
O Governo de São Paulo apresenta: 
 

 
O Comitê Intersecretarial de Defesa da Diversidade Sexual, em parceria com a Coordenação 
Estadual de Políticas para a Diversidade Sexual, da Secretaria da Justiça e da Defesa da 
Cidadania, com a Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias e o Museu da Diversidade Sexual, 
da Secretaria de Estado da Cultura, e a OAB/SP - Comissão da Diversidade Sexual, prepararam 
uma séria de ações de visibilidade e reflexão para o 17 de Maio de 2014 - Dia Estadual de 
Combate à Homofobia, a ocorrerem nas Fábricas de Cultura, equipamentos da Secretaria de 
Estado da Cultura sob gestão e parceria da organização social de cultura Catavento Cultural, 
difundindo ações pela periferia da Capital Paulista. 
 
Participem!! 
 
 
Dia Estadual de Combate à Homofobia 
 

A história de luta contra a homofobia é árdua e bem antiga. Homossexualidade já foi considerada 
até crime. No dia 17 de maio de 1990, a assembléia geral da OMS (Organização Mundial de 
Saúde) aprovou a retirada do código 302.0, declarando que a homossexualidade não constitui 
doença, distúrbios e nem perversão. Desde então, o Dia Estadual de Combate à Homofobia é 
comemorado em 17 de maio. Em celebração à data, a Secretaria de Estado da Cultura realiza uma 
série de atividades nas unidades das Fábricas de Cultura da zona leste. A ação conta com parceria 
da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. 

No sábado (17/5), as Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Parque Belém 
apresentam uma programação especial de leitura e roda de conversa sobre preconceito e 
homossexualidade, sessões de cinema e a exposição "Homofobia Fora de Moda", do Museu da 
Diversidade. 

A Fábrica de Itaim Paulista conta ainda com duas sessões de cinema. A partir das 12h30 será 
exibido, no teatro da Fábrica, o filme “Não Quero Voltar Sozinho”, do diretor Daniel Ribeiro, que 
trata sobre a descoberta da homossexualidade por um adolescente deficiente visual.  Já no 
período noturno, a partir das 18h, será exibido o filme “Não Gosto dos Meninos”, do diretor André 
Matarazzo e Gustavo Ferri, que traz depoimentos sobre a descoberta da homossexualidade por 
homens gays – jovens e adultos – e mulheres lésbicas, discutindo a falta de referencial. Após a 
exibição dos filmes, haverá um debate sobre as políticas públicas pró-cidadania LGBT e de 
enfrentamento à homofobia no Estado de São Paulo, realizado pela Coordenação de Políticas para 
a Diversidade Sexual, com participação do Comitê Intersecretarial da Diversidade Sexual. 

A unidade do Itaim Paulista também apresenta a exposição “Homofobia Fora de Moda”, do Museu 
da Diversidade Sexual. Composta por 30 camisetas estampadas, selecionadas entre 122 
desenhos enviados por designers de vários estados, a exposição tem o objetivo de promover a 
conscientização e o combate à homofobia. A mostra, itinerante, já percorreu várias cidades do 
interior e litoral de São Paulo. No sábado (17/05), haverá também distribuição de folhetos sobre a 
Lei Estadual 10.948/01, que proíbe e pune a discriminação por orientação sexual e/ou identidade 
de gênero com orientações ao público presente, que será realizado pela OAB/SP – Comissão da 
Diversidade Sexual. 

A entrada nas Fábricas de Cultura é gratuita. 

Dia Estadual de Combate à Homofobia recebe programação especial nas Fábricas de 
Cultura da Zona Leste 

Fábrica de Cultura Vila Curuçá 



- Encontro de leitores e roda de conversa sobre preconceito e homossexualidade 

Dia: 17 de maio 

Horário: a partir das 13h 

Endereço: Rua Pedra Dourada, nº 65 

Tel: (11) 2016-3316 

Horário de funcionamento: terça a sexta das 9h às 21h 

Sábados das 10h00 às 21h00 e Domingos das 10h00 às 17h00 

 

Fábrica de Cultura Sapopemba 

- Encontro de leitores e roda de conversa sobre preconceito e homossexualidade 

Dia: 17 de maio 

Horário: a partir das 15h 

Endereço: Rua Augustin Luberti, 300 (Fazenda da Juta) (Próximo ao Batalhão da PM) 

Tel: (11) 2012-5803 

Horário de funcionamento: terça a sexta das 9h às 21h 

Sábados das 10h00 às 21h00 e Domingos das 10h00 às 17h00 

 

Fábrica de Cultura Parque Belém 

- Encontro de leitores e roda de conversa sobre preconceito e homossexualidade 

Dia: 17 de maio 

Horário: a partir das 15h 

Endereço: Av. Celso Garcia, nº 2.231 - Portaria 1 ou Rua Nelson Cruz - Portaria 2, na altura do nº 
2.200 da Av. Celso Garcia 

Tel: (11) 2618-3447 

Horário de funcionamento: terça a sexta das 9h às 17h 

Sábados e domingos: das 10h00 às 17h00 

 

Fábrica de Cultura Itaim Paulista 



- Encontro de leitores e roda de conversa sobre preconceito e homossexualidade 

Dia: 17 de maio 

Horário: a partir das 15h 

- Filme “Não Quero Voltar Sozinho” e debate sobre políticas públicas pró-cidadania LGBT e de 
enfrentamento à homofobia no Estado de São Paulo 

Dia: 17 de maio 

Horário: a partir das 12h30 

- Filme “Não Gosto dos Meninos” e debate sobre políticas públicas pró-cidadania LGBT e de 
enfrentamento à homofobia no Estado de São Paulo 

Dia: 17 de maio 

Horário: a partir das 18h 

- Foyer do Teatro: Exposição "Homofobia Fora de Moda" 

Coordenação: Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias e Museu da Diversidade Sexual 

Dia: 17 de maio 

Endereço: Av. Estudantes da China, nº500 

Tel: (11) 2025 1991 

Horário de funcionamento: terça a sexta das 9h às 21h 

Sábados das 10h00 às 21h00 e Domingos das 10h00 às 17h00 

 



 


