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Reconhecendo a importância do diálogo entre os movimentos sociais, o “Projeto Roda
de Conversa” é fruto de uma parceria da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) – Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Violência, Gênero, Raça/Etnia Maria
Quitéria com a Liga Brasileira de Lésbicas. A Roda de Conversa é um método de
ressonância coletiva que consiste na criação de espaços de diálogo, com o objetivo de
estimular a construção da autonomia dos sujeitos por meio da problematização, da troca
de informações e da reflexão para a ação. Nesse sentido, as Rodas de Conversa
pretendem produzir conhecimento e desenvolver tecnologias relacionais e de
compartilhamento de temáticas que tenham como centralidade o campo das
sexualidades, educação e diversidade. Com o chamado “Pluralizando Gênero – É
preciso implodir a Lógica Instituída”, a primeira Roda de Conversa foi realizada em
2011 no Centro de Artes, Humanidades e Letras/UFRB no Recôncavo baiano, e teve
como mediadoras representantes do DIADORIM/GEIGS/UNEB CAMPUS XIV –
Grupo de Leitura e Estudos Interdisciplinar de Gênero e Sexualidade –; GRIOT –
Culturas Populares, Diáspora Africana e Educação (PPGE/UFBA-DMMDC/UFBA);
SUDEB – Superintendência de Desenvolvimento da Educação Básica do Estado da
Bahia; contando com a presença de mais de 40 alun@s além de docentes das referidas
Universidades. O girar da roda foi com a exibição dos vídeos vetados do Kit
AntiHomofobia (MEC), seguido de debate problematizando a homofobia no ambiente
escolar. Um dos produtos desta Roda foi a produção de um vídeo com as falas das
debatedoras e do corpo estudantil. Acreditando nas rodas de conversa como estratégia
de produção e difusão de conhecimentos relevantes para as lésbicas e suas/nossas lutas,
a LBL-BA e o Núcleo Maria Quitéria se lançam no desafio de interiorizar o debate
sobre sexualidades, educação, diversidades, cidadania e direitos humanos das mulheres
bissexuais e pessoas LGBT.
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