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o que é?
quem somos? 

o grupo 
gênero, tecnologia e arte (gta)

exposição Destruindo Rostos
artista Rael Brian



houve uma catástrofe nuclear!

o futuro da humanidade está em jogo

existe um abrigo subterrâneo que pode abrigar 
somente quatro pessoas e você 

terá que fazer a escolha



[1] jovem estudante de computação, homossexual. 

[2] latina bissexual e pintora, viveu um relacionamento 
heterossexual abusivo, sendo traída pelo marido com a 
própria irmã. 

[3] escrevia com a mão esquerda e costumava comprar 
animais enjaulados para libertá-los depois.

[4] seus pais eram divorciados no século XIX, perdeu seu pai 
com 8 anos de idade.

[5] só aprendeu a falar aos três anos de idade, tinha dislexia, 
reprovou na escola fundamental. 

[6] jovem homossexual que abandonou a faculdade e 
desapontou sua família para tentar abrir um negócio. 

[7] deficiente físico, porém se aplicava muito aos estudos.  

[8] sua mãe era pianista e cantora.tinha um livro de receitas 
que se tornou radioativo. casou-se com alguém que recebeu 
o prêmio nobel.

[9] jovem aristocrata e homossexual. teve uma escola para 
jovens de talento. 

[10] nasceu na periferia de nova iorque na década de 1950. 
escreve peças para dramaturgia e adora vinhos.

[11]  artista dos EUA que teve suas obras ‘roubadas’ e 
vendidas pelo marido. precisou provar em audiência pública 
a autoria de suas obras. 

[12] foi um dos ícones do movimento modernista brasileiro, 
tendo um quadro que inaugurou o movimento antropofágico 
nas artes plásticas.

[13]  viveu na periferia de são paulo, sustentando os três 
filhos catando papéis. escreveu um famoso livro que chegou 
a ser traduzido para 14 idiomas.

[14] era cego, e sofreu acusação de conspiração e de difundir 
“fake news”.

[15] usava cocaína, era especialista em sexualidade e 
estudou a pedofilia, também fumava cachimbo.

[16] apresenta um programa de grande influência para sua 
comunidade, tendo construído sua carreira no undergound. 
apesar de sua atuação, recentemente sofreu acusações de 
transfobia. 



 [1] Alan Turing 

 [6] Mark Zuckerberg  [5] Albert Einstein 

 [4] Ada Lovelace  [3] Leonardo  da Vinci [2] Frida Kahlo

 [8]Marie Curie  [7] Stephen Hawking 



 [15] Sigmund Freud  [13] Carolina de Jesus

 [9] Platão  [10] Neil deGrasse Tyson
 [11]Margaret Keane

 

 [12] Tarsila do Amaral

 [14] Galileu Galilei  [16] RuPaul



considerando o que debatemos até agora, 
por meio destas pessoas e seus contextos, 
você identifica algum problema no entorno 
das questões de gênero nas áreas de 
tecnologia e arte?



fase_crítica

apontem e anotem tópicos (positivos e negativos) que 
envolve o contexto debatido



fase_fantasia

imaginem um futuro ideal para a problematização 
construída na fase_crítica, anotando suas ideias

organizem grupos para 
continuar as discussões



fase_implementação

proponham estratégias, ações que promovam 
mudanças no cenário atual, referente às discussões da 
fase_crítica + fase_fantasia;

organizem na forma 
de um manifesto





obrigade!


