiência Pública para lançamento
do livro “Quando ousamos existir: itinerários fotobiográficos do Movimento
LGBTI brasileiro (1978-2018)”, como parte da programação do Festival Brasília
Orgulho 2019. Para tanto, solicito sejam convidados/as:
I) Márcio Rodrigo Vale Caetano, coautor do livro;
II) Cláudio Nascimento Silva, coautor do livro;
III) Associação Brasília Orgulho;
IV) Fábio Félix, Deputado Distrital; e
V) Instituto de Memória LGBTI.

JUSTIFICAÇÃO

O presente Requerimento visa promover o lançamento da obra “Quando
ousamos existir: Itinerários fotobiográficos do Movimento LGBTI brasileiro (Ed.
Copiart & EdFURG, 1978-2018)”, cuja advento coincide com a comemoração
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dos 40 anos de existência e resistência do hoje conhecido Movimento Social
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Intersexuais (LGBTI).
Neste sentido, é inegável que as trajetórias das mobilizações que deram
origem ao movimento social e a continuidade de grupos LGBTI organizados
têm ligação direta com a luta em prol da defesa da democracia, das liberdades
políticas e da plenitude dos direitos sociais e sexuais. O Centro de Memória
LGBTI João Antônio Mascarenhas, da FURG, ao lançar a publicação em
epígrafe, busca provocar a memória do ativismo LGBTI, de modo a realizar a
socialização de narrativas memorísticas e o direito de contar suas ações de
existência/resistência.
A publicação compõem-se de 30 artigos de autoria de 33 ativistas e
acadêmicos/as

de

diferentes

regiões

do

país

que

trazem

registros

fotobiográficos de grupos, acontecimentos históricos, padrões de mobilização
política e legal, bandeiras e reivindicações, lutas por cidadania e visibilidade,
Aids, reuniões internas dos coletivos organizados, dentre tantos outros
momentos dessas trajetórias.
Tendo em vista o significado e a dimensão histórica dessas narrativas
para a luta e resistência do Movimento LGBTI na sociedade contemporânea,
bem como para a reflexão dos desafios e barreiras sociais que se colocam na
esteira da luta pela igualdade de direitos, julgamos fundamental o lançamento
da publicação neste Colegiado, motivo pelo qual solicitamos apoio dos nobres
Pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, em____de______________de 2019.
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