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Em memória de Rosiléia, minha mãe que me
proporcionou chegar onde estou hoje.
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Trans tem “T” de trabalho
Jaqueline Gomes de Jesus1

Ironia: vai trabalhar, travesti.
Bianca Kalutor (2017, p. 6)2
...apresentar-se num departamento pessoal com roupas femininas e documento masculino é certeza de porta na cara!
Cláudia Wonder (2008, P. 25)3

O

trabalho é uma categoria central na formação da
identidade humana, na construção da cultura em
que nos tornamos que somos e quem podemos ser.
Quando trabalhamos, transformamos a nós mesmos, as pessoas que nos cercam e o nosso mundo.
Mas a história do trabalho não é uma história de liberdade. Escravidão e exploração da mão-de-obra nos marcam

1 Professora de Psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ. Doutora em
Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações pela Universidade de Brasília – UnB,
com Pós-Doutorado pela Escola Superior de Ciências Sociais da Fundação Getúlio
Vargas – CPDOC/FGV Rio. Pesquisadora-Líder do ODARA – Grupo Interdisciplinar
de Pesquisa em Cultura, Diversidade e Identidade. Coordenadora do Núcleo de
Diversidade – NDIVAS Marielle Franco (IFRJ Campus Belford Roxo). Autora dos livros
“Transfeminismo: Teorias e Práticas” e “Homofobia: Identificar e Prevenir”.
2 KALUTOR, B. (2017). Xica minha vida. Em: Coletivo Xica Manicongo (Org.),
XICA MANICONGO. Mimeografado, 8 p.
3 WONDER, C. (2008). OLHARES DE CLÁUDIA WONDER. São Paulo: Edições GLS.

9

desde os primórdios da humanidade. Ainda hoje não vivemos em uma sociedade que garante oportunidades iguais
para todos, especialmente no mundo do trabalho.
Ao nos focarmos na população transgênera, não dá para
evitar o tema da empregabilidade. Ele está imbricado na expressão da transfobia enquanto manutenção da condição
marginalizada das pessoas trans, em especial as travestis e
mulheres trans, as quais, historicamente, estão fadadas ao
trabalho informal, particularmente a prostituição.
Ao contrário do que pensam algumas pessoas, falar de
trans é falar de trabalho. Falar de travesti é falar de trabalho.
Muito trabalho. Pessoas trans sempre trabalharam, e muito.
Mas qual trabalho? O informal. O precarizado. Aquele que se
enquadra nas categorias mais estereotipadas, voltadas à exploração do nosso corpo como instrumento de trabalho. Nós
como mercadoria.
E foi esse trabalho, tornado indigno pela hipocrisia hegemônica, legalizado, porém desregulamentado no Brasil,
que trouxe toda a dignidade para gerações de pessoas trans!
Garantiu a diária na casa, o pão com manteiga de manhã, o
almoço e às vezes a janta, a roupa e o silicone.
Foi com a prostituição que as nossas antepassadas
travestis, mesmo desvalorizadas e oprimidas, tornaram-se mães, criaram famílias, desenvolveram linguagem e
cultura próprias, valorizaram o corpo trans, foram educadoras impedidas de acessar as escolas 4, salvaram muitas de nós da solidão, da fome e da morte que chega an4 Recomendo a leitura de JESUS, J. G. (2013). Uma puta educadora: entrevista
com Indianara Alves Siqueira. GÊNERO: Núcleo Transdisciplinar de Estudos de
Gênero – NUTEG, v. 14, n. 1, pp. 57-67. Niterói.
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tes dos 30 anos — quando ainda morremos, assassinadas
pelo feminicídio ou pelo impedimento de acesso à saúde
integral nos serviços públicos 5.
A culpa pela situação precária das pessoas trans não é do
trabalho sexual em si, ele é um sintoma da transfobia estrutural que enfrentamos sistematicamente.
O Estado brasileiro precisa se responsabilizar pela ausência de políticas públicas que garantam trabalho formal
para a população trans 6. Pouquíssimas são as iniciativas
existentes, tirando as protagonizadas pelas próprias pessoas
trans, como as plataformas TransEmpregos e TransServiços,
ou programas governamentais, como o Trans + Respeito
(antigo Projeto Damas), da Prefeitura do Rio de Janeiro, e
o excelente TransCidadania, da Prefeitura de São Paulo, o
mais abrangente e com maior impacto em termos quantitativos e qualitativos.
O livro de Paloma Vasconcelos é símbolo de uma aliança, é uma dádiva. Desbrava os caminhos desse universo de
exclusão sistêmica, eivado da criação de condições mínimas de vida pelos próprios excluídos, e marca um lugar
5 O Brasil está em quinto lugar em termos de feminicídio no mundo, e é o país no
qual mais se registram assassinatos de mulheres trans e travestis, o que o coloca no
primeiro lugar do famigerado ranking do feminicídio trans. Desenvolvo a análise
desse cenário em JESUS, J. G. (2017). Feminicídio de mulheres trans e travestis: o caso
de Laura Vermont. Em: PRADO, D. & SANEMATSU, M. (Orgs.), FEMINICÍDIO:
#INVISIBILIDADEMATA (pp. 72-82). São Paulo: Instituto Patrícia Galvão.
6 Eu aprofundo esse debate em: VASQUES, L. (2018). “O Estado precisa assumir sua
responsabilidade com a população trans”, diz criadora da Frente Trans de Esquerda.
Revista Fórum. Disponível em http://www.revistaforum.com.br/o-estado-precisaassumir-sua-responsabilidade-com-populacao-trans-diz-uma-das-criadoras-dafrente-trans-de-esquerda
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não de mera observação, mas, acima de tudo, devido à empatia da autora, de posicionamento crítico e indicador de
novas possibilidades de existência da transgeneridade no
mundo do trabalho.
A parceria das pessoas cisgêneras às trans é indispensável
para que possamos superar a conjuntura colocada. A partir
do reconhecimento da violência sofrida pelas pessoas trans e
de seus privilégios gozados, enquanto cis, elas se tornam aliadas de fato, e não apenas na boa vontade. As vozes cis serão
ouvidas, e dependemos delas para que as vozes trans sejam
valorizadas e, oxalá, transformadas em políticas públicas que
garantam o trabalho digno para a nossa população.
Para além de denunciar e lamuriar esta realidade verdadeiramente dolorosa, Paloma se engaja no empoderamento
das falas e ações da população trans, representada por aqueles que ela apresenta.
Por isso, sem qualquer demagogia, convido-lhe, leitor(a),
a se embrenhar nesta publicação que considero necessária,
mais do que meramente “interessante”, como ocorre com
aqueles estudos sobre a realidade das pessoas trans que
não rompem o estigma do objeto de estudo, e tratam destas existências como um assunto que chama a atenção, mas
não reconhece nelas os seus protagonistas e produtores de
conhecimento: as travestis, as mulheres, os homens trans e
as pessoas não-binárias.
E que a sua leitura não se restrinja ao seu pensamento,
que ela também lhe torne um(a) multiplicador desta mensagem. Que as palavras, mais do que informarem e mexerem com a sua cabeça, formem-lhe, toquem o seu coração.
Que você também faça parte da transresistência, promovendo inclusão e cidadanização das pessoas trans por meio das
12

palavras e das ações mais cotidianas, fazendo revolução no
universo do qual você faz parte, e indo além.
Repudie a ridicularização das vidas trans; não se considere melhor do que alguém só porque você é cis; identifique e
divulgue oportunidades de trabalho formal nas quais as pessoas trans possam exercer seus talentos e capacidades, sem se
limitarem ao padrão estereotipado que se lhes costuma impor enquanto trabalhadores.
Esse é o sentido real da solidariedade, como princípio
dos movimentos sociais, e da empatia, como capacidade de
se colocar no lugar dos outros.

Luiza

A ex-profissional do sexo que se
encantou com os museus

Luiza viajou à Europa na trilha do tráfico sexual e lá
descobriu os museus; anos depois, tornou-se a primeira
funcionária trans do Masp

À

s 8h20, pontualmente, ela sai de casa. Da sua rua
até a estação Armênia, linha 1-azul do Metrô, são
600 metros — cerca de 8 minutos. A estação fica no
bairro Bom Retiro, região que concentra milhares de comerciantes de vestuário nas lojas de preços populares na Rua José
Paulino. Também fica a poucos minutos de famosos pontos
da cidade de São Paulo como a Estação da Luz, a Pinacoteca, o Sambódromo do Anhembi e o Terminal Rodoviário do
Tietê. Sem contar que da plataforma do metrô é possível observar a Avenida do Estado, principal ligação entre a Grande
São Paulo e as cidades de Santo André, São Bernardo, São
Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra (o chamado ABCD Paulista). Da mesma plataforma dá
pra olhar o Rio Tietê.
Após subir a escada sentido Jabaquara, são pelo menos
vinte minutos até conseguir entrar no primeiro vagão do
trem. Em média, só na linha 1-Azul, que cruza a cidade de
17
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Norte a Sul, o Metrô transporta 1,4 milhões de pessoas por
dia e são considerados horários de pico os períodos no início
da manhã e no final da tarde. Enquanto os alto-falantes do
metrô anunciam a velocidade reduzida dos trens e a circulação com maior tempo de parada entre as estações, o fluxo de
pessoas continua constante.
— Ainda bem que sempre saio antes do meu horário,
gosto de chegar tranquila e tomar um café antes de começar a trabalhar.
Seu uniforme é preto, mas seu Adidas é branco. Sua pele é
negra, mas seu cabelo é loiro. Sua maquiagem é delicada e sua
postura é firme. Alta, ela se destaca no vagão lotado. Apesar
de morar há pouco tempo na capital paulista, já conhece os
truques pra se equilibrar enquanto o trem anda. As situações
são comuns, mas, ao longo de 45 minutos, ela é alvo de olhares curiosos e, em alguns casos, até caretas. As unhas grandes
dificultam o manuseio do celular, enquanto dá uma olhada no
Facebook durante o caminho, refúgio do mundo real.
Quem a vê tão determinada não imagina a insegurança
e o medo que ela guarda dentro de si. Somente no segundo
desembarque, na estação Trianon-MASP, rumo à Avenida
Paulista, ela deixa de ser o centro das atenções. Lá fora, por
mais que não demonstre desconforto, acende um cigarro pra
se acalmar. O relógio marca 9h15: meia hora para organizar
as coisas até o horário de bater o cartão.
— Ela vai entrar comigo, ok?
Cinco minutos depois, entramos no seu local de trabalho
— um museu — e vamos direto para o subsolo, onde fica o
vestiário feminino. Após checar a escala, chegou a hora de
arrumar tudo pra começar mais um dia. Ela aperta o passo
pra chegar até o elevador. Primeiro andar. Primeira a chegar.
18
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Nas terças-feiras a entrada é gratuita, é o dia mais movimentado da semana. Ela liga os televisores da sala da exposição principal e arruma a faixa que será útil caso haja lotação,
assim como na semana passada: mais de cinco mil visitantes.
Aos poucos, os colegas de trabalho começam a chegar.
Todos cumprimentam com um sorriso no rosto. Alguns de
longe, outros com um abraço.
— Bom dia, Lu! Como foi a folga ontem?
São quase 10 horas da manhã, ela vai ao banheiro do lado
direito, destinado às mulheres, com a mesma sensação de satisfação sentida na primeira vez. A partir de agora, serão oito
horas em pé. O público alcança o primeiro andar do Museu
de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o Masp, pra apreciar a exposição Avenida Paulista.
Hoje Luiza foi escalada para organizar a entrada dos visitantes. Assim que o público chega à porta, ela é a primeira
pessoa que encontram. Empatia, comprometimento e espírito de equipe são alguns dos pontos altos da personalidade
de Luiza que a levaram a conseguir a vaga de Orientadora
de Público no Masp. Ela tem na ponta da língua as respostas
sobre as instalações do Museu.
— Bom dia, tem mais exposição lá pra cima?
— Bom dia! Sim, temos a continuação dessa exposição no
subsolo, o senhor pode descer pelo elevador localizado à direita. Além disso, no andar superior, temos a coleção MASP
de Volta aos Cavaletes de Cristal de Lina Bo Bardi.
— Ah, ótimo! Muito obrigado.
— De nada!
Essa é a dúvida mais frequente durante a manhã. Luiza
repete a resposta ao menos 20 vezes, com sua voz cativante e
sempre sorrindo. Apesar da movimentação contínua, não foi
19
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preciso reduzir a entrada de pessoas à sala expositiva. Dezenas de jovens, famílias e casais, de todas as idades e classes
sociais, passam por Luiza durante o período matutino, sem
nenhum olhar atravessado ou comentário, como havia ocorrido no metrô.
Pontualmente, ao meio dia, ela sai pra almoçar. O uniforme a acompanha em sua hora de descanso. O motivo? Orgulho de ser funcionária de uma das mais importantes organizações culturais do país. Atravessa a avenida rumo ao Parque
Trianon. Luiza tem um restaurante favorito, onde pode comer à vontade e gastar só metade do seu vale refeição diário. Também escapa dos olhares curiosos e, em muitos casos,
maldosos; lá, ela é só mais uma cliente comum saboreando
sua refeição. Comida caseira, local aconchegante.
— Essa comida me lembra comida de mãe, por isso adoro
esse lugar.
Todos os funcionários a conhecem, ela se senta ao lado
do caixa. A cada garfada, um suspiro e um elogio para a refeição. Mas sem muita conversa para a comida não esfriar. O
cardápio do dia é variado: arroz branco, feijão tipo carioca,
filé de frango, escondidinho de carne seca, abóbora e costelinha assada.
— Se for pra comer, gosto de comer bem, sem preocupação com a quantidade. Dá pra perceber, né? Fiz uma mistureba no prato!
“Mais uma menina morta”
Assim que termina de comer, levanta e pega um copinho de café, cortesia da casa. Ainda restam alguns
minutos; chama sua companheira de cigarro, Mariana
20
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Lopes, e senta com ela no requisitado vão do Masp. Iniciam uma conversa.
— Você viu, Mari, mais uma menina foi morta hoje.
— Mais uma?!
— Já é a terceira essa semana.
Elas estão falando da recorrente violência contra pessoas
trans em todo o país: só nos primeiros dias de março de 2017,
três travestis foram brutalmente assassinadas. Dandara Kataryne, 42 anos, foi espancada e morta a pedradas em Fortaleza (CE). Paola Bracho, 40, morreu após levar 17 facadas
em Campo Grande (MS). Mirella de Carlo, 39, foi assassinada em seu apartamento em Belo Horizonte (MG). Todas na
mesma faixa etária de Luiza. A cada crime contra a comunidade trans, ela sente mais medo de ser a próxima.
13 horas, ela retorna ao trabalho. Agora, só na primeira
hora da noite pra ir descansar. O movimento segue intenso
durante a tarde, mas há alguns momentos de ociosidade.
Luiza continua com o sorriso no rosto sempre que alguém
a cumprimenta ou tira alguma dúvida. Quando as coisas ficam mais calmas, ela atravessa a galeria para bater um papo
com os outros orientadores escalados, que hoje são cinco
contando com ela. Por volta das 15 horas, Luiza me leva ao
andar de cima.
— Você não vai ficar o dia todo aqui no Masp sem conhecer
a exposição de Lina Bo Bardi! Vamos ali em cima rapidinho.
Aceito o convite e subimos. No elevador, ela me conta de
um dos dias mais felizes que viveu ali. Era domingo e ela havia sido escalada pra operar o elevador. Quando se deu conta,
a atriz Regina Casé está ao seu lado e, irreverente como sempre, soltou um grito de alegria ao notar que Luiza era uma
funcionária trans.
21
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— Ela fez uma festa comigo, ficou realmente feliz. Disse
que iria elogiar o Masp por promoverem a inclusão de pessoas como eu e que agora gostava ainda mais do Museu.
As últimas horas do dia passam voando e logo o relógio
marca 18 horas. Ela vai ao subsolo pra buscar suas coisas.
Prepara-se, pois terá que enfrentar um caminho hostil até o
seu lar. Quando escurece, seu medo aumenta: precisa atravessar
a Praça Armênia pra caminhar até a sua rua. O jeito mais seguro
que encontrou foi o de agradar os moradores em situação de rua
e dependentes químicos pra não sofrer nenhum tipo de assédio.
Cigarros, dinheiro, comida. Com essas moedas de troca, ela tem
conseguido chegar com segurança em sua casa.
— Na primeira vez que tive que passar pela praça foi terrível.
Eu tinha muito medo de fazer esse trajeto, não sabia o que poderia acontecer comigo. Mas daí eu comecei a ser conivente com
alguns deles, principalmente com aqueles que mais me assustavam. Então, sempre que passo, acabo deixando alguma coisa,
seja um cigarro, um real ou dois reais. Hoje é mais tranquilo,
pois todos me conhecem, mas o medo nunca vai embora.
Desde agosto de 2016, quando começou a trabalhar no
Masp, esta é a rotina de Luiza Bruna do Nascimento Souza,
44 anos. Ela é uma das 30 mulheres trans que moram no primeiro Centro de Acolhida Especial pra Mulheres Transexuais
do Brasil, a Casa Florescer. Também é a primeira funcionária
travesti do Masp. Mas, para contar essa história, é preciso
voltar um pouco no tempo.
Tráfico sexual e museus
Sua mãe, Dona Irene, sempre foi próxima de travestis durante os anos em que viveu no Rio de Janeiro, no bairro do
22
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Catete, antiga sede do Palácio da Presidência. Antes mesmo
do nascimento de sua filha única, Luiza, em 1973, a vivência
da mãe proporcionou à filha um toque especial: o apoio, crucial na história de Luiza, uma vez que a maioria das travestis
são expulsas de casa antes mesmo do processo de transição,
uso do hormônio e, em alguns casos, cirurgias de redesignação corporal.
— Minha mãe sempre me instruiu muito bem, sempre
dizia “ó, vai por esse caminho, procure trabalhar e seguir
o lado certo da vida”. A preocupação dela sempre foi com
o que o mundo poderia me causar, nunca com o fato de eu
ser travesti.
Apesar de sempre ter o apoio da mãe, com o pai foi bem
diferente. Quando Irene desconfiou que Luiza não era igual
a outras crianças de sua idade, aos nove anos, chamou o
marido pra conversar com a filha. Luiza, então, assumiu que
gostava de meninos e a reação imediata do pai foi a pior
possível: tentou agredir a filha, impedido pela esposa. O
que Irene fez por Luiza fortaleceu ainda mais a relação entre as duas. E, ao mesmo tempo, afastou-a do marido. Eles
acabaram se separando; daí mãe e filha mudaram pra Petrolina, em Pernambuco.
— A nossa vida mudou muito com a separação deles. Até
então, quando a minha mãe morava com ele, tínhamos uma
vida maravilhosa, e ela nunca teve que trabalhar. Depois da
separação eu vi a minha mãe trabalhando de doméstica pra
ter como me sustentar. Ela largou tudo por mim.
Aos 18 anos, em 1991, após o término do ensino médio (à
época ginásio), Luiza decidiu que era hora de ganhar o mundo: Petrolina ficou pequena demais. Para isso, seguiu um dos
caminhos mais comuns pra as travestis, o mundo dos salões
23
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de beleza. Com o curso de cabelereira, viajou o Nordeste
em busca de suas ambições. Mesmo com a conclusão de três
cursos, ela ainda achava que precisava ir além das fronteiras
brasileiras. Muitas de suas amigas travestis falavam como o
mundo da prostituição poderia ser luxuoso na Europa.
Após 12 anos atuando como cabelereira, em 2003 ela
decidiu conhecer de perto esse novo universo. Luiza vinha
avaliando os riscos, os prós e os contras deste novo capítulo
de sua vida. Para isso, seguiu o esquema clássico de tráfico
sexual pra Europa.
Embarcou como turista à Hungria, com uma passagem
de ida e volta, para retornar em três meses, ciente de que deixaria o Brasil com uma dívida pra quitar. Além da passagem
aérea, o tráfico sexual não arca com nenhuma das despesas
relacionadas à estadia e alimentação, tudo fica por conta da
trabalhadora sexual. Luiza faz questão de repetir que foi ela
quem optou por esse caminho, em nenhum momento alguém
a obrigou a viajar.
— Eu não precisava dessa viagem, fui por curiosidade,
queria conhecer todo esse glamour que as minhas amigas
falavam, da vida com muito dinheiro, perfumes caros, bolsas de marca. Então eu resolvi procurar uma cafetina que eu
conhecia, a Danúbia. Ela me cobrou 12 mil euros, como eu
tinha a metade do valor, ficou por 10. Paguei 5 antes de ir e
lá, em dois meses, consegui os outros 5.
Quando a viagem estava confirmada, Luiza contou para
uma amiga de Salvador. Imediatamente, Crystal pediu a Luiza que a apresentasse para a cafetina, também queria realizar
a viagem. Após acertar tudo, ambas embarcaram rumo à Itália. Lá as coisas não eram fáceis: 18 pessoas pra um quarto
pequeno, sem luxo e sem aquecimento, com frio intenso. Os
24
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programas eram feitos nas ruas, o que dificultou as coisas
para as garotas como Luiza, que nunca haviam se prostituído.
Mas o maior problema dela foi outro.
— A Crystal não aguentou a pressão e fugiu de volta para
o Brasil. Daí, como eu que a levei até a cafetina, eu tive que
pagar a dívida dela, que era de 12 mil euros, além dos meus
cinco mil. Levei dois meses pra pagar a minha parte da dívida, mas a dela foi demorada, demorei um ano. Isso sem
contar a pressão psicológica. A cafetina queria que eu falasse
onde era a casa da minha amiga, pois ela iria pôr fogo em
tudo, iria matar família dela pra deixar recado, uma pressão
psicológica horrível pra cima de mim. Mas eu não entreguei
ela, só falava “olha, Danúbia, vamos fazer o seguinte, eu vou
te pagar por ela, não precisa disso”, e acabei pagando.
Enquanto esteve nas ruas italianas, Luiza conseguiu outras amizades e, quando terminou de quitar a dívida com
Danúbia, mudou-se pra Espanha, onde trabalharia em uma
casa. Os clientes ficavam sabendo desses lugares por meio da
internet e anúncios em jornais.
— Aí já foi bem mais tranquilo pra mim. Era cada príncipe lindo, homens maravilhosos que iam lá. A partir disso,
com os contatos que fiz na Espanha, comecei a percorrer os
outros países.
O interesse de Luiza pelo circuito cultural europeu começou na quinta série, quando aprendeu sobre a aurora boreal. Apaixonada por história e geografia, sempre tirava notas
altas. Durante anos, ela acreditou que isso era apenas uma
invenção do livro didático, até que teve a chance de conhecer
a Finlândia e ver de perto este fenômeno natural. Além das
belezas naturais da Europa, o primeiro espaço cultural que
Luiza conheceu foi na Hungria.
25
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— Meu Deus, é isso mesmo que eu quero pra minha vida!
Naquele momento, trabalhar com o universo cultural se
tornava o seu projeto de vida. Durante seis anos, ela morou
em diversos países: Hungria, Itália, Espanha, Alemanha,
Luxemburgo, Rússia e Polônia. Dá para sentir a emoção em
sua voz quando conta sobre os inúmeros museus que conheceu enquanto viveu no continente europeu. Hermitage, um
dos museus mais famosos de São Petersburgo, na Rússia, é
um deles. Enquanto me conta sobre a obra de Rembrandt,
“O filho pródigo”, logo na entrada do Hermitage, é possível
notar os pelos de seus braços se arrepiarem. Há um certo
toque de choro quando relembra um de seus passeios favoritos enquanto viveu na Alemanha, a companhia de dança
de Pina Bausch.
Até o túmulo de Dalida, cantora egípcia naturalizada italiana, fez parte de seu roteiro enquanto passava pela França.
Na Espanha, não resistiu à famosa peregrinação na cidade
de Santiago de Compostela. Basílica de São João e São Paulo, Fontana di Trevi e Rota Transiberiana são outros passeios
que Luiza tem o prazer de relembrar.
Empresária
Apesar de passar tanto tempo fora do Brasil, falava com
sua mãe toda semana. No começo de agosto de 2009, porém,
descobriu que as coisas não estavam bem: Dona Irene não
estava conseguindo enxergar direito.
— Fiquei preocupada com minha mãe e pedi que Edna,
uma amiga de Petrolina que era médica, fosse vê-la. Após
a consulta e a realização dos exames, Edna me contou que
minha mãe estava com diabete altíssima, a ponto de começar
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a deixar ela cega. Daí eu fiquei desesperada, pensando “meu
Deus do céu, minha mãe que deixou a vida por mim está
passando por isso sozinha”, então decidi ir embora. A médica
me falou que não daria tempo de depender do SUS, pois ela
tinha que fazer um transplante de córnea e catarata, estava
com uma visão em 50% e a outra em 30%. Juntei tudo que eu
tinha e fui embora, direto pra casa, tanto que meu voo foi de
Frankfurt pra Salvador e de lá pra Petrolina, sem escala em
São Paulo ou no Rio de Janeiro. Boa parte do dinheiro que
eu trouxe foi gasto nos procedimentos cirúrgicos, consultas e
remédios da minha mãe, todo o tratamento foi feito em São
Paulo, no Instituto de Olhos.
Com a melhora na saúde da mãe, Luiza percebeu que
não poderia mais voltar à Petrolina e decidiu mudar pra São
José do Campos, interior do estado de São Paulo. Lá construiu um salão de beleza de primeira linha com manicures,
esteticistas, cabeleireiros e o melhor equipamento que o dinheiro podia comprar. Para não se distanciar da mãe, uma
vez por mês fazia questão de levá-la pra passar um fim de
semana com ela.
— Aí começou aquela velha história, totalmente minha
culpa, pois não estudei sobre gestão empresarial, não procurei o Sebrae, não procurei nada. Eu achava que todo dinheiro
que entrava era meu, vivia num mundo de Alice no País das
Maravilhas. Pagava a passagem de minha mãe, viajava sem
me programar, ficava em hotéis caros, comprava a passagem
em cima da hora. E foi indo assim. Até o momento que vi
todos os móveis do meu salão indo embora, tive que vender
tudo pra pagar dívidas com distribuidores, aluguel, água, luz,
deixar tudo quitado e só ficar devendo o banco, que na época
estava em 80 mil, não sei agora em quanto é que tá.
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Vulnerável, Luiza conheceu o Centro de Acolhida na internet e não pensou duas vezes: ligou, ainda em São José dos
Campos, para o serviço social responsável pela administração da casa, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social, e marcou uma entrevista.
Em maio de 2016, mudou-se pra São Paulo. A Casa
Florescer está localizada no Bom Retiro, tem capacidade
pra abrigar 30 pessoas e é o primeiro Centro de Acolhida destinado a transexuais da América Latina. É administrada pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com a Coordenação
Regional das Obras de Promoção Humana (CROPH).
A casa tem uma estrutura bem elaborada, para oferecer
conforto de um verdadeiro lar: são cinco quartos, cada
um com três beliches, um refeitório, três salas de atendimento, uma sala de convivência, uma lavanderia e uma
quadra poliesportiva.
Na semana do Dia Internacional da Mulher, Luiza me
levou pra conhecer o local. Entusiasmo e felicidade a cada
vez que ela precisou me apresentar às outras pessoas, tanto
nela quanto em mim. Como visitante, pude ficar apenas na
área de convivência, que divide espaço com o refeitório. A
casa tem um design futurista, com janelas redondas e as paredes externas são pintadas de azul índigo. Há uma grande
árvore próxima ao portão e, uns passos à frente, na fachada,
um telhado protetor colorido de laranja salamandra.
A quadra poliesportiva fica nos fundos. A sala de convivência fez com que eu me sentisse em casa, a harmonia e a
resistência de todas aquelas moradoras me tocou; no interior,
as paredes e os móveis têm tonalidade entre o creme e o cinza, e há dois sofás em L.
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— O clima aqui é sempre tranquilo, todo mundo tem afinidade. Claro que, de vez em quando, tem alguma briguinha
ou discussão, mas é porque muitas dessas meninas vieram das
ruas e demoram pra ter confiança nas outras, então vira e mexe
uma acusa a outra de furto, mas no final todo mundo fica bem.
Quando entrei, fui muito bem recebida, tanto pelos funcionários quanto pelas moradoras. Sentei-me com Luiza em
uma das mesas, onde algumas meninas começavam a almoçar, pra não atrapalhar o papo animado de outras moradoras
nos sofás. A Casa Florescer possui um coletivo, o Florescer
Cultural, administrado por Luiza e outras moradoras. O
projeto propõe intervenções artísticas e pedagógicas como
saraus, oficinas de teatro e já promoveu o Festival Florescer
Cultural, em que as moradoras liam textos e poesias sobre as
suas batalhas diárias, com muita música.
Apesar de contar com um segurança, a casa foi alvo de
uma tentativa de invasão. No final de 2016, um grupo de
homens, moradores do Complexo Prates, centro de acolhida para homens em situação de rua e dependentes químicos,
localizado na mesma quadra, tentou invadir o local enquanto
gritavam palavras ofensivas e transfóbicas. A situação só foi
amenizada com a chegada da Polícia Militar.
— Na época eu não trabalhava, fazia dois meses que morava no Florescer. O segurança foi o primeiro a correr e se
esconder quando eles tentaram invadir aqui. Depois desse
episódio, as coisas ficaram ainda mais tensas na rua. Parecia
que a qualquer momento eles conseguiriam invadir a casa.
Parte disso se dá porque muitas meninas daqui, quando recebem algum olhar atravessado ou ouvem algum comentário
ofensivo, partem pra cima. Mas eu sei que a melhor coisa a se
fazer é ser simpática com eles, pra evitar brigas.
29

TRANSRESISTÊNCIA

Determinada a trabalhar com registro em carteira, Luiza, ironicamente, encontrou a primeira oportunidade no
Complexo Prates, lugar de onde vieram os agressores relatados anteriormente. Registrada, ela fazia de tudo: cuidava
da cozinha, da limpeza e dos jardins. Lidava diretamente
com 400 homens. Apesar de não ter ficado muitos meses,
guarda boas lembranças.
— Demorou mais de um mês pra conseguir um bom tratamento de todos os moradores. Por ser funcionária, a maioria sempre me respeitou, mas havia um grupo de cerca de
cinco ou seis homens que ainda resistiam à minha permanência. Do mesmo modo que lidava com eles quando não
trabalhava no Complexo Prates, intensifiquei lá dentro, percebi que precisava ser muito simpática e mostrar que ser uma
travesti não era um algo ruim, que eles precisassem ter medo
ou sentir raiva. Quando eu saí, seis meses depois, essa barreira tinha sido rompida, eles entenderam que somos seres humanos e só queremos ser tratadas como tal. Saí de lá quando
apareceu a oportunidade no Masp, então o Museu é o meu
segundo registro em 43 anos de vida, ou seja, a possibilidade
de aposentaria é zero.
Por medo, desistiu do amor
O meu caminho cruzou com o de Luiza no final de dezembro de 2016. Era mais uma noite normal pra mim; estava no
metrô voltando para casa após a penúltima aula do sétimo semestre da faculdade. Por conta da exaustão, optei por não ler
o livro do poeta Sérgio Vaz nem escutar música naquela noite.
Se eu não tivesse tomado essa decisão, não teria notado quando
Luiza embarcou na estação Paraíso no mesmo vagão que eu.
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Ela vestia o uniforme do Masp, o que me causou imensa
alegria. “O Masp tem uma funcionária trans! Isso é incrível”,
pensei. Luiza, assim como toda travesti, não consegue ser invisível: os traços de seu rosto denotam a sua identidade de gênero. Até a estação em que ela desceu, Armênia, fiquei pensando
se deveria abordá-la. Se deveria contar que estava iniciando o
meu TCC sobre a inclusão de pessoas trans no mercado formal
de trabalho. Além de trans, ela trabalha no Masp e é negra, a
felicidade tomou conta de mim. “Ela tá cansada”, pensei, “trabalhou o dia inteiro e agora está em pé, tendo que aguentar os
olhares incansáveis, imagina se eu levanto e falo com ela, aí
que todo mundo vai olhar mesmo”. No final das contas, continuei sentada e fiquei observando ela ir embora.
Alguns meses depois, no início do oitavo semestre, tomei coragem e fui ao Masp procurar por ela. Era terça-feira,
a segunda do mês de fevereiro de 2017. Cheguei à entrada
do Masp e questionei se havia uma pessoa trans no quadro
de funcionários. Após a confirmação, a segurança a contatou
pelo rádio.
— Oi, Luiza, você consegue descer aqui na entrada um
pouco? Tem uma menina querendo falar com você, ela disse
que é sobre o TCC.
Esperei alguns minutos e ela desceu. Para não atrapalhar
o trabalho, perguntei se podia esperar que ela saísse pra
conversarmos. Ela sorriu e disse que sim. Esperei Luiza por
duas horas no vão do Masp, enquanto ensaiava o que iria
falar. E se ela ficasse com medo de mim? Só a vi no metrô
e agora estou aqui, na porta do seu trabalho. Eu teria medo
se fosse comigo. 6 da tarde, 6 e 10, 6 e 20. Ela desceu e veio
direto ao meu encontro. Ao mesmo tempo em que explicava
o meu tema e o objetivo principal, as barreiras que eu mesma
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criei simplesmente desapareceram. Luiza, com toda simpatia
e delicadeza, disse que seria uma honra fazer parte do projeto.
Para Luiza, São Paulo é a cidade mais preparada pra mulheres trans. Aqui elas podem usar o banheiro feminino. Aqui
é o centro de migração de travestis vindas do norte e nordeste do país. Todas buscam ganhar a vida na grande São Paulo.
Mas será que isso basta? A cada travesti morta nas ruas paulistanas, Luiza tem medo. A intolerância a mata a cada dia.
O medo fez Luiza desistir do amor. Os homens brasileiros a
assustam. “Não existe amor pra nós travestis”. Há três anos,
ela se declara assexuada.
— Queria tanto que você tivesse vindo comigo no metrô
naquele mesmo dia que nos despedimos ali no vão do Masp.
Quando entrei no trem, veio um cara do fundo do vagão me
olhando com cara de ódio e me disse “seu traveco do caralho,
se você descer na mesma estação que eu, eu te mato, vou te
moer no pau”.
Fora do Masp as coisas não são fáceis — ela é alvo de
olhares, comentários e, às vezes, gestos carregados de preconceito, mas é lá que ela passa a maior parte do seu dia.
Enquanto trabalha, não precisa lidar com a transfobia, pelo
contrário, lá o que ela encontra é acolhimento
Para a vaga de orientador de público, que hoje é de Luiza, Leila Maria Silva, supervisora da equipe de orientadores,
recebeu mais de 100 currículos. Desses, sete chegaram à fase
das entrevistas. Após seis processos seletivos, Leila decidiu
levar em conta o e-mail de Daniel, ex-psicólogo do Centro
de Acolhida Especial pra Mulheres Transexuais. Nele, havia
uma carta de apresentação e o currículo de Luiza Bruna do
Nascimento Souza. No corpo do e-mail, Daniel adiantava a
identidade de gênero de Luiza.
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Durante o processo seletivo, Luiza contou sobre a sua vivência na Europa, deixando claro que foi para lá por meio do
tráfico sexual. Os fatos de ter tanta bagagem cultural, fazer
parte de um projeto cultural (o Florescer Cultural) e de ter
morado na Alemanha conquistaram Leila, que no dia seguinte marcou uma reunião com os diretores do Museu pra conversar sobre a contratação.
— Tentei fazer a contratação da Luiza o mais normal possível, mas tive que perguntar a opinião dos diretores, uma
vez que eles poderiam achar muito impactante para o Museu.
Aproveitei pra explicar a importância da inclusão de pessoas
trans no mercado de trabalho. Quando a gente vai num fast-food, num shopping, não vemos pessoas trans e, por muitas vezes, essas pessoas acabam se prostituindo. Depois dessa
conversa, eles apoiaram de primeira.
Para deixar o ambiente o mais confortável possível pra Luiza se sentir bem, Leila conversou com todos os funcionários
do Museu, a fim de alertá-los de que, para o Masp, Luiza era
uma funcionária como qualquer outra mulher: usaria o banheiro e o vestiário feminino e teria direito a dois domingos
de folga. A recepcionista Mariana conta como foi essa reunião:
— Quando a Leila falou que contratou a Luiza, ela falou
pra gente, conversou com todo mundo, mais como cuidado
do que preocupação, pois temos funcionários idosos. Disse:
ela vai usar o banheiro feminino, sim. Pra mim foi tranquilo,
e não sei de alguém que tenha sido contra. Todo mundo foi
muito receptivo com a Luiza.
O primeiro dia de trabalho fez a nova funcionária sentir
medo. Como seria a aceitação? Pra adquirir coragem, colocou em prática os macetes de atriz. O primeiro dia. A primeira travesti. Demorou 70 anos pra que o Museu contratasse a
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primeira funcionária travesti. Luiza faz parte da história de
um dos museus mais conhecidos do mundo. É, Luiza realmente fez história.
Dia após dia, começou a se sentir em casa. Hoje encontrou o seu lar em seu trabalho. Quando ela foi ao banheiro
feminino do Masp pela primeira vez, sentiu um misto de alegria e nervosismo. Era mais uma vitória.
— Trabalhar no Masp é uma das experiências mais incríveis, tudo maravilhoso. O primeiro dia foi de aprendizado, tinha muita coisa nova pra aprender. Aprendi a mexer no rádio
comunicador, falar em código QDEC, conquistar os outros
funcionários, pois os mais velhos ficaram meio receosos, arredios. Hoje são pessoas que eu conquistei, tem pessoas nordestinas como eu, hoje todas as conversas sinceras e francas que
tenho lá dentro são com eles. Sempre que tem algum curso lá,
eles me avisam: “Lu, vai ter um curso de Renascimento”, “vai
ter o de Barroco”, e eu sempre faço todos. Nunca recebi olhares
ou gestos ofensivos, nem dos funcionários nem do público.
Quando paro pra conversar com os outros funcionários e
perguntar de Luiza, só ouço coisas boas. Francisco Soares, o
Chicão, é um dos orientadores de público mais velhos do MASP,
está lá há 11 anos e para ele a contratação de Luiza foi essencial.
— É muito difícil pra pessoas trans conseguirem emprego, a Luiza me conta que ficou muito feliz em conseguir essa
vaga. A equipe toda aceitou ela muito bem, ela aprende rápido. É muito simbólico ela estar aqui, nesse Museu, nessa
avenida, aqui ela fica visível, todo mundo a vê.
Como Luiza é a primeira funcionária trans do Masp,
Henrique Rodrigues, do departamento de Recursos Humanos, precisou realizar diversas consultas pra aprender o
processo de admissão com nome social. Mas tudo aconte34
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ceu de forma rápida e hoje Luiza tem o nome que escolheu
em seu crachá. Para Vinicius Flauaus, responsável pelo treinamento e integração dos novatos, Luiza é muito mais do
que uma funcionária.
— Ela representa o Museu, ela é a cara do Museu. A Luiza
tá ali, na frente, ela não fica escondida, não fica em cargo
administrativo. Ela tem visibilidade. O Masp dá essa visibilidade como tem que ser, com naturalidade. A Luiza recebe o
público, dá bom dia, fica na linha de frente.
Dez meses depois da minha primeira conversa com
Luiza, ela não é mais a única: o Masp já contratou outra
funcionária trans.
Luiza também já não é mais orientadora de público.
Em agosto de 2017, ela foi promovida e passou a trabalhar
na Loja do museu. Em fevereiro de 2018, decidiu voltar
para sua cidade natal e trabalhar na casa de cultura local.
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O BRASIL É LÍDER MUNDIAL
DE TRÁFICO SEXUAL
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é o terceiro mercado mais lucrativo do mundo,
perdendo apenas para as armas e as drogas, e a rota
mais utilizada é a da Europa.
Como o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) ainda não inclui pessoas trans no senso
de amostragem da população brasileira, por conta da
ausência de registros e a dificuldade de obter o nome
social no registro civil, a ONU alega que ao menos
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do total de
pessoas traficadas são transexuais ou travestis.
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Renata

Idealizadora de marcha perdeu
rim em ataque transfóbico

Antes de se tornar uma das figuras mais conhecidas no meio
LGBT em São Paulo, Renata Peron quase foi morta por
skinheads; ninguém foi punido

E

la saiu do trabalho, um salão de beleza nos Jardins,
bairro nobre de São Paulo, região da Avenida Paulista, rumo ao centro. O destino era a Avenida Vieira de
Carvalho, bem próximo à Praça da República, um dos pontos
LGBTs mais movimentados da cidade. O ano era 2007 e ela
caminhava ao encontro de um velho amigo pra brindar um
fim de semana qualquer, mas o que era pra ser uma noite de
alegria se transformou no pior dia de sua vida.
Antes de chegar ao bar, Renata foi cercada por nove skinheads. Um deles se aproximou e, sem qualquer palavra, iniciou a agressão. O agressor vestia um coturno com uma placa
de ferro: o primeiro chute a fez voar alguns metros; o segundo atingiu o seu rim. Por um momento, Renata deixou de ser
o alvo das pancadas, quando toda a raiva dos espancadores
foi direcionada ao seu amigo.
Minutos depois de agredida, Renata foi até a Secretaria da Educação, na Praça da República, pois o local estava
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sendo protegido pela Guarda Civil Metropolitana, a GCM.
Para aumentar a revolta e o ódio, a GCM informou que não
poderia ajudá-la.
A dor aumentava, ela precisava ir pra casa. Chamou um
táxi. Quando chegou, Renata tentou dormir, mas ficou o resto da noite sentindo muita dor. Às 6 da manhã, ligou pra o
Serviço de Atendimento Móvel Urgência (SAMU), da Secretaria Municipal Saúde. Depois de realizar diversos exames,
recebeu o diagnóstico: havia perdido um rim. A partir desse
momento, passaria a viver com uma série de restrições alimentares, inclusive a carne vermelha, e teria que ingerir três
litros de água por dia.
— Quando me recuperei, quinze dias depois, fui atrás da
parte burocrática. Fiz o boletim de ocorrência pra saber o
que poderia ser feito. Não conseguimos prender as pessoas,
pois as câmeras não pegaram o rosto dos agressores, não foi
possível identificar ninguém. Como ficou por isso mesmo,
entrei com uma ação contra o Estado. Ganhei em primeira
instância, mas eles recorreram e acabei perdendo. O juiz alegou que, por eu “ser assim” e estar naquele horário na rua, a
culpa era minha. O sentimento que paira hoje é o de injustiça, esses meninos fazem isso e não existe uma lei que criminalize esse tipo de coisa, pois a lei da homolesbotransfobia
ainda está no Senado sem previsão de aprovação.
O projeto de lei a que Renata se refere é o PL 122, da deputada Federal Iara Bernardi (PT-SP), que criminaliza a homofobia (hoje chamada de homolesbotransfobia, para incluir
lésbicas e pessoas trans). É uma luta antiga do movimento
LGBT, uma vez que o Brasil é o país que mais mata gays,
lésbicas e transexuais em todo o mundo. A homofobia é a discriminação e a violência motivadas pela aversão à orientação
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sexual, consequentemente a lesbofobia refere-se ao mesmo
ato contra lésbicas e a transfobia é o preconceito/violência
baseados na identidade de gênero, contra pessoas trans; sendo assim, o termo homolesbotransfobia é a universalização
do preconceito contra LGBTs. Em 2015, após tramitar oito
anos no Senado sem aprovação, o projeto foi arquivado.
Em São Paulo, a Lei Estadual 10.948, de 05 de novembro de 2001, por exemplo, condena toda e qualquer forma de
discriminação motivada por orientação sexual ou identidade
de gênero, mas a agressão à Renata comprova que a previsão
legal não impede violências.
— No momento em que a lei de proibição ao fumo em
locais fechados foi sancionada, todos os estabelecimentos tinham placas, já com a lei 10.948, que tem 16 anos, ninguém
nunca ouviu falar.
Tragédia desde cedo
A história de Renata de Morais Pessoa começou há 40
anos, em João Pessoa, Paraíba, cinco dias antes do Carnaval
de 1977, que naquele ano aconteceu em 22 de fevereiro. As
tragédias a acompanham desde a sua infância.
Dos seus 13 irmãos por parte de pai e mãe, apenas ela e
mais cinco sobreviveram. Nessa época, a mortalidade infantil
no Nordeste tinha números alarmantes: 100 crianças mortas
pra cada 1.000 nascimentos. As principais causas eram a desnutrição e as infecções respiratórias e digestivas.
Quando Renata tinha sete anos, sua mãe cometeu suicídio: por conta de uma depressão pós-parto, ateou fogo ao
corpo enquanto os filhos olhavam pela janela. A partir daí,
foram morar com a avó, pois não tinham contato com o pai.
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Aos 10 anos, Renata sentia que era diferente. Isso fez com
que as coisas fossem difíceis na escola, pois ela sofria muito
bullying: levava pedradas por não se encaixar nos padrões
exigidos pela sociedade.
Renata viveu na Fazenda Liberal, em Santa Cruz, cidade
interiorana da Paraíba, até os 17 anos. Em 1994, foi morar
com um de seus irmãos mais velhos em Juazeiro, na Bahia.
— Quando encontrei um dos meus irmãos, ele disse que
não iria me abrigar, pois eu era a vergonha da família. Daí fui
atrás de outro irmão que me disse que não queria que eu tivesse contato com a família deles, porque eu iria passar a minha
doença pras minhas sobrinhas. Eles achavam que eu era homossexual, mas eu sabia que não era, nunca me senti assim.
Quando finalmente notou que era uma mulher trans
(toda pessoa que se identifica e reivindica o reconhecimento
como mulher), Renata sabia que não podia continuar em Juazeiro, uma vez que muitas de suas amigas eram assassinadas
quando assumiam a transexualidade.
Já que não podia contar com a ajuda da família, procurou
emprego em um teatro local, hoje conhecido como Centro
de Cultura João Gilberto. Fez aula de teatro e música. Aos 27
anos, decidiu mudar-se pra São Paulo. Foi nessa época que
escolheu o seu novo nome, Renata Peron, que traz inúmeros
simbolismos: Renata, em latim, significa renascida; Peron
vem do filme “Evita”, que conta a história de Eva Perón, primeira-dama argentina da década de 40, interpretada no filme
por Madonna, um dos ícones da cultura pop e uma das mais
amadas entre o público LGBT.
Assim que chegou na capital paulista, em 2004, deu início
às sessões de hormonioterapia, tratamento com uso de hormônios femininos. Queria se tornar uma cantora conhecida
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de MPB e samba. Como não tinha família ou conhecidos na
cidade, teve que encontrar uma forma de sobreviver sem entrar pra prostituição. Venda de cosméticos, pequenos shows
em bares e praças, imitação de estátua: estas foram as formas
que Renata encontrou pra ganhar a vida.
Durante três anos, entre empregos informais e bicos, juntou dinheiro pra realizar a transição, que incluía a lipoescultura (procedimento cirúrgico de remodelação física com o
objetivo de eliminar gorduras localizadas) e o implante de
prótese de silicone, em uma clínica especializada.
Até a finalização do processo transitório, Renata preferia
dizer que era uma drag queen em vez de uma mulher trans.
Diferente de pessoas trans, a drag é uma personagem criada
por artistas que se vestem, ou se “montam”, como preferem
dizer, com roupas femininas.
Durante este período, Renata Peron participou de diversos programas televisivos musicais. Uma dessas aparições,
em 2010, foi na segunda temporada do programa “Qual o seu
talento”, espécie de show de calouros transmitido e produzido pelo SBT.
Renata chegou à semifinal interpretando a canção “Canibal”, da cantora Ivete Sangalo. No ano seguinte, também
no SBT, participou do Programa do Ratinho, no quadro “Eu
também faço”: o desafio era interpretar a música “Como nossos pais” com “voz de homem e voz de mulher”, como anunciou o apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho.
Estudar ou pagar aluguel
Além dos palcos, Renata frequentou a universidade. Iniciou a graduação em Assistência Social na Universidade Nove
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de Julho (Uninove), no campus Memorial, na Barra Funda.
Voltar a estudar, depois de 15 anos, foi um desafio: o medo de
sofrer preconceito era grande. Mas, a partir do momento em
que ela decidiu começar, estava determinada a sair de lá com
um diploma, disposta a enfrentar o que viesse pela frente.
— Nos primeiros dias, fiz um discurso de empoderamento trans. Deixei claro que, se não quisessem ter contato
comigo, estava tudo bem, contanto que houvesse respeito.
Por ser um curso de humanas, havia mais mulheres na sala
de aula e apenas três homens, então fui muito bem recebida por todo mundo. Meu sentimento é de dever cumprido,
pois lá eu consegui provar que uma travesti pode ser e fazer
o que quiser, a única coisa que precisamos é de oportunidades iguais. Foram três anos e meio de curso, me formei no
meio do ano passado.
Renata faz parte de uma minoria de mulheres trans que
conseguem chegar à universidade. Apenas quatro mulheres
trans e travestis possuem doutorado no país: Jaqueline Gomes de Jesus foi a primeira brasiliense transexual a chegar
ao doutorado; sua pesquisa é na área de Psicologia Social, do
Trabalho e das Organizações, curso oferecido pela Universidade Federal de Brasília (UNB). Hoje ela é um dos nomes
mais conceituados quando se fala em questões de gênero e
está cursando o pós-doutorado em Trabalho e Movimento
Sociais na Fundação Getúlio Vargas (FGV) no Rio de Janeiro. Outra mulher trans pós-graduada é Daniela da Silva
Prado, que obteve o título de doutora em 2011 após entregar
a tese sobre “Brito Broca: comparatismo à francesa” na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH)
da Universidade de São Paulo (USP). Um ano depois, foi a
vez de Luma Nogueira de Andrade, com a tese “Travestis
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na escola: Assujeitamento e resistência à ordem normativa”, entregue à Universidade Federal do Ceará (UFC). No
começo de 2017, Megg Rayara Gomes de Oliveira se tornou
a primeira travesti negra a conquistar o título de doutora
após entregar uma tese sobre racismo e homofobia à Universidade Federal do Paraná (UFPR).
No caso de Renata, para conseguir terminar a graduação, ela teve que fazer uma escolha: ou continuava a faculdade ou pagava aluguel. A alternativa encontrada foi
morar em um local de ocupação. Hoje o seu endereço é um
prédio no centro da cidade ocupado pela Frente de Luta
por Moradia (FLM).
O processo pra viver em uma ocupação é conhecer algum
líder dos movimentos de moradia e checar se há acessibilidade pra pessoas LGBTs. Caso não haja, os movimentos realizam um trabalho de conscientização com os moradores a fim
de explicar que, independentemente da orientação sexual ou
identidade de gênero, todo mundo está no mesmo barco e
tem o mesmo objetivo: a moradia.
— A ocupação é um espaço de muito respeito, pois todos
estão ali com um intuito único. Por mais que haja preconceito velado, eles respeitam as regras de quem administra. Se a
pessoa tem uma cabeça boa, ela dita as regras de que todos
são iguais e que temos que respeitar todas as pessoas. Aí a galera segue essas regras, não passo nenhum tipo de transfobia
nesse lugar. Respeito todos e todos me respeitam. Vivemos
bem, dentro das circunstâncias de viver em uma ocupação,
pois existem regras, se vai gente na sua casa só pode ficar até
nove horas da noite, se alguma visita vai dormir é preciso avisar a administração com antecedência; pra quem não gosta
de seguir regras, isso é ruim, mas no mais é tudo bem.
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De casa até o trabalho, Renata leva cerca de 20 minutos
a pé. Ela trabalha como recepcionista na SP Escola de Teatro, com sede na Praça Roosevelt. A praça, localizada logo ao
final da Rua da Consolação, é um importante epicentro de
agitações culturais da cidade. Também é ponto de encontro
de skatistas. Além disso, a Roosevelt tem sido palco de dispersão de muitas manifestações políticas.
Travesti pensante
A SP Escola de Teatro, criada em 2005, é gerida pela Associação dos Artistas Amigos da Praça (Adaap) e mantida
com verba da Secretaria da Cultura de São Paulo, com o objetivo promover formação em artes cênicas. O diretor executivo é o ator Ivam Cabral, e a equipe de funcionários é composta por mais de 50 pessoas. Na recepção, além de Renata, há
mais três mulheres trans: Brenda Oliver, Kimberly Luciana e
Paloma Assunção. Apesar de reconhecer o local como uma
empresa inclusiva, Renata tem sua crítica:
— Se você entra aqui como recepcionista, o máximo que
você pode ser, ao sair daqui e ir pra uma outra instância, é continuar servindo. Por exemplo: uma menina que tava na recepção, agora vai trabalhar na biblioteca; mas ela não é o cérebro
pensante daquele espaço, ela é a menina que arruma os livros,
que descarrega as caixas. A menina da produção é uma líder
que comanda o grupo e tem autonomia pra resolver? Não, ela
é uma pessoa mandada. Então a gente não tem carreira. Não é
uma instituição que pensou num projeto que faça a travesti ser
pensante. Eles avançam em criar um projeto que nos coloca
aqui, mas não avança nesse sentido de ampliar esse direito de
estarmos aqui; a gente é só demanda de execução de tarefas.
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Com uma rotina agitada, Renata divide as horas dos seus
dias entre o trabalho e as demais atividades. Com uma rotina
agitada, Renata divide as horas dos seus dias entre o trabalho
e as demais atividades, como atriz e cantora. De segunda a
sexta, das 13h30 até 22 horas, está no trabalho. Atualmente está ensaiando “Canto para as estrelas”, em que interpreta
Maria Bethânia, Elis Regina e Clara Nunes, que será apresentado em março. No fim do ano passado, ela finalizou as gravações de uma série intitulada “Rotas do ódio”, que será exibida por um canal de TV por assinatura também em março.
— Vivo tentando conciliar. Quando a gente faz o que a
gente gosta, parece que a gente não trabalha. Quando você
precisa da grana pra viver, aí se torna chato, quando é pela
obrigatoriedade. O que menos gosto das atividades é ir pra
SP, pois lá eu sou só recepcionista, o que eu gosto mesmo é
encenar, fazer entretenimento.
Renata integra três exceções das estatísticas: está acima
da expectativa de vida de mulheres trans e travestis, que é de
35 anos; tem diploma universitário; possui carteira assinada,
em uma realidade em que 90% das mulheres trans e travestis
estão na prostituição.
Ciente disso, ela entende o papel de líder: seu objetivo é conscientizar pessoas trans sobre os conceitos básicos
de políticas sociais, direitos humanos e cidadania. A partir
dessa visão, em 2015, ela criou o Centro de Apoio e Inclusão
Social de Travestis e Transexuais (CAIS), ONG focada em
causas trans:
— Para se ter uma instituição, você precisa ter muita determinação e garra, e saber que, quando você assume uma
coisa como essas, você se torna luta. Então você tem que assumir a responsabilidade total.
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Em dois anos, a CAIS realizou ações como o projeto “Sou
trans, quero dignidade e …”, que a cada ano contará com
um complemento. Em 2016, o tema foi “Quero dignidade e
respeito” e, no ano passado, “Sou trans, quero dignidade e
emprego”. Neste ano, acontecerá a “3ª Caminhada Pela Paz”,
intitulada “Quero dignidade e cidadania”, dois dias do Dia da
Visibilidade Trans, comemorado em 29 de janeiro.
Em 2017, a Caminhada pela Paz teve o subprojeto K-lendárias. Trata-se de um documentário realizado em parceria com
a Ponte, que incluía também um calendário com 12 personagens, sendo quatro mulheres trans, quatro travestis e quatro
homens trans. Eles e elas representam as profissões dos seus
sonhos. O intuito do K-lendárias foi o de mostrar a importância da inserção de pessoas trans no mercado de trabalho.
Paralelo a esses projetos, a CAIS desenvolveu discussões
com vereadores da Câmara Municipal de São Paulo que resultaram no projeto de lei 225/2017, que pretendia destinar
2% das vagas em concursos públicos para pessoas trans. De
autoria dos vereadores Isa Penna e Toninho Vespoli, ambos do PSOL, e Eduardo Suplicy, do PT, o projeto foi barrado, em dezembro pela Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) da Casa.
— Precisamos fomentar essa discussão. Como exigir que
a travesti e a transexual largue a vida da prostituição sendo
que não há um projeto que a ajude a obter colocação no mercado de trabalho? Uma discussão que a CAIS quer promover
é o fato de que somos pessoas e pagamos impostos. Temos
tantos deveres, agora precisamos ter algum direito.
Aos 40 anos, Renata se sente realizada em algumas coisas e frustradas em outras. Entre as suas realizações estão o
emprego formal, o diploma e a presidência da CAIS; já nas
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frustrações, não ser conhecida nacionalmente como cantora
e a dificuldade de encontrar um homem que a ame e a assuma. Assim como a Luiza, personagem do primeiro perfil
desta série, as desilusões amorosas fizeram com que Renata
tivesse medo de se jogar em um relacionamento, pois é muito
difícil pra uma travesti ser reconhecida e apresentada como
companheira de um homem.
Renata é uma das figuras mais conhecidas no meio LGBT,
possui um DVD e um álbum em homenagem a Noel Rosa,
além de três álbuns independentes. Ela planeja conseguir
uma sede própria para a CAIS. Hoje as reuniões acontecem
um espaço cedido pela SP Escola de Teatro.
— Fizemos dois anos agora. Precisamos organizar toda a
papelada e a documentação pra conseguir alugar um espaço.
Aí sim poderemos abrir as portas para o público. A minha
ideia é fazer um café filosófico, convidar travestis pra ouvir e
serem ouvidas, trazer pessoas do meio acadêmico pra conscientizar essas meninas quanto à importância de saber como
e onde reivindicar os seus direitos: onde ir, quem buscar, saber o que fazer em cada tipo de situação.

Em 2018, Renata foi candidata à deputada estadual
pelo Psol, mas não conseguiu ser eleita.
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LEGISLAÇÃO PARA PESSOAS
TRANS PELO MUNDO
JAPÃO
2003:

Troca de gênero em registros civis.

REINO UNIDO
2004:

Reconhecimento de gênero sem redesignação
sexual.

ESPANHA
2007:

Em votação unânime, Senado espanhol foi o
primeiro a autorizar a mudança do nome e gênero
nos registros civis.

URUGUAI
2009:

Alteração de nome e gênero em registros civis.

2015:

Mudança de nome e gênero em registros civis
para maiores de 18 anos, livre de apresentações
de laudos ou redesignação sexual.

2018:

Lei Integral Trans é aprovada pela Câmara dos
Deputados.

ARGENTINA
Possui lei modelo de Identidade de Gênero na América Latina,
dividida em três partes:

2012:

“Ley 26.743 - Ley de Identidad de Género”
Permite que pessoas trans e travestis alteração de
nome e gênero no registro civil;

2012:

“Ley nº 26.791” Inclui mulheres trans na lei do
feminicídio;

2013:

“Convención Interamericana contra toda forma
de discriminación y intolerancia”.
Proíbe toda e qualquer discriminação com base na
orientação sexual e na identidade de gênero.

DINAMARCA
2014:

Mudança do nome e gênero nos registros civis
sem a necessidade de comprovar o transtorno
mental de transexualidade e sem a redesignação sexual.

CHILE
2014:

Permite a troca do nome e gênero em registros
civis sem a necessidade da redesignação sexual.

MALTA
2015:

Alteração do nome e gênero em registros civis
mediante ao preenchimento de declaração
juramentada em cartório, sem necessidade de
redesignação sexual. Também foi aprovada a lei
contra crimes de ódio à LGBTs.

ITÁLIA
2015:

Corte permite a troca de nome e gênero sem
intervenção cirúrgica ou aprovação médico.

BOLÍVIA
2016:

Seguindo os passos das Argentina, o presidente
Evo Morales aprovou a alteração de nome e
gênero em registros civis.

NORUEGA
2016:

Aprovação da mudança de nome e gênero em
documentos civis por meio de autodeclaração,
com formulário online para adultos a partir de 16
anos e crianças de 6 até 16 anos com autorização
dos pais.

CANADÁ
2016:

Mudança de nome e gênero regulamentados para
registros civis.

PORTUGAL
2017:

Criação da Lei de Identidade de Gênero, com
alteração de nome e gênero para registros civis
e modificação da idade mínima de 18 para 16
anos para retificação dos documentos e cirurgias
corretivas (mediante autorização dos pais.

BRASIL
2018:

Supremo Tribunal Federal retira da obrigatoriedade a apresentação de laudos médicos para
alteraçaõ de nome social. Ativistas pedem votação da lei de identidade de gênero, conhecida
como Lei João W. Nery.

Bruno

Do lar cristão à cozinha de uma
casa LGBT

Nascido numa família de Testemunhas de Jeová, Bruno
rezava todos os dias pedindo para acordar menino; aos 23
anos, iniciou sua transição para o gênero masculino

A

década de 70 foi um divisor de águas para LGBTs
nos Estados Unidos, à época presidida por Ronald
Reagan. O epicentro dessa revolução foi um pequeno sub-bairro californiano chamado Castro. Tudo começou
em 1972, quando o casal Harvey Milk e Scott Smith mudou
de Nova York para Castro Street localizada em Eureka Valley, tradicional bairro católico e irlandês de São Francisco,
na Califórnia.
Em 1973, o conservadorismo nos EUA tomava rumos
sem precedentes, encabeçados pela cantora religiosa Anita
Bryant. Por meio da campanha “Salvem nossas crianças”,
ela obteve sucesso nas urnas em 1977 rejeitando uma lei
local do Condado de Dado, na Flórida, que impedia discriminações motivadas pela orientação sexual. Neste momento, Milk percebeu que o movimento LGBT precisava
ter líderes como o movimento negro tinha em 1960, com
nomes importantíssimos pela luta dos direitos civis como
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Malcolm X, Martin Luther King Jr. e Angela Davis, que foram fundamentais para o fim da segregação racial (separação de brancos e negros, incluindo no uso do banheiro) estadunidense. Com esta consciência, nasceu o ativista que
dedicou sua vida em prol da candidatura política visando
obter poder e representatividade.
Aproveitando sua popularidade local, Milk se candidatou, em 74, à vaga de supervisor da cidade de São Francisco, cargo equivalente ao de um vereador no Brasil, em
busca de ocupar um cargo político e ter poder pra lutar
pela diversidade. Com uma campanha feita de porta em
porta e com o comitê político em sua loja, ficou em décimo lugar, num total de 32 candidaturas para 6 vagas. Com
o sucesso na primeira tentativa, Milk tentou, incansavelmente, durante 3 anos. Em 1977, após trocar a gerência
da campanha e incluir uma mulher lésbica em sua equipe,
Anne Kronenberg, Milk conseguiu se eleger como supervisor, para assumir o cargo em 1978, e se tornar o primeiro
político assumidamente gay da história do país. A luta de
Milk rendeu o término do seu relacionamento duradouro
com Scott, que cansou da rotina do namorado durante a
campanha de 77.
Assim como Malcolm X e Luther King, Milk morreu pelo
seu movimento. Após 11 meses de mandato e de ganhar a
votação pelos direitos civis dos LGBTs, depois de muita articulação política, que contou com a “Marcha pela liberdade”,
espécie de Parada do Orgulho LGBT, Milk foi morto a tiros
por Dan White, também supervisor de São Francisco. Minutos antes, White também matou o então prefeito George
Moscone. Os crimes foram motivados por conflitos pessoais
de cunho conservador de Dan White.
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Uma casa LGBT para chamar de sua
Após a incansável luta pelos direitos civis, Castro se
tornou ícone pra LGBTs de todo o mundo e marcou pra
sempre uma geração. O jornalista Fausto Almeida é uma
dessas pessoas que teve a vida modificada após os eventos
de Castro e, para manter viva a esperança de Harvey Milk,
abriu em dezembro de 2016 a hamburgueria Castro Burger.
A ideia surgiu de uma conversa entre dois amigos: Fausto e
Luiz Felipe Granata.
— Aí, queria abrir alguma coisa de comida. Eu abriria
uma hamburgueria para minha galera.
— Porquê?
— Porque não temos nada pra gente, temos lugares
gay-friendly em São Paulo, mas não quero mais ser bem-vindo,
não quero que seja um favor ter a minha presença.
O conceito gay-friendly é um termo estadunidense usado para locais públicos ou privados que são abertos e receptivos ao público LGBT. Para Fausto, homossexual assumido, “os seus”, como chama o público LGBT, merecem muito
mais do que um lugar receptivo, merece uma casa que possa
chamar de sua.
— Daí eles compraram a ideia e assim surgiu a Castro
Burger. Quando estávamos pensando no nome, eu sugeri associar com o bairro Castro, em São Francisco. Para as pessoas
mais velhas, pra minha geração, esse local é uma referência.
As pessoas mais novas não sabem muito do que se trata, da
importância do que é o Castro, mas lá é o berço da luta pela
diversidade. Uma das primeiras lições de casa pra quem trabalha aqui é assistir ao filme Milk [lançado em 2008, o longa-metragem é vencedor de dois Oscar, de melhor roteiro
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original e de melhor ator, pra Sean Penn, ator que deu vida a
Milk]. A ideia da casa é ser um lugar que não tem bandeira,
porque não é pra ter bandeira, se fosse ter iria virar a ONU.
Justamente por isso é um lugar pra todos. Eu sempre falo nas
entrevistas com os candidatos que quero que todos se sintam
bem aqui, desde o meu pai até uma travesti estereotipada. Se
eles virão e se eles vão gostar é outra coisa, mas eles vão ser
bem tratados. Esse é um texto decorado que sempre falo nos
processos seletivos, pois é algo que vou cobrar depois. Daí eu
tenho a certeza de que todo mundo estará alinhado, inclusive
os meninos héteros da cozinha, e quem vier trabalhar aqui.
Aqui é uma casa gay, mas é uma casa trans, é uma casa lésbica, é uma casa hétero, é uma casa pra todos.
A Castro Burger fica na agitada rua Joaquim Távora, na
Vila Mariana, a 10 minutos do metrô Ana Rosa e 2,7 quilômetros de um importante cartão postal paulistano, o Parque
do Ibirapuera. A inspiração na capital gay do mundo, o bairro Castro, vai além do nome: toda ambientação da hamburgueria traz traços californianos, incluindo uma miniatura da
Golden Gate Bridge, ponte famosa de São Francisco. O mobiliário é novo e possui um tom vintage, todo feito de madeira.
A luta pela diversidade pode ser notada logo na entrada da
casa: à esquerda da entrada, lado aposto ao bar, há um “altar”
inspirado em celebridades pró-LGBT.
O altar é dividido em três partes: na primeira há apenas
um quadro, o de Harvey Milk, ativista inspirador da hamburgueria; na sequência, logo abaixo, são 5 quadros: no primeiro
vemos os cantores gays Elton John e Ney Matogrosso juntos
a uma imagem de Iemanjá; ao lado, a atriz transexual estadunidense Laverne Cox; no terceiro quadro, temos a cantora
lésbica Daniela Mercury ao lado da apresentadora e come62
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diante, também lésbica, Ellen DeGeneres, junto com Nossa Senhora Aparecida; no quarto, a pintora mexicana Frida
Kahlo e ícone pop David Bowie dividem espaço com uma
imagem de Jesus Cristo; e, fechando a homenagem, a idolatrada manequim e atriz Elke Maravilha.
No salão principal, há uma placa pendurada na parede
com a frase “Liberté, Equalité, Beyoncé”, referência à diva
pop Beyoncé e ao lema da Revolução Francesa (originalmente “Liberté, Equalité, Fraternité”), de 1789. Além do salão
principal, o local conta uma área externa, porém coberta, arborizada e com uma sala reservada chamada de “teatro”, pois
é fechada com uma cortina igual à dos espetáculos teatrais; se
você quiser uma reserva de 6 a 14 pessoas, é lá que você vai
ficar; com uma vista privilegiada da casa, o teatro tem uma
varanda com um jardim.
Se você vai na Castro e não se atenta à decoração, quando
pega o cardápio não tem como deixar escapar o lado LGBT da
hamburgueria. Elaborado pelo chef João Leme, o menu conta com as entradas mais coloridas do mundo, entre filmes e
músicas de personalidades pró-LGBTs: entre as saladas, temos
“Rent”, “Les Miserables”, “Cats”, “Mamma mia”, “Kinky Boots”
e “Evita”; já nas porções, nomes como “Believe”, “Chandelier”,
“Strong Enough”, “Malandragem”, “Dancing Days” e “Vogue”.
Entre as ciabattas, tipos de lanches feitos com pão branco de
origem italiana, encontramos nomes como Carminha, Nazaré,
Odete Roitman e Félix; isso mesmo, nome de vilões das telenovelas brasileiras! Entre os milk-shakes, é possível escolher
entre o “Nervosa”, “A loka!”, “Babado forte”, “Bafônico” e “Tô
bege!”, expressões famosas no mundo LGBT. Mas não pra por
aí, entre os sucos tem “Babado e confusão!”, “Tá meu Bem!”,
“Aquenda!”, “Betty Faria”, “Bate cabelo!” e, a mais famosa das
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gírias gay, “Miga, sua loca!”. Pra finalizar a linguagem irreverente e animada, as sobremesas conquistam de cara: “Poe-poe”,
“Inhaí!”, “Fervido”, “Close certo”, “Carão”, “Arraza!” e “Se joga!”.
No cardápio de burgers, a homenagem fica com os pontos mais
importantes da cidade de São Francisco: “Bay Bridge”, “Golden
Gate”, “Twin Peaks”, “Lombard Street”, “Market Street”, “Haight
Street”, “Alcatraz”, “Castro”, “Union Square” e “Pier 39”.
A Castro Burger me conquistou nos dois quesitos que
levo bem a sério em minha vida: a militância e o paladar.
Tanto que foi o local escolhido pra comemoração dos meus
26 anos, em abril do ano passado. Na ocasião, pude perceber
que a ideia de Fausto deixou de ser apenas palavras e ganhou
vida por meio de seus funcionários. Entre amigos LGBTs e
héteros, todo mundo se sentiu confortável na casa. Quando
estávamos de saída, só ouvi elogios, tanto para o atendimento, quanto para o local e para os lanches. As porções Believe,
batatas fritas com molho vegano, e Dancing Days, rolinhos
deliciosos de frango orgânico com molho de mostarda e mel,
abriram a rodada de “hmmmm” da noite. Depois, nos pedidos principais, um lanche conquistou a maioria: o Market
Street, feito com hambúrguer de angus com bacon crocante (e grande!), recheado com queijo cheddar e maionese de
ervas no pão australiano. Estava tão satisfeita que esqueci
de pedir o Poe-poe, uma bola de sorvete Häagen-Dazs com
chantilly e farofa, sobremesa cortesia para o aniversariante!
A necessidade de vagas destinadas para pessoas LGBT,
sobretudo para pessoas trans, rendeu a Castro Burger mais
de 500 currículos na primeira seleção de processos seletivos.
Hoje, a casa conta com uma equipe de 16 funcionários, em
sua maioria pessoas LGBTs, sendo que três são transexuais,
uma mulher e dois homens.
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— A importância de incluir pessoas trans no mercado de
trabalho é dar oportunidade e voz. Na verdade, é muito mais
simples do que qualquer teoria, é dar oportunidade de trabalho pra quem quer trabalhar. A gente acaba perguntando
a identidade de gênero na ficha cadastral do site, mas é mais
importante a pessoa estar na sintonia da casa e querer trabalhar mais do que qualquer coisa. A gente tem um olhar especial, pois sabemos da dificuldade de pessoas trans pra entrar
no mercado de trabalho. Se eu quero que todos sejam iguais,
tenho que tratar todos de maneira igual.
“Deus, me tira desse pesadelo”
Um dos funcionários trans é o ajudante de cozinha Bruno
Alves. Enquanto os jornais estampavam notícias tão atuais
quanto na atual conjuntura política brasileira, com nomes
como corrupção, PMDB e empreiteiras, em 9 de novembro
de 1993, nascia o primeiro filho de Arlete e Alberto: Bruno.
Ele foi criado no Jardim Clímax, região do bairro do Sacomã, zona sul de cidade de São Paulo, distrito que dá início
à Rodovia Anchieta — importante ligação entre a capital e a
Baixada Santista. É nesta região que uma das maiores favelas da cidade está localizada, a Comunidade do Heliópolis.
Durante a infância, Bruno precisou lutar contra sua identidade de gênero, pois pertencia a uma família extremamente
religiosa. Seus pais são membros da igreja Testemunhas de
Jeová, a mesma dos avós de Enzo, personagem da próxima
reportagem deste Especial Trans.
— Como eu cresci em uma casa religiosa, toda noite eu
fazia oração pedindo para acordar menino: ‘Deus, me tira
desse pesadelo’. Quando a gente ia à igreja, eu tinha que usar
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vestido, e o meu maior sonho era ter um sapato masculino e
usar terninho. Nunca me esqueço de quando eu tinha mais
ou menos dois anos: meu primo nasceu e, quando vi o órgão
genital dele, tinha certeza de que ia cair, pois eu achava que
o meu tinha caído.
Durante o ciclo escolar, Bruno passou por três colégios,
sendo que dois são da rede privada: ensino infantil no Colégio Cantinho do Céu, ensino fundamental no Sesi-SP Educação e ensino médio no Colégio Veruska. Quando estudava
no Sesi, Bruno era alvo de bullying por parte dos meninos.
À época, contava com o apoio e a amizade das meninas pra
lidar com as piadas e brincadeiras preconceituosas.
Em 2010, cansado das brigas intermináveis com a família,
Bruno decidiu sair de casa pra morar com a namorada Erika.
Nesta época, estava no terceiro ano do ensino médio e precisou parar os estudos – que foram retomados pouco depois
em uma escola estadual no bairro do Ipiranga.
— Se dependesse dos meus pais, eu continuava lá, mas
sem viver a minha vida. Então eu optei por viver, mas na
época eu não tinha noção do que era ser trans, muito menos
que eu era trans.
Bruno, durante muitos anos, se sentiu fora dos padrões
normativos, sem nunca entender o motivo. Mesmo se impondo como homem durante toda a vida, descobriu que existiam homens trans somente em 2016. Assim que descobriu
sua transexualidade, foi atrás do tratamento para hormonização. Entre pesquisas, conheceu a UBS (Unidade Básica de
Saúde) Doutor Pasquale, na Santa Cecília, região central da
cidade. Após a realização da bateria de exames pra hormonioterapia (tratamento de aplicação de testosterona, o hormônio masculino), Bruno começou o tratamento na UBS.
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Hoje faz acompanhamento psicológico e hormonização de
três em três meses.
— A minha hormonioterapia é feita com deposteron. Comecei tomando nebido, que é hormônio que menos agride
o organismo, mas tem a transição física mais lenta, mas tive
que parar pois ele é muito caro. Antes eles davam o nebido lá
na UBS, mas, quando, houve troca de prefeitura, os hormônios simplesmente sumiram. Aí a médica me deu a receita,
mas é quase 500 reais, e a deposteron uma caixinha com três
unidades é 50 reais, é bem mais acessível. Foram seis meses
com nebido e estou há três com deposteron.
Para iniciar o tratamento, homens trans precisam realizar uma bateria de exames, que incluem: ultrassom da
mama e dos órgãos reprodutores, hemograma (coleta de
sangue) pra ver o nível de hormônio, tanto feminino quanto masculino, e exame do fígado — pois é o órgão que mais
sofre com a transição.
— Na primeira vez fiz um monte de exame de todos os
tipos, de HIV e de hepatite. Aí hoje, como nunca tive reação
ao tratamento, eles diminuíram os pedidos, essa lista mais
extensa é uma vez por ano. O processo de hormonização é
pra sempre. Até tem a cirurgia da retirada dos órgãos reprodutores, aí você para de produzir o hormônio feminino, mas
nunca produz o masculino. Eu pretendo fazer todas as cirurgias, inclusive a de resignação sexual. Pelo SUS não tem essa,
tem só a mastectomia, mas a fila é muito demorada, de pelo
menos 20 anos, então vou fazer particular, que está saindo
em torno de 10 mil reais, vou me apertar um pouco pra juntar um dinheiro, mas em dois anos eu consigo.
Hoje, 7 anos depois, a relação com os pais é restrita, pois
religião e conservadorismo impedem uma aproximação com
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o filho trans. Em 2016, eles mudaram pra Itanhaém, cidade
litorânea de São Paulo. Bruno continua com Erika, agora casados. Eles moram no Jardim Celeste, a poucos minutos do
Zoológico de São Paulo. Apesar do relacionamento duradouro, a transição não foi fácil para a esposa de Bruno.
— Quando eu comecei a transição, em agosto de 2016,
mesmo estando há 6 anos com a minha esposa, estávamos
separados. Ficamos 10 meses separados. A aceitação dela
é complicada, ela fala que se apaixonou por uma pessoa e
hoje não é mais, pois mudei muito. Mesmo ela sendo bissexual, foi muito difícil, ela tem muita dificuldade em me
tratar no masculino, mas eu também não exijo muito, pois
já estamos juntos há muito tempo, passamos por muita coisa. Procuro sempre corrigir, ela se esforça bastante, mas é
muito difícil, é a coisa que mais me incomoda no momento.
Além dela, a minha família também não me trata no masculino, mas a minha família não convive comigo. A minha
família é ela e a minha cunhada, que mora com a gente, e
nenhuma das duas consegue me tratar assim. Mas também,
a minha cunhada é novinha, conheci ela quando era um
bebê, então ela cresceu com uma pessoa e hoje vive com outra. Então tenho que ter essa paciência. Eu sempre fui uma
pessoa muito sentimental, muito chorão. Agora sou muito
mais racional do que emocional.
Bruno teve dois trabalhos antes da Castro. Seu primeiro
emprego, antes da transição, foi em uma empresa de empréstimos consignados para clientes da Caixa Econômica Federal. Quando estava na segunda empresa, uma seguradora de
automóveis, Bruno começou a transição e foi demitido dois
meses depois, em novembro de 2016; apesar da alegação formal de que a demissão era motivada pela crise econômica, ele
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acredita que tenha cunho transfóbico, uma vez que ele tinha
bons resultados.
Após ficar dois meses desempregado, Bruno conheceu
a Castro Burger, por intermédio do amigo, que na época
trabalhava na hamburgueria. Inicialmente, foi entrevistado
para a vaga de ajudante geral, mas o destino queria que Bruno trabalhasse na cozinha. Sem pensar duas vezes, aceitou
a vaga de ajudante de cozinha e começou a trabalhar em
janeiro de 2017. Com pouco tempo de casa, Bruno já pegou
amor pela gastronomia.
— Hoje eu consigo trabalhar em todas as áreas da cozinha, acabei me adaptando muito bem. Eu gosto muito de
fazer os pratos. Na hora do movimento, eu fico mais na parte detrás da cozinha, que é onde preparamos as saladas e as
sobremesas. Aqui na parte da frente são feitos os lanches. Às
vezes eu fico aqui na frente liberando os lanches pra levarem
às mesas. Gosto dessa parte de montar os pratos, tanto os
lanches quanto as saladas. A gente quer fazer tudo bonitinho,
pra ir para o cliente e receber um elogio bonitinho. Nos fins
de semana aqui enche, bomba bastante, começando na quinta e terminando no domingo. É muito bom trabalhar aqui.
Tudo que a gente quer é respeito e eles tomam muito cuidado
com isso. Já me chamaram e perguntaram se eu tinha sofrido
algum tipo de preconceito aqui dentro, pois isso é uma coisa
que eles não permitem de jeito nenhum. Mas eu nunca sofri,
nem do pessoal da cozinha que é um pouco mais velho, funcionários héteros têm entre 40 e 45 anos.
A rotina de Bruno é agitadíssima. De terça a domingo, ele
dedica boas horas do seu dia pra Castro. De terça a quinta seu
horário de trabalho é das 17h30 às 0h30, de sexta e sábado é
das 15h30 às 2h e de domingo das 15h30 às 0h. Vai e volta do
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trabalho de ônibus: pra ir, pega um ônibus de casa até o Sacomã e de lá pra Ana Rosa; pra voltar, utiliza a linha noturna
da Ana Rosa até o Sacomã e de lá pega um ônibus sentido
Jardim Celeste. Como no retorno as ruas sempre estão vazias,
já se acostumou a descer correndo pra casa depois de descer
no Zoológico, chegando lá em 5 minutos.
Já que troca o dia pela noite, nas horas vagas Bruno
prefere descansar. Também arrumar um tempinho pra
assistir séries e filmes, principalmente se a temática for
fantasia. Fã de “Harry Potter” e “The Walking Dead”, ele
adora ler. Prefere ouvir a rádio BandNews FM e saber o
que está acontecendo no Brasil e no mundo em vez de ouvir música. Apesar de não ser ligado ao mundo musical,
tem como banda favorita a Legião Urbana. Durante muitos anos, Bruno pensava em cursar Engenharia, mas hoje
cogita fazer Gastronomia na universidade.
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ONU
O que a Organizações das Nações Unidas (ONU), por meio do
setor Organização Internacional do trabalho (OIT), diz sobre
a ausência de pessoas trans no mercado formal de trabalho?

1945

A ONU, criada após a Segunda Guerra Mundial,
em que a Alemanha nazista de Adolf Hitler matou milhões de judeus, negros e LGBTs, e os EUA,
de Franklin Roosevelt atacou as cidades de Hiroshima e Nagasaki, cidades japonesas, com duas
bombas atômicas superpotentes.

2010

Apesar de ser a maior organização de promoção
de direitos humanos em todo o mundo, a ONU
só começou a manifestar-se a favor de direitos
LGBTs em 2010, por meio de seus setores OIT
(Organização Internacional do Trabalho), PNUD
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e UNAIDS (Conjunto das Nações Unidas
sobre HIV/AIDS). À época, a iniciativa lançada
no Brasil chamava-se “Construindo igualdade de
oportunidades no mundo do trabalho combatendo a homo-lesbo-transfobia” e tinha como objetivo identificar situações de estigma e de discriminação no ambiente corporativo.

2012

A primeira discussão no Conselho de Direitos
Humanos sobre pessoas trans aconteceu apenas
em 2012, na cidade de Genebra, na Suíça. Dois
anos depois, em 2014, foi realizada a primeira resolução, com foco na violência e discriminação.
No ano seguinte, em 2015, a OIT lançou o manual “Promoção dos Direitos Humanos para Pessoas LGBTs no mundo do trabalho”.

2014
2015

Enzo

A vida de Enzo:
negro, trans e periférico

Em conflito com sua identidade desde que nasceu, Enzo
entendeu quem era após ver o filme “A Garota Dinamarquesa”

— O que tá acontecendo com você?
— Você nunca vai entender.
— Mas eu quero saber!
— Sabe como é você se sentir no corpo errado?
— Você quer ser um menino, é isso?
— Eu não quero ser, eu sou um menino.
— E por que você não vai procurar ajuda referente a isso?
— Eu não quero me curar, mãe, não tem o que curar, tem
o que adequar.
— Vai procurar ajuda. Não é um psicólogo que você tem
que procurar?
— E você?
— Eu? Eu abri muito a minha mente, Mayara. Eu fui muito ignorante e quero pedir desculpa.
— Tá, mãe, mas eu não tenho coragem.
— Você precisa ter coragem de ser quem você é. E tem
mais uma coisa: você já escolheu seu nome?
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— Pensei em Arthur ou Guilherme.
— Não, esses nomes são horríveis! Quando eu tava grávida de você, eu queria muito ter um menino e já tinha escolhido um nome: Enzo.
— Ai, mãe, que nome horrível.
— Esse nome é lindo! E já que eu não pude escolher o seu
nome de menina, vou escolher o de menino. Vai ser Enzo!
Demorou um certo tempo, mas finalmente Enzo Neves se
sentiu seguro para assumir sua transexualidade. O menino nascido no vigésimo sexto dia de junho de 1995 não via a hora de se
libertar. Desde os seis anos, ele sentia que era diferente das outras crianças. Apesar disso, sabia que precisava agir e lutar contra a sua verdadeira identidade. Por medo e vergonha, o conflito
interno durou longos anos e só acabou em maio de 2016.
A descoberta, que se completou aos 21 anos, teve momentos
marcantes. Aos 15 anos, por exemplo, Enzo conheceu, por meio
de um amigo, um termo que daria nome ao seu sentimento: homem trans. Até aquele momento, ele achava que a transexualidade só acontecia com mulheres trans e travestis. Bastou saber
desse pequeno detalhe para começar a procurar artigos, vídeos
e livros sobre o assunto. A partir daí, ele tinha certeza de que era
uma pessoa trans, mas ainda guardaria este segredo por alguns
anos. Em fevereiro de 2016, Enzo estava no ápice da tristeza
com o seu corpo e com os conflitos de sua mente.
Foi então que ele assistiu “A Garota Dinamarquesa”, filme
adaptado do livro homônimo, que retrata a vida de Lili Elbe,
interpretada pelo ator Eddie Redmayne, vencedor do Oscar
de melhor ator pelo filme “A Teoria de Tudo”, em 2014, ao interpretar o astrofísico Stephen Hawking. Neste novo filme, o
ator interpreta a pintora dinamarquesa e primeira transexual
a realizar, em 1931, a cirurgia de redesignação sexual, proce76
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dimento cirúrgico para reconstrução dos genitais. A identificação de Enzo com os dilemas e as angústias de Lili foi imediata: assim como ele, a pintora viveu muitos anos tentando
se encaixar com o sexo de nascimento.
— A personagem passou a vida toda como um cara que
tinha uma família e precisava mostrar isso pra sociedade da
época em que vivia, e, de repente, decidiu lutar pelo seu ideal.
Me identifiquei demais, não conseguia parar de chorar, não
conseguia parar de pensar nisso. Eu sabia que tinha que me
libertar, sabia que não ia conseguir ser feliz com ninguém
não me pertencendo.
Quando o assunto é o coração, aliás, Enzo tem uma preferência: mulheres trans. Apesar de nunca ter namorado uma,
só ficado, ele confessa que a determinação delas o conquista.
Ele garante que não tem a ver com identidade de gênero ou fisiologia, mas com personalidade. Ele acredita que, por conta
das questões trabalhistas, psicológicas e amorosas enfrentadas diariamente, essas mulheres tornam-se pessoas incríveis.
Nesse aspecto, Enzo é muito parecido com outro personagem
deste especial: Klaus, homem trans, casado com Helena, mulher trans. Você os conhecerá em seguida.
Por enquanto, adianto que, além da semelhança na vida
amorosa, Enzo e Klaus enfrentam outro desafio no dia a dia:
ambos são negros. Se ser trans no país que mais mata pessoas
trans no mundo não é fácil, ser homem trans negro em uma
sociedade transfóbica e racista é pior ainda.
Negro, trans e periférico
Em 2017, 185 pessoas trans foram assassinadas no Brasil. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto no país, de
77

TRANSRESISTÊNCIA

acordo com o Mapa da Violência, realizado pelo sociólogo
Jacobo Waiselfisz. Quando transfobia e racismo andam lado
a lado, cria-se uma intersecção. A intersecção é um conceito
construído por feministas negras, encabeçadas pela filósofa
Angela Davis, importante símbolo da luta racial. Em seu livro “Mulheres, raça e classe”, de 1981, Davis discorre sobre a
interseccionalidade argumentando que, quanto mais elementos passíveis de preconceito uma pessoa carrega (seja a raça,
o gênero ou a classe social), mais essa pessoa sofre.
No caso de Enzo e Klaus, a transfobia é adicionada ao
racismo e à classe social: ambos moram na periferia. Assim
como Enzo e Klaus, era Thadeu Nascimento: homem trans,
negro e periférico. Têu, como era conhecido entre os amigos,
tinha 24 anos e trabalhava em uma loja de informática. Ele
morava no bairro de São Cristóvão, em Salvador (BA). Seu
corpo só foi encontrado dois dias depois do seu desaparecimento, no dia 6 de maio do ano passado, com marcas de
espancamento e de tiros na cabeça.
Voltando a Enzo, em 2015 ele foi expulso de casa após um
desentendimento que deixou marcas profundas entre ele e
sua mãe. À época, a briga foi motivada pelo fato de Enzo gostar de meninas. Sua mãe não soube lidar com isso e o culpou
pela sua depressão, que já a acompanhava há 11 anos, decorrente da depressão pós-parto da segunda filha. A relação com
o pai também é restrita: quando tinha oito anos, Enzo ouviu
de seu pai que precisava de um tempo. Após mais seis anos
sem ouvir notícias do genitor, aos 14 anos, justamente quando Enzo estava assumindo a sua (então) homossexualidade,
o pai voltou a procurá-lo, mas as lembranças desse momento
não são boas: por ser pastor, tentou obrigar o filho a frequentar a igreja, a fim de “curá-lo”. Esta tentativa falha resultou
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em mais três anos sem contato com o filho. Até que, em 2012,
houve uma singela aproximação entre os dois: começaram a
trabalhar juntos.
O que era pra ter aproximado pai e filho criou um abismo
entre quem Enzo sentia ser e quem ele via no espelho. A cada
dia, permanecer negando a sua verdadeira identidade piorava tudo. Ele só queria se libertar. Mas, quanto mais queria se
assumir, mais usava batom, sapatilhas, saltos e vestidos pra
ir trabalhar. Boa parte do conflito vivido nos sete meses em
que trabalhou com o pai são frutos do medo que Enzo tinha
de decepcioná-lo e envergonhá-lo, uma vez que ele já estava há 17 anos na mesma empresa. Por isso, após conversar
com a sua mãe sobre transexualidade, tomou uma decisão
importante: pediria demissão, pra poupar o pai de eventuais
questionamentos, e começaria a transição.
Em 30 de maio de 2016, enquanto as redes sociais pediam
o fim da cultura de estupro, Enzo encerrava o seu contrato na
Trunpho Contabilidade. Um mês antes, ele havia iniciado o
acompanhamento psicológico, mas teve uma surpresa.
— Como eu ainda trabalhava com o meu pai e, até os 21
anos nunca tinha vestido roupas masculinas, fui à primeira
sessão de batom e sapatilha. A terapeuta não acreditou que
eu me sentia como um homem só por não estar vestido como
um. Durante as sessões, ela ficava o tempo todo tentando me
fazer desistir, chegou a me falar “eu espero de coração que
você não seja trans, pois o conflito é muito grande, por exemplo, a hormonioterapia é complicada”. Ela falava várias coisas
pra fazer eu desistir de começar a usar testosterona, como
“vamos esperar mais um mês pra ver se eu vou te encaminhar
pro endócrino, mas começa a ter mais trejeitos masculinos”.
Existem homens trans gays, existem homens trans panse79
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xuais, porque eu tinha que ser másculo, o macho alfa perante
a sociedade pra falar que eu sou homem?
Hoje ele se arrepende de ter pedido demissão pra proteger o pai, pois a relação entre eles continua ruim. O último
contato aconteceu no início de abril de 2017: após uma semana difícil com dores abdominais, ele passou mal e precisou
ser levado ao hospital; sua mãe, então, ligou para o ex-marido e pediu que cuidasse disso. Durante as horas que pai
e filho passaram juntos, a sensação de retomar o contato e,
enfim, se reaproximar do pai dominou Enzo, mas foi apenas
uma ilusão, daquele dia em diante não tiveram mais contato.
“A falecida”
Enzo mora com os avós maternos na Cidade Tiradentes,
extremo Leste de São Paulo. Seus avós são Testemunhas de
Jeová e em nenhum momento viraram as costas para o neto,
como o pai havia feito; pelo contrário, sempre foi neles que
Enzo pode encontrar apoio e conforto. Enzo também tem carinho vindo de sua irmã mais nova, de 10 anos.
— O meu avô sempre me chama pelo nome masculino,
sempre diz que me ama; a minha avó ainda tem dificuldade, às
vezes me chama pelo nome feminino, mas ela se esforça bastante. A única cobrança que eles me fazem é jamais mudar a
minha essência, continuar sendo uma pessoa verdadeira e de
caráter. A minha irmã me pediu pra não ser um irmão chato,
porque pra ela todo menino é muito chato. Quando eu falei
que seria a mesma pessoa, ela disse que me ama como eu sou.
Entre os amigos de longa data, a aceitação foi unânime.
Apesar de ser extrovertido e comunicativo, Enzo tem muita
dificuldade em compartilhar os seus sentimentos com as pes80
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soas, por isso fez uma publicação no Facebook pra que todo
seu ciclo de amizade ficasse sabendo de uma só vez. Mesmo
com o acolhimento coletivo, há uma exigência:
— Eu não quero que me chamem no masculino só na minha frente. Eu quero que, quando alguém perguntar de mim,
eles falem ‘é o Enzo, e não a Mayara que virou Enzo’. Não
quero que eles me apresentem ‘ah, essa é a Mayara que virou
Enzo’, porque a maioria tá mais preocupada em justificar o
que eu tenho no meio das pernas do eu mesmo.
Começar a transição foi um desafio. Devido à resistência
de sua psicóloga, Enzo decidiu realizar a hormonioterapia por
conta própria. A automedicação não é indicada, pois pode
causar efeitos colaterais, uma vez que o tratamento hormonal
altera a funcionalidade do fígado e a dosagem incorreta do
hormônio pode impossibilitar os efeitos desejados. Mesmo
sabendo dos riscos, Enzo insistiu com a ideia. A pedido da
sua mãe, a primeira aplicação foi realizada por uma vizinha,
que é enfermeira, em 19 de junho de 2016. A cada 21 dias,
uma nova dose de testosterona era aplicada. Em três meses,
a barba, que ele tanto sonhou, começou a crescer. Quando
notou que realmente estava mudando, ficou com medo do
que poderia enfrentar no futuro.
— Fiquei sem saber se continuava ou parava. Só conseguia imaginar o quanto isso teria impacto no meu futuro. Ficava pensando ‘O que eu tô fazendo? Será eu vou conseguir
emprego? Será que alguma mulher vai me amar assim?’. Daí
decidi parar, fiquei três meses sem aplicar o hormônio. Precisei dar essa pausa pra ter essa conversa interna comigo. Voltei
a tomar há um mês, pois percebi que não valeria a pena trazer a falecida de volta — diz, referindo-se à sua antiga identidade feminina.
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Realidades opostas
Pra conseguir o dinheiro necessário e realizar a mastectomia, procedimento cirúrgico para retirada das mamas, Enzo
trabalha em duas empresas de contact center, equivalentes às
centrais de atendimento. Além do desafio da realização da
dupla jornada de trabalho, ele precisa lidar com duas realidades opostas.
No primeiro emprego, ele é monitor de qualidade numa
empresa localizada na Vila Guilherme, zona Norte, próxima
ao Shopping Center Norte, ao Expo Center Norte e ao Terminal Rodoviário do Tietê. Sua função é escutar as ligações
dos operadores de telemarketing e dar uma nota, avaliação
realizada por critérios específicos de qualidade definidos
pela empresa junto com os clientes finais. Em 10 meses,
Enzo ainda não conseguiu o básico: ter sua identidade de
gênero respeitada, mesmo que, durante o treinamento, tenha contado a todo mundo que é um homem trans.
— Só duas pessoas respeitam o meu nome social, os
demais alegam que me conheceram de um jeito e vai ser
sempre assim. Mas não, não tem que ser sempre assim.
Nem a minha supervisora respeita, ela me trata no feminino o tempo todo, até pra elogiar. Lá eu tenho que usar o
banheiro feminino. No dia que fui fazer o meu crachá, eu
perguntei do nome social e a funcionária nem sabia o que
era isso.
Já no segundo emprego, na Contax, as coisas são bem
diferentes. A empresa possui 17 anos de experiência no
ramo de atendimento ao cliente, mais de 50 mil funcionários e 20 unidades espalhadas pelo Brasil, em 10 estados,
além de atuar em toda América Latina.
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Enzo trabalha na Unidade Brás, sediada na Rua da Alegria, ao lado da Fundação Casa (Centro de Atendimento
Socioeducativo ao Adolescente). O bairro do Brás é um dos
centros comerciais mais importantes da cidade de São Paulo,
principalmente por conta da “Feirinha da madrugada”, que
reúne lojistas de todo o país.
Na Contax, Enzo é um dos atendentes da Central de Relacionamento do Grupo Notre Dame Intermédica, empresa de
planos de saúde. Apesar do pouco tempo de casa, apenas um
mês e meio, as alegrias da nova empresa deixam o hiperativo
Enzo realizado.
— Senti a diferença logo na entrevista, pois na ficha inicial
tinha espaço para inclusão do nome social. Lá eu uso o banheiro masculino sem problemas ou olhares maldosos. Sempre me
tratam no masculino, sempre me tratam com respeito. Outro
dia o meu supervisor me chamou e disse ‘Olha, no meu sistema, que aparece pra mim, tá um nome diferente do nome que
te chamam, e eu quero saber: como que você tá atendendo?’,
daí eu falei que tava atendendo como Enzo, e, pra minha surpresa, ele ficou feliz e ainda disse que se eu tivesse atendendo
com outro nome teria que brigar comigo. Eu me senti tão bem
naquele dia! É importante receber esse acolhimento, esse respeito e esse cuidado de tratar pelo nome social.
Ainda que não seja a única pessoa trans da Contax, unidade do Brás, Enzo é o primeiro a ter o nome social vinculado ao CPF no banco de dados da empresa. Isso porque o
coordenador de operações, assim que ficou sabendo da sua
contratação, entrou em contato com a Intermédica para solicitar autorização de realizar tal procedimento.
Enzo teve outra boa notícia: quando for realizar a mastectomia, não terá que pedir demissão ou se preocupar com o
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tempo de afastamento, a empresa cuidará de tudo para quando ele retornar.
— Se tudo der certo, e está rolando, minha mastectomia
vai ser em agosto, no máximo em setembro. Eu não estou na
fila do SUS, primeiro que demora muito, segundo que têm
pessoas que precisam muito mais do que eu, eu tenho como
trabalhar em dois empregos e juntar dinheiro pra realizar
a cirurgia, então não vou fazer lá só por ser de graça, têm
pessoas que precisam muito mais mesmo. Vai ser lá em Ribeirão Preto, na Lotus Clínica, com o doutor Endrigo Piva
Pontelli. Agora em maio já vou fazer a primeira avaliação e
realizar os exames.
A Contax é uma empresa inclusiva, assim como a Castro
Burger, onde Bruno trabalha, ou a SP Escola de Teatro, que
emprega Renata.
A Contax há anos abre suas portas para contratação de pessoas trans, porém, só em 2016 oficializou a inclusão de forma
ampla em parceria com Coordenadoria Municipal de Promoção à Cidadania LGBT e da Igualdade Racial de João Pessoa
(PB), por meio do Programa Transcidadania JP — inspirado
pelo projeto de mesmo nome da Prefeitura de São Paulo.
A expansão do projeto para as demais unidades, incluindo a capital paulista, não tem relação com nenhum Centro
LGBT. Nas unidades paulistanas da Contax, pessoas trans
ocupam cargos de operadores de telemarketing e de medicina ocupacional, podem usar o banheiro destinado ao seu
gênero e têm o nome social respeitado.
De casa até o primeiro trabalho, Enzo utiliza três ônibus:
um da Cidade Tiradentes até o Parque Dom Pedro, um do Parque Dom Pedro até o Brás, e um do Brás até a Vila Guilherme.
São cerca de duas horas enfrentando olhares preconceituosos.
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A locomoção entre um emprego e outro é mais fácil:
apenas um ônibus, cerca de 20 minutos. O retorno pra
casa, sempre na última hora do dia, é feito de metrô, do
Brás até Corinthians-Itaquera, e de ônibus de Itaquera até
Cidade Tiradentes.
A história de Enzo é o oposto da história de Diogo, homem trans do próximo capítulo: enquanto Enzo estudou a
vida toda na rede pública e teve uma infância humilde, Diogo
teve o privilégio de estudar em escolas privadas e desfrutar
de uma vida confortável.
As diferenças continuam: Enzo não pôde cursar uma
universidade; Diogo é formado em Enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); Enzo trabalha em
dois empregos para conseguir realizar a mastectomia, Diogo
realizou a cirurgia com a ajuda da mãe; Enzo foi expulso de
casa, enquanto Diogo tem o apoio dos pais.
Mesmo com tantas diferenças, não é possível dizer que
Diogo teve uma vida mais fácil do que a de Enzo. Em um país
transfóbico e conservador, as diferenças são um problema
para todos que não se encaixam nos padrões.
A história de Diogo é a próxima que vamos contar
no Transresistência.
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USO DO BANHEIRO
A ausência de uma legislação voltada para pessoas trans
acarreta em dois grandes desafios: uso do banheiro (correspondente à identidade de gênero) e a retificação dos documentos no civil (troca do nome de registro pelo nome social).
O uso do banheiro já foi pauta diversas vezes no Brasil,
tanto no Supremo Tribunal Federal (STF), quanto na Câmara dos Deputados. Em novembro de 2015, os ministros do
STF Luís Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin votaram a favor
do uso do banheiro correspondente à identidade de gênero,
porém o julgamento foi interrompido por Luiz Fux, também
ministro da Corte, que alegou desacordo moral sobre a questão. Desde então, a votação permanece suspensa e não há
nenhuma lei firmada que proteja o uso dos banheiros por pessoas trans, ficando a cargo de cada órgão, local ou instituição
permitir o acesso. No ano seguinte, em julho de 2016, o deputado federal Victório Galli (Partido Social Cristão, do Mato
Grosso), que declarou representar os seres humanos héteros,
apresentou um Projeto de Lei (PL 5774/2016) que restringe o
uso de banheiros públicos às pessoas trans.
Para o médico Drauzio Varella, conhecido pelos seus trabalhos humanitários na Casa de Detenção do Carandiru, o
uso do banheiro para pessoas trans vai além dos direitos civis:
é uma questão de saúde pública, uma vez que pode interferir
nas funções fisiológicas básicas e, por consequência, aumenta o risco de infecções urinárias, renais e hemorroidas.

USO DO NOME SOCIAL
Em 1o de março de 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu por unamidade que pessoas trans e travestis podem
alterar o nome sem necessidade da intervenção da cirurgia de
redesignação sexual, apresentação de laudos ou autorização
judicial, por meio da Ação Direta de Constitucionalidade 4275
(ADI/4275). Para realizar o procedimento, basta ir a qualquer
cartório e realizar retificação por meio da auto identificação, ou
seja, basta a pessoa dizer que é transgênera ou travesti para realizar a retificação do nome. Apesar de ainda não haver uma legislação específica, a alteração do nome ficou menos burocrática.
Antes o processo demorava em torno de 1 a 2 anos e depende
do poder judiciário. Em alguns casos, o juiz podia escolher dar ou
não a alteração de nome, assim como a alteração de gênero sem
necessariamente haver redesignação sexual (cirurgia de adequação das genitálias).
Desde 2013, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto
de Lei João Nery (PL 5002/2013) criada pelo deputado federal
Jean Wyllys (PSOL/RJ), único parlamentar assumidamente homossexual, em parceria com a deputada Érika Kokay (PT/ DF). O
projeto tem como base a Ley 26.743, Lei de Identidade de gênero da Argentina. A lei defende o direito ao nome social e ao corpo. Em maio de 2016 foi a última vez que a PL foi discutida na
Câmara, sendo aprovada pelo relator Dep. Luiz Couto (PT/PB)
na Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM). Todavia,
até 2018, a lei ainda não foi votada pelo Câmara dos Deputados.
Reconhecer o uso do banheiro e do nome social vai além de
uma forma tratamento: trata-se de reconhecer a pessoa cidadã,
com todas as suas singularidades. E, apesar da sociedade tratar
pessoas trans pejoritariamente, mesmo com o documento, ao
usar o banheiro destinado ao gênero de identidade de gênero e
portar o documento com o nome social aumenta a autoestima
de pessoas trans, que já lidam com tanta violência e dificuldades
para adentrar no mercado formal de trabalho.

Diogo

Homem trans, com o apoio da
família

Os pais e avós de Diogo o apoiaram quando anunciou sua
transição para homem trans. ‘A gente só quer que você seja
feliz’, disseram

P

ara os cristãos, era Sábado de Aleluia – dia em que se
celebra a permanência de Jesus Cristo sepultado em
seu túmulo, entre a Sexta-Feira Santa e o Domingo de
Páscoa. Para mim era um dia quase comum. Quase, pois eu
tinha um compromisso importante: conhecer mais um personagem. Saio de casa às 10h e ando até o ponto, cerca de 3
minutos. Eu moro na zona norte e ele na zona sul. Até o Metrô Santana levo 30 minutos.
De lá, embarco rumo à estação Jabaquara. De fim de semana é bem mais tranquilo pegar transporte público em São
Paulo, então consigo realizar o percurso sentada. Quando desembarco no Jabaquara, dou uma olhada no mapa virtual em
meu celular pra conferir mais uma vez como chegaria no local
da entrevista. Insegura, opto por pegar um táxi. Em 7 minutos,
chego à portaria do condomínio residencial da minha fonte.
— Bom dia.
— Bom dia, apartamento 32, por gentileza?
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— Qual seu nome?
— Paloma.
— Olá, Paloma. Pode entrar. Ele já está te esperando.
Você sabe chegar lá?
— Não.
— Vai reto, daí quando passar pela recepção, você vira
pro lado esquerdo pra pegar o elevador.
— Certo, muito obrigada.
— Imagina!
Seguindo as instruções da funcionária da portaria, chego
ao elevador. Terceiro andar. Assim que desembarco, a porta do
apartamento 32 abre amigavelmente. Ao entrar, sou bem recebida por dois membros da família, os yorkshires Caco e Billie
Joe. Chegou a hora de conhecer a história de Diogo Henrique
Silva. Minutos antes de entrar, ele estava assistindo à série “13
Reasons Why” (que conta a trajetória de uma menina, Hannah
Baker, que cometeu suicídio após eventuais episódios ruins na
escola, incluindo bullying e estupros), produzida e transmitida
pela Netflix — canal de streaming engajado em causas sociais,
principalmente com o movimento LGBT.
Amor de vó
Em 18 de setembro de 1992, no mesmo dia em que a primeira linha de metrô de São Paulo, a Azul, comemorava 19
anos da inauguração comercial dos trechos Jabaquara e Vila
Mariana, nascia o único filho de Rita de Cacia e Valtenor
Silva, Diogo. O amor, o carinho e o apoio dos pais, desde o
seu nascimento, foram fatores cruciais pra que a trajetória do
filho fosse diferente das outras pessoas trans, incluindo os
personagens deste livro.
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— Eu tenho muita sorte, pois meus pais me aceitaram
muito bem, eles são uns amores. Contei pra eles assim que
eu comecei a me hormonizar, e aí minha mãe falou “a gente
só quer que você seja feliz”. Eles ficaram preocupados com
o tratamento hormonal, mas me apoiaram desde o começo.
Quando contei que gostava de mulher foi mais difícil do que
quando falei da transexualidade. Minha mãe chorou muito
quando contei que gostava de meninas, mas nunca me impediu de nada. Ela tinha medo que eu sofresse, foi a primeira
coisa que me disse. A segunda foi que não queria que eu contasse pra minha avó.
Ainda na infância, Diogo já se portava como um menino
em diversas situações, principalmente nos momentos de recreação com a prima: sempre que brincavam de boneca, ele
escolhia ser o “papai” e, desde muito novinho, já sabia como
queria ser chamado. Como ainda não conhecia a transexualidade, não compreendia por que não conseguia se identificar
com o gênero de nascimento. Isso causou muitos problemas
na escola, pois, para ele, era mais fácil se isolar do que conviver com as outras crianças. Por isso o bullying era frequente.
Além de ser chamado de estranho pelos coleguinhas, o seu
peso sempre era motivo de piada, já que sempre foi muito
magro.
— A forma que encontrei de me defender foi brigando,
batendo. Meus pais tiveram uma dorzinha de cabeça comigo,
pois eu ia muito pra diretoria. Também sempre fui um aluno
na média, se a média era 5 eu tirava 5. Só fui aprender a gostar de estudar na faculdade.
Apesar de querer sigilo, foi Rita que acabou contando
para sua mãe, Judite Oliveira da Silva, que Diogo gostava de
meninas. Sempre acolhedora e carinhosa, dona Judite apoiou
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o neto. Um dos momentos mais emotivos da conversa é justamente quando Diogo fala da avó, com quem sempre teve
muita proximidade: como seus pais sempre trabalhavam
muito (sua mãe é gerente de um banco e seu pai, engenheiro
civil), passava muito tempo com a avó durante a infância.
Apesar de realizar a matrícula do neto e ser o motivo pelo
qual ele escolheu enfermagem, dona Judite não teve a chance
de vê-lo concluir o curso, pois faleceu em fevereiro de 2013.
— É até difícil falar dela, porque eu queria muito que ela
tivesse aqui. Não tive a chance de contar a ela que sou transexual, mas tenho certeza que ela se orgulharia de mim. Ela
era formada em técnica de enfermagem, e, mesmo sem ter
atuado na área, sempre ajudava quem precisava. Tínhamos
um casal de vizinhos bem idoso, e ela ajudava eles. Também
ajudava as crianças da creche nas festas de fim de ano, arrecadando presentes, kit de higiene, etc., e fazia festinhas pra
essas crianças carentes pra entregar esses presentinhos, sabe?
Então esse amor por cuidar veio dela.
Na faculdade as coisas ficaram mais fáceis pra Diogo, que
prefere não falar muito dos anos de solidão da escola. Ele
terminou o curso de Enfermagem na Unifesp (Universidade
Federal de São Paulo) em dezembro de 2015, aos 22 anos. O
campus em que Diogo estudou fica localizado a 7 minutos da
Castro Burger, hamburgueria que tem como foco a inclusão de
LGBTs no mercado de trabalho, citada no perfil do Bruno. Foi
na universidade que Diogo conheceu sobre a transexualidade.
“Uma confusão na cabeça”
Aos 20 anos, no final de 2013, começou a ler o livro Viagem Solitária — Memórias de um transexual 30 anos depois,
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de João W. Nery, primeiro homem trans a realizar a mastectomia e a cirurgia de retirada dos órgãos reprodutores, em
1977, e símbolo da luta trans no Brasil. Entre pesquisas e leituras, Diogo encontrou nas redes sociais uma ótima aliada
pra entender seus conflitos internos.
— No começo da transição, eu fiz um Facebook e não
adicionei nenhum dos meus amigos, nem a minha namorada
e a minha família, e comecei a adicionar todos os homens
trans que encontrava em grupos. Daí eu os seguia no Instagram e ficava olhando as fotos, pra ver a evolução.
Depois de contar para os pais e para a namorada Letícia,
em 2014, Diogo decidiu procurar o ambulatório do Centro
de Referência e Tratamento DTS/AIDS (CRT). Localizado
no bairro Santa Cruz, ao lado do metrô de mesmo nome, na
região da Vila Mariana, o CRT possui tratamento de hormonização pra pessoas trans, de forma gratuita. Por ser um
serviço público, primeiro faz-se a inscrição e, após a fila de
atendimento, é possível realizar o atendimento inicial. O local também fornece atendimento psicológico, mas Diogo optou por realizar esta parte em um tratamento particular.
— No final do mesmo ano comecei a hormonização. O
atendimento no CRT sempre foi bom, sempre fui tratado
pelo nome masculino. Lá eu passo com a Dra. Naila Janilde
Seabra Santos, contei um pouco da minha história pra ela
e ela me deu o encaminhamento pra os exames, em 24 de
novembro de 2014. De três em três meses, vou lá; tenho que
realizar exames, uma lista de exames de sangue, pego o remédio e tomo lá mesmo. O tratamento é pra sempre. Eu tomo
injeção de nebido 5 ml intramuscular.
Na faculdade, assim como em casa, a transexualidade
de Diogo foi bem aceita, tanto pelos colegas, quanto pelos
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professores e funcionários. Assim que informou a secretaria,
conseguiu trocar o nome na carteirinha de acesso ao campus.
Com apoio dos pais e da universidade, Diogo achou que o
caminho seria fácil. Porém, para Letícia Aiko as coisas não
foram tão aceitáveis de cara. Diogo e Letícia se conheceram
no segundo ano de faculdade, durante uma festa, e namoram
desde então.
— Foi bem difícil pra ela, ela não aceitou bem no começo.
Foi toda uma confusão na cabeça dela: ela sempre foi lésbica
e agora ia namorar um homem. Quando contei que queria
fazer a mastectomia foi uma luta pra ela, ela chorou muito
por um tempo.
— No começo, eu fiquei confusa. Era um assunto novo
pra mim, foi ele que me apresentou e explicou todo o contexto, as mudanças, as dificuldades, etc. Depois, comecei a
pensar nas vantagens que essa mudança traria pra nós, como,
por exemplo, a sociedade passaria a olhar pra gente como
um casal hétero e como isso poderia diminuir o preconceito
que enfrentávamos antes. Mas, ao mesmo tempo, tentava entender que, pra ele, seria uma dificuldade muito maior, com
relação ao preconceito e questões sociais que envolvem toda
a documentação pessoal dele, constrangimentos e desentendimentos com isso no dia a dia.
Após inúmeras conversas sobre o assunto, e apesar de se
sentir excluída desta nova fase da vida de seu namorado, Letícia conseguiu enxergar que o seu apoio seria crucial para a
adaptação de Diogo. Tanto que o primeiro passo para a transição foi dado em conjunto pelo casal.
— Fui eu que apliquei a primeira dose de testosterona
nele. Estávamos em casa, ele de pé apoiado na pia do banheiro; no momento que comecei a injetar a medicação, ele des96
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maiou em cima de mim, com a agulha ainda dentro dele. Foi
um desespero pra mim! Pra piorar, quando deitei ele no chão,
ele começou a convulsionar. Na hora eu culpava a testosterona e tudo isso que ele estava vivenciando, que o deixava
estressado, ansioso, nervoso. Hoje eu acredito que a gente se
apaixona por pessoas, independentemente de como elas se
definem dentro da sociedade. Pra mim, o Diogo é a mesma
pessoa por quem eu me apaixonei no começo, e o namoro
não mudou em nada. As pessoas próximas a nós lidam bem
isso, principalmente a minha família, que consegue lidar melhor com a nova identidade do Diogo. O meu apoio é muito
importante pra ele, sempre conversamos e desabafamos um
com outro. Em épocas de crise, eu sinto que preciso ajudá-lo
a recuperar a força pra seguir em frente. Outra coisa que percebo, é a necessidade que ele tem de que eu o enxergue como
homem, e que eu goste dele como homem.
Além das dúvidas durante a transição, o casal precisou
passar por outro desafio: Letícia realizou um ano de intercâmbio em Detroit, nos Estados Unidos. Porém o namoro
continuou firme e ambos apaixonados.
— Ela é bastante determinada, tem convicções muito fortes em relação ao relacionamento, à fidelidade. A Letícia é
muito inteligente e carinhosa.
— Ele também é muito carinhoso e inteligente. Admiro
muito a pessoa que ele é, o ótimo enfermeiro que é, o amor
incondicional que ele tem pela família e o quanto ele valoriza
isso. O Diogo se dedica muito às atividades que ele gosta, e se
dedica pra melhorar quando é necessário. Ele é uma pessoa
maravilhosa.
Diogo e Letícia continuaram juntos até junho do ano passado, quando se separaram.
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Ser “passável”
Depois da transição e da mastectomia, realizada em dezembro de 2016, Diogo não sofre mais preconceito, principalmente quando está com a namorada, uma vez que agora passam despercebido. Além disso, nunca sofreu nenhum
caso de transfobia, pois é passável – termo utilizado pra pessoas trans que parecem pessoas cisgêneras (que se identifica
com o sexo de nascimento), e consegue usar o banheiro e o
vestiário masculino sem problemas.
Os pais de Diogo estão na segunda graduação: juntos, estão cursando o segundo ano de Direito, pela FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas).
— Meus pais são uns doidos. Eles trabalham até as 6 da
tarde e vão direto pra faculdade, só chegam aqui em casa
depois das 11 horas da noite. Sempre que tem algum evento
LGBT ligado ao Direito, eu mando pro meu pai e ele vai.
Minha mãe também, sempre procura livros sobre o assunto. Eles são muito engajados na causa trans. Se eu estou no
mercado de trabalho hoje, é por conta do apoio que meus
pais sempre me deram. Estudei a vida inteira em colégios
particulares e só fiz faculdade federal porque eles tiveram
condições de pagar um cursinho e me bancar nos 4 anos da
graduação, pois eu estudava em período integral. Então, se
não fossem eles, eu não teria nada isso. Até na minha mastectomia eu tive ajuda deles, minha mãe pagou metade da
cirurgia. Por falar nisso, quando fui realizar a cirurgia, senti
um pouco de medo de como ficaria estética, isso me incomoda, pois ainda tenho as cicatrizes, eu não fico a vontade
de tirar a camisa e me olhar no espelho, ainda não me sinto
bem por causa disso.
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Após terminar a faculdade, Diogo foi atrás de um emprego. Seu primeiro registro na carteira de trabalho foi na
área de laboratório de coleta (de sangue e arterial) no Hospital Municipal de Pirituba, em maio de 2016. Durante a
entrevista, Diogo não teve problemas: realizou todo o processo utilizando o nome social e foi aprovado. Mas, quando
foi entregar os documentos na área de Recursos Humanos,
as coisas complicaram.
— Eles ficaram bravos, como se eu tivesse mentido. Me
perguntaram: ‘mas por que você não avisou antes?’, parecia
que eu estava enganando eles. Mas daí não teve jeito, eles já
tinham me contratado, só faltava formalizar a entrega dos
documentos, e aí ficou por isso mesmo. Eles começaram a
procurar e viram que eu podia usar sim o crachá com o nome
social e acabou dando certo. Mas fiquei lá só seis meses, acabei pedindo demissão pois era muito longe pra mim.
Há um ano, Diogo entrou com a solicitação pra retificação
dos documentos, processo jurídico pra fazer do nome social
um registro civil. Apesar de ter recebido aprovação judicial no
começo de abril de 2017, ainda precisa aguardar a emissão de
um documento por meio do Fórum do Jabaquara. Só assim o
cartório poderá prosseguir com a retificação dos documentos.
Em janeiro de 2017, Diogo iniciou a Especialização em
Urgência na Unisa (Universidade de Santo Amaro). Com
isso, ainda em janeiro, realizou a prova de residência em enfermagem do Hospital Geral do Grajaú, extremo sul de São
Paulo. Depois de alcançar uma boa qualificação nas provas,
realizou o processo seletivo que lhe rendeu o emprego. Em
março de 2017, começou a trabalhar.
— Lá foi bem tranquilo, a minha coordenadora já sabia
desde o começo. Eu trabalho no pronto-socorro do hospital,
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e por enquanto tô acompanhando o enfermeiro. Então eu
chego, examino os pacientes, dou uma olhada no ambiente,
a gente divide a escala dos funcionários, dos auxiliares e
técnicos, quem vai ficar com cada paciente e as funções de
cada um. A rotina é checar as sondas, pegar as prescrições
médicas e datar as medicações, é mais ou menos isso. Nunca
sofri nenhum tipo de discriminação, nem com os funcionários nem com os pacientes.
A rotina de Diogo é intensa. Ele entra no trabalho às 7h
da manhã, por isso acorda 4h20. Sai de casa por volta das
5h20. Às 5h30, pega o ônibus Terminal Varginha, no Jabaquara. Desembarca no Hospital Grajaú às 6h30. Como o caminho é contra fluxo, uma vez que muitas pessoas moram
no extremo sul e trabalham nas regiões mais próximas do
centro, o ônibus é bem tranquilo; não pega trânsito, pois todo
o caminho é feito nos corredores exclusivos. Já no retorno
pra casa, sempre às 18h30, o transporte público está cheio,
pois é o horário em que estudantes estão indo pra as escolas
e universidades.
Apesar de ser gostar muito de ir à academia e sair pra
apreciar a culinária japonesa com a namorada, Diogo se considera uma pessoa caseira, que prefere o conforto do sofá do
que a agitação das baladas e bares de São Paulo.
— Eu sou viciado em série! O que sai de bom na Netflix
eu assisto, ainda mais agora que dá pra baixar e assistir off-line eu sempre vou trabalhar assistindo alguma coisa.
Além de ser apaixonado por super-heróis — na porta de
seu quarto é possível ver pôsteres de filmes como Os Vingadores e X-Men, Diogo gosta muito do universo mágico de
Harry Potter (faz questão de dizer que leu todos os livros,
pois há uma implicância com fãs da saga que só assistem aos
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filmes). A leitura, inclusive, é outro de seus passatempos favoritos. Sempre que dá, lê alguma coisa. Quando o entrevistei, estava lendo O Poder do Hábito — Por Que Fazemos o Que
Fazemos na Vida e Nos Negócios, de Charles Duhigg. E vez
ou outra volta a ler a história do menino bruxo Harry Potter,
criada pela inglesa J. K. Rowling.
Quando ouve música, opta pelo rock nacional, como
Pitty, Charlie Brown Jr., Velhas Virgens e Raimundos. Quando pergunto se o gosto é baseado na música ou no posicionamento político, Diogo deixa o nervosismo de lado e dá o
primeiro sorriso da nossa conversa.
— É um pouco de cada, tanto pela música e pelo posicionamento político. Eu não sou partidário, mas…
— Fora Temer?
— Sim! Fora Temer.
Aproveitando o gancho político, conversamos sobre
dois assuntos: o tratamento do movimento LGBT com a sigla T e a proibição das cartilhas que ensinam questões de
gênero nas escolas.
— O tratamento do movimento LGBT com a gente é péssimo. Pra falar a verdade, muita gente desconhece as questões de identidade de gênero, mesmo entre gays e lésbicas há
uma certa ignorância com o assunto. A maioria sequer sabe
que muitas mulheres travestis e trans estão na prostituição, o
que faz com que elas sofram mais do que nós, homens trans.
Pois pra sociedade a gente é só mais um homem comum, mas
elas têm que dar a cara a tapa todo dia, só por sair na rua.
As pessoas acham que tem o direito de serem ofensivas com
elas. Eu acho que deveria haver uma separação, pois, quando falamos em LGBT, as pessoas automaticamente ligam às
questões de sexualidade. Já em relação às cartilhas, deveria
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ser obrigatório ter esse material nas escolas. Se eu quando
criança conhecesse isso, não teria sofrido por tanto tempo,
me isolado tanto das outras pessoas como eu fiz.
Quando fui embora, chamei novamente um táxi. Dessa
vez, o motorista puxou assunto e falamos do tema do livro que
estava escrevendo, e que daria origem ao Transresistência.
— Vim aqui fazer uma entrevista pra um livro sobre a
inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho.
— Nossa, que sensacional! É um tema muito importante.
Sempre que vejo pessoas trans na mídia estão falando sobre
violência ou coisas do tipo.
— Sim! Exatamente por isso pensei em dar um outro tom
ao assunto.
— Nossa, parabéns. Tenho certeza que vai ser um ótimo livro!
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DICIONÁRIO TRANS
De acordo com o Guia de Orientações sobre identidade de
gênero: conceitos e termos, da professora trans e doutora
Jaqueline Gomes de Jesus:

TRANSEXUAL:
Termo genérico que caracteriza a pessoa que não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído quando de seu
nascimento.

MULHER TRANS
Pessoa que reivindica o
reconhecimento como
mulher.

HOMEM TRANS
Pessoa que reivindica o
reconhecimento como
homem.

TRAVESTI:
Pessoa que vivencia papel de gênero feminino, não se reconhece como homem ou como mulher, mas como integrante
de um terceiro gênero ou de um não gênero. Prefere ser tratada no feminino.

NÃO-BINÁRIO:
Pessoa que não se reconhece em nenhum dos dois gêneros.

CISGÊNERO:
Pessoa se reconhece no gênero de nascimento.

Samantha

Sobrevivente e cabeleireira

Samantha sobreviveu a muita coisa: à pobreza, à prostituição,
a mais de 30 facadas, ao preconceito e à depressão; como
cabeleireira, descobriu a felicidade

A

lgo dizia que as coisas não seriam fáceis. Talvez o
ano de nascimento tenha alguma responsabilidade
nisso: 1975 foi bastante conturbado. No mês anterior ao de seu nascimento, a guerra civil começava no Líbano
e o Brasil, apesar de viver o chamado “milagre econômico”,
sofria com a ditadura militar, que estava em seu auge — no
final desse mesmo ano, o jornalista Vladimir Herzog seria
brutalmente assassinado nas celas do Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna, o temível DOI-CODI, na capital paulista.
Enquanto as manchetes dos jornais estampavam a votação do Congresso brasileiro sobre o divórcio, em 8 de maio
de 1975, a história da guerreira Samantha começava a ser escrita em São Luís, capital do Maranhão. Esse ainda não era
o seu nome, mas desde muito cedo os anseios femininos já
falavam mais alto. Quando criança, como o trabalho pesado
que sua mãe e sua irmã faziam na roça não era de seu agrado,
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ela optava por aguardar a família em casa enquanto preparava as refeições. Sonhava em ser cozinheira.
Conheci Samantha no mesmo mês em que duas travestis
foram assassinadas em São Paulo. Sequer houve cobertura
da mídia tradicional sobre os crimes, com exceção da Ponte,
que publicou os dois casos, ambos ocorridos no dia 13 de
outubro de 2016.
A primeira morte relatada foi a de Yasmim Montoy, 20
anos, espancada nas proximidades do Parque do Carmo.
Como normalmente ocorre nos registros policiais em casos de óbitos de pessoas LGBT, a versão oficial da morte de
Yasmim esconde a verdade dos fatos. Para a polícia, a jovem teve uma “morte suspeita” e, de acordo com o boletim
de ocorrência, não havia sinais de violência em seu corpo.
Contudo, um amigo da vítima, que não quis se identificar,
alegou ter visto o corpo da amiga e notado ferimentos de
agressões e pauladas.
Ainda mais violento do que o assassinato de Yasmim,
a segunda morte registrada no dia 13 de outubro de 2016
foi de uma travesti que não teve a identificação revelada e
foi encontrada morta dentro de uma viatura da Polícia Civil no 77º Distrito Policial da capital paulista, no bairro de
Santa Cecília.
Voltando à vida de Samantha: as coisas melhoraram
quando ela mudou de São Luís para Fortaleza, no final de sua
infância. Começou a trabalhar como jardineira nas “casas de
família”, como ela chama o trabalho doméstico.
— Nessas casas, existia uma empregada que ficava do
lado de dentro e uma que era responsável pelo lado de
fora; essa que ficava fora não podia entrar na casa em
hipótese alguma.
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Não demorou muito pra que ela deixasse de ser a jardineira e começasse a cuidar da limpeza interna. Na época, a
jovem Samantha deu início à tentativa de viver um de seus
sonhos: o de trabalhar como cozinheira. O primeiro passo
foi matricular-se em um curso profissionalizante. Resultado
imediato, começou a trabalhar em um bufê e, com o tempo,
se tornou cozinheira chefe.
Em alguns momentos da conversa, Samantha troca o artigo feminino pelo masculino ao contar como era a sua vida
antes da transexualidade. É como se houvesse duas pessoas
nessa história.
Antes de completar 18 anos, seu namorado propôs que
mudassem pra São Paulo. O preconceito na cidade de Fortaleza era muito forte e ela já se definia como travesti, mas sem
exposição pública. Não deu outra: Samantha aceitou o convite.
O casal chegou ao destino paulistano, mas não demorou muito
para que uma grande briga o separasse. Samantha tinha uma
tia na nova cidade e, já que havia largado tudo em Fortaleza,
decidiu tentar a vida na grande metrópole paulistana.
— Aí começou a minha grande saga.
Tratada como os cachorros
A ilusão de realizar os sonhos e construir uma nova vida
em São Paulo é comum entre migrantes nordestinos, assim
como a decepção. Aliás, em novembro de 2016, essa mesma
cidade estampava, com orgulho, cartazes, painéis e molduras
em trens e estações do metrô com a frase “São Paulo. Há 15
anos sem espaço pra a discriminação” e as hashtags #SP-contratransfobia e #SPcontrahomofobia. Apesar de realmente
possuir a Lei 10.948, sancionada pelo governador Geraldo
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Alckmin (PSDB), que pune qualquer tipo de manifestação
discriminatória, o Estado de São Paulo nunca se tornou um
“espaço sem discriminação”, como define o governo estadual.
Ao lembrar momentos negativos de sua vida, como aqueles que as leis não alcançam, a voz grave de Samantha dá lugar a um timbre mais emotivo, como quando lembra da recepção da tia na rodoviária, em São Paulo:
— Percebi pelas suas malas que você não veio me visitar e
sim morar aqui, qual é a sua intenção?
Mesmo após a explicação de que se trataria de pouco tempo, a hospitalidade não foi das melhores. A tia sentia receio do
que os vizinhos poderiam falar, já que em sua cabeça Samantha não existia e, na verdade, era um sobrinho homossexual —
fato tão grave, pra ela, quanto se tivesse percebido a verdade.
O motivo da falta de percepção dos parentes era simples:
Samantha era discreta – prendia os cabelos e não deixava
aparecer os seios crescidos por meio de hormônios; aliás,
nunca mencionava esse fato com a família paulistana.
Durante o mês em que passou na casa de sua tia, sofreu
como nunca. Era tratada como os cachorros: dormia em um
sofá na lavanderia e a sua alimentação era escassa, sobrevivia
com os restos de comida. A relação com o seu primo também
não era das melhores: enquanto ela tomava banho, ele desligava a chave de luz pra que a água esfriasse. Após a quarta semana, a tia não aguentava mais: começou a pressionar
a sobrinha pra que ela arrumasse um emprego e deixasse a
casa. Mesmo jovem, com apenas 18 anos, Samantha estava
acostumada a trabalhar, e essa nova vida em São Paulo era o
oposto de tudo que já vivera até então.
Cansada da situação, saiu pra espairecer em uma tarde
chuvosa. Ainda longe de seu destino, sentada em um ponto
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de ônibus, foi abordada por um taxista que notou que ela
estava chorando. O homem a convidou pra entrar no carro e
ela, com frio por conta da chuva, aceitou. Durante a conversa que tiveram, Samantha contou sua história e ouviu como
resposta que era muito bonita pra passar por isso. Neste momento, ele tentou convencê-la de que combinaria com a prostituição, e se propôs a ajudá-la. Após responder positivamente, o taxista a levou pra comprar roupas e sapatos. Depois das
compras, eles foram até o ponto de prostituição de travestis e
o taxista ensinou como tudo funcionava.
Na época, explica Samantha, havia duas quadrilhas de
prostituição na cidade: a de Elizete e a de Paulo Richa. Esses
cafetões, que dominavam as ruas da capital paulista, eram
responsáveis pelo tráfico sexual de travestis pra a Europa nos
anos 90. Pra não arranjar confusão com as demais, o taxista
ensinou a Samantha como funcionavam as coisas na rua.
— Se eu fosse abordada por uma delas, deveria perguntar
com quem elas moravam; era uma senha usada pra dizer o
nome do cafetão; caso elas morassem com Elizete, eu deveria
falar que morava com Paulo Richa.
Dessa forma, ela poderia permanecer naquele ponto, já
que as duas quadrilhas não podiam mexer uma com a outra.
Sem esta informação preciosa, Samantha poderia ter sido espancada caso falasse que não trabalhava pra ninguém:
— Bicha avulsa é considerada bandida, elas batem sem dó.
Em apenas duas horas, Samantha ganhou cinco vezes mais
do que recebia por semana em Fortaleza. Para ela, esse seria
o caminho ideal. Assim que acabou a primeira noite, avisou
a tia que iria deixar sua casa e, no dia seguinte, alugou um
quarto pra morar. Durante muito tempo, essa era a forma de
se sustentar. Até que conheceu um rapaz que a conquistou.
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Decidiu, então, conversar com ele sobre a prostituição. A reação do namorado não podia ser pior: ele deixou claro que não
aceitava essa situação e foi embora.
Depois, a felicidade
Apesar de não salvar a relação, a verdade libertou Samantha da vida nas ruas: decidiu procurar um trabalho formal. A
sua futura profissão começava a cruzar com sua história em
meados de 2005, enquanto ela fazia um curso profissionalizante no Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercia) para ser cabeleireira. Algum tempo depois, conseguiu
seu primeiro emprego na profissão. Ganhava R$ 800 a cada
quinzena. Por oito meses essa foi sua rotina, até que um dia
resolveu arriscar.
O universo dos salões de beleza foi o seu caminho, assim como a porta de entrada de outras duas personagens
deste livro: Luiza e Renata. Além dessa semelhança, as três
são migrantes da região Nordeste do país e estão na mesma
faixa etária, todas com mais de 40 anos. Os dados da migração Nordeste-Sudeste divulgados pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) em 2010 indicam que durante os
anos de 1990 e 1995 o fluxo migratório aumentou gradativamente: 5,5 milhões de habitantes, equivalente a 28% da população rural, deixaram o Nordeste em busca de trabalho e
renda. Para as travestis, a migração tem um fator adicional:
a segurança. Apesar de São Paulo ser uma cidade que mata
muitas travestis e mulheres trans, ser travesti ou transexual
no Nordeste, sobretudo na década de 90, era uma realidade
difícil. Muitas meninas só iniciaram a transição quando chegaram à capital paulista, por medo da violência física e verbal
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em suas terras natais; isso aconteceu com as três perfiladas
migrantes do Transresistência: Luiza, Renata e Samantha.
No começo da carreira de cabelereira, Samantha não teve
o apoio de ninguém. Pelo contrário, todos ao seu redor diziam que não resultaria em nada, pois montar um salão era
algo muito complicado. Sem deixar se abater, ela insistiu na
ideia e procurou uma casa pra alugar e abrir seu negócio.
Como praxe em sua vida, a dificuldade continuou. Concretizar o aluguel foi um desafio, pois os proprietários insistiam
em não permitir. Pediam depósito de três meses com fiador
e queriam que ela arcasse com os custos da reforma da casa,
que estava em condições bem precárias. Apesar dos empecilhos, Samantha finalmente conseguiu fechar o contrato de
aluguel daquilo que viria a se tornar o “Espaço de Beleza Samantha Hair”.
O salão de Samantha fica no Campo Limpo, na zona sul,
bairro localizado a 20 quilômetros do Marco Zero da cidade,
na Praça da Sé. O Campo Limpo faz divisa com os bairros
Vila Sônia, Vila Andrade, Jardim São Luís e Capão Redondo,
além de ser vizinho do município de Taboão da Serra.
Para chegar ao Campo Limpo de transporte público, há
duas opções: ônibus ou metrô. Também há no bairro importantes vias como a Estrada de Itapecerica e a Estrada de
Campo Limpo. Em uma rápida busca pelo Telelista, é possível encontrar ao menos 20 salões de beleza na região, além
do Samantha Hair.
Passados alguns anos da inauguração, Samantha tinha
condições de comprar a casa, então precisou lutar mais uma
vez. Os proprietários dificultaram de todas as formas possíveis pra não permitir que Samantha tivesse essa conquista
em sua vida. Inicialmente, eles alegavam que ela não tinha
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renda pra efetuar a compra. Depois, tentaram colocá-la pra
fora da casa e aumentaram o preço inicial ofertado. A única
alternativa foi entrar na justiça. Após meses de negociação e
audiências, conseguiu realizar a compra.
— Mais uma vitória minha, depois de muita luta consegui, mas sabe de uma coisa? Valeu a pena.
Durante cinco anos, a cabelereira conheceu a felicidade.
Aos poucos, de espelho em espelho, de cadeira em cadeira,
construiu seu salão e começou a conquistar clientela fiel.
Boa parte das pessoas que frequentam o salão estão com Samantha desde sua abertura. No melhor momento, o negócio
contou com duas cabelereiras, duas manicures e uma recepcionista — isso não é mais realidade por conta da recessão
econômica do país; quando fiz a entrevista, no primeiro semestre de 2017, o salão contava com apenas com um funcionário, seu assistente Anderson.
“É preconceito, é maldade”
Essa não é a primeira dificuldade com o salão. Há quase
uma década atrás, um momento ruim bateu às suas portas. Na
verdade, invadiu. Era 2008. Como o salão estava crescendo
cada dia mais, começou a chamar atenção e Samantha foi vítima de um assalto. O resultado trágico: ela tomou 30 facadas,
em diversos locais, que deixaram cicatrizes em seu pescoço,
ombros e braços. Não seria absurdo qualificar o assalto como
crime de ódio. Houve consequências mais graves do que as físicas: ela foi diagnosticada com síndrome do pânico e depressão.
— Foi muito difícil continuar aqui no Campo Limpo depois disso. Fiquei quatro meses sem trabalhar, muito machucada e com muito medo.
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A pior parte da recuperação de Samantha estava no
fato de ela morar na parte superior do salão. Para superar
o trauma, além da terapia ocupacional, Samantha instalou
10 câmeras, espalhadas e escondidas pelo ambiente, e reforçou a segurança da porta, agora automática. Só entra no
Espaço de Beleza Samantha Hair quem é autorizado por
meio do interfone.
No decorrer destes anos, a simpática cabeleireira conquistou não só clientes, mas amigas fiéis. Durante a entrevista, ao menos dez clientes apareceram não para fazer o cabelo,
mas pra cumprimentar e dar um abraço em Samantha. Sua
história de vida é o conselho que oferece às amigas travestis
que desabafam com ela e demonstram o desejo de entrar para
a vida da prostituição.
Samantha chegou a financiar um curso de manicure pra
uma amiga e lhe ofereceu um emprego em seu salão, pois não
podia permitir que ela vivesse o drama da vida nas ruas. Para
Samantha, a prostituição não tem futuro, nessa vida não há
dignidade, amor próprio e autoestima.
— Ninguém nos dá oportunidade, nós que temos que
correr atrás, procurar cursos pra não ficar à mercê dessa vida.
Foi impossível conversar com Samantha sem falar de
transfobia. Aliás, deixar esse tema de fora seria injusto com
ela e com toda a comunidade trans que ainda luta tanto pra
se livrar do preconceito.
Recentemente, ela foi vítima de um episódio transfóbico.
Com a terapia ocupacional, fruto do assalto, começou a
criar animais de diferentes tipos (galinhas, patos, carneiros
e vacas) em um terreno alugado. O objetivo era ocupar
a cabeça e se livrar do trauma. Desde então, recolhe os
descartes de um sacolão próximo pra alimentar os bichos.
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Depois de anos, a gerência do sacolão foi trocada e a nova
gerente a proibiu. No início, a responsável havia solicitado
que Samantha levasse um ofício da Vigilância Sanitária; ela
procurou pelo documento, mas, mesmo com a apresentação
do papel, foi proibida de entrar no ambiente.
Enquanto me contava o episódio, duas clientes mostravam-se indignadas com o que escutavam:
— Como assim?
— Mas por que isso?
— Isso é preconceito, é maldade!
— Essas coisas revoltam.
— Meu Deus, que absurdo!
— Poxa vida, pra eles isso é lixo, mas essas coisas te ajudam muito com os seus animais.
— Eu vou correr atrás, meninas. Já falei com a minha
advogada e vamos processá-los. Eu não quero dinheiro, só
quero continuar pegando as coisas pros meus bichos. Tem
sete anos que faço isso e todo mundo sempre me respeitou,
só essa gerente que não.
Para Samantha, a motivação do episódio é a religião da
gerente: ela é evangélica. Como é de conhecimento público,
a comunidade LGBT é extremamente perseguida por religiosos extremistas. A indignação dela é a mesma de todas as
vítimas de LGBTfobia:
— Os evangélicos leem a bíblia, mas parece que não aprendem nada. São as pessoas mais intolerantes e preconceituosas.
Catorze anos se passaram desde a inauguração do salão
e ele só cresceu, sem jamais mudar de endereço. Samantha
criou laços fortes. Construiu sua zona de conforto, com pessoas que a admiram e gostam dela, tanto do lado profissional
quanto pessoal.
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Hoje, ela é uma mulher feliz e bem resolvida. Com um
sorriso no rosto, conta que agora pode andar de cabeça erguida, sem medo ou complexo de entrar nos lugares. Apesar
de termos a mesma altura, me senti pequena diante da imensidão do tamanho real de Samantha.
— Paulo morreu, quero que me chamem de Samantha.
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ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE
GÊNERO SÃO A MESMA COISA?
Apesar de serem normalmente confundidos, os termos “orientação
sexual” e “identidade de gênero” não são sinônimos. Por isso é
importante saber diferenciar cada expressão.

ORIENTAÇÃO SEXUAL:
Relativo à sexualidade e afetividade, a orientação sexual é usada
para as questões do coração. Existem 5 tipos de sexualidades: gays
(homens que sentem atração por homens), lésbicas (mulheres que
sentem atração por mulheres), bissexuais (pessoa que sente atração
por homens e mulheres), hétero (homem que sente atração por mulher e vice-versa) e assexual (pessoa que não sente atração sexual
por homens ou mulheres). Isso serve também para pessoas trans,
uma vez que existem mulheres trans e travestis que sentem atração
por homens e/ou por mulheres e homens trans que sentem atração
por homens e/ou por mulheres.

IDENTIDADE DE GÊNERO:
Já a identidade de gênero é relativa a forma que uma pessoa se coloca mediante aos padrões de gênero da sociedade (homem e mulher/
masculino ou feminino). Portanto há duas formas de identidade de
gênero: cisgênera (se identifica com o gênero de nascimento) ou
transgênera (não se identifica com o gênero de nascimento).

Helena e Klaus

Dois contra o mundo

Ela, trans branca da periferia de São Paulo; ele, trans negro
do interior de Minas Gerais. Uma história de amor entre
diferentes e de luta contra quem não aceita diferenças

C

hegamos ao último perfil do Transresistência.
A essa altura, já deu pra perceber que o preconceito
e a transfobia estão presentes na vida de todas as
pessoas trans, em alguns casos velada e em outros na forma
de violência. Mas, apesar de sofrerem diariamente, pessoas
trans trabalham, estudam e amam. Por isso, vamos conhecer a história de Helena de Brito e Klaus Dimitri Nogueira,
um casal trans que encontrou no amor a força pra sobreviver no Brasil, o país que mais mata travestis e transexuais
em todo o mundo.
Klaus nasceu em 15 de novembro de 1981, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, Contagem. Desde os
primeiros anos de vida, sentia que não pertencia ao mesmo mundo que as outras crianças, pois não se encaixava do
lado das meninas e tampouco do lado dos meninos. Ainda
na infância, presenciou inúmeras brigas, físicas e verbais,
entre seus pais, que vieram a se separar pela primeira vez
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quando ele tinha quatro anos. A sua família era muito pobre, por isso Klaus só teve acesso às escolas públicas sucateadas e aprendeu desde cedo que precisava trabalhar pra
continuar estudando.
Sem suporte em casa, o menino tímido, que só usava roupas pretas e largas pra desaparecer na multidão, encontrava na biblioteca da escola um refúgio: trocava o horário do
recreio pela leitura. Entre os seus livros favoritos, estavam
as obras de Agatha Christie e a Coleção Vaga-lume. Mesmo
dedicando muitas horas aos livros, Klaus sente muitas falhas
em sua alfabetização, déficits que ele atribui à educação de
baixa qualidade.
A única atividade em que Klaus se enturmava era nas aulas de Educação Física, participava do time feminino de futsal e vôlei, em que chegou a disputar campeonatos estudantis.
Além da questão do aprendizado, outro fato marca de forma
triste esse período de sua vida: o uso do banheiro.
— Sempre tive muita dificuldade em usar o banheiro durante a infância, tinha vergonha do banheiro feminino. Por
conta disso, urinei na roupa diversas vezes, pois ficava segurando o xixi e não dava tempo de chegar em casa.
A vida em Contagem causou em Klaus o que ele chama
de analfabetismo político. Por ter crescido em uma pequena
cidade nos últimos anos da ditadura militar, período de abril
de 1964 a março de 1985, falar de política era proibido. Mesmo após o fim do regime, a tradição em sua casa permaneceu
a mesma. Tanto que ele só entendeu o que era o racismo e a
transfobia quando veio morar em São Paulo, 30 anos depois.
Aos 16 anos, decidiu qual seria o seu nome e começou a
pensar na mastectomia, apesar de não ter acesso ou dinheiro
pra realizar o tratamento. A transição de Klaus foi tranquila,
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tanto pra ele quanto para a família, a única mudança com
a hormonioterapia era que, a partir daquele momento, ele
passaria a ter barba. Todos os seus empregos em Contagem
foram informais, já trabalhou em uma pizzaria e construiu
muros artesanais na roça. Dos tempos em Minas, Klaus só
tem recordações ruins.
— O que eu tento levar pra minha vida são as minhas
próprias experiências. Eu tento não reproduzir a porcaria
que meus pais fizeram, tento não trazer isso pra minha vida.
Meu pai era muito moralista, mas não tinha um pingo de moral pra falar nada. Isso tudo atingiu muito, a mim e ao meu
irmão. Ele morreu ano passado, aos 32 anos, por conta do alcoolismo. Na nossa última conversa, ele falou que não queria
que os nossos pais tivessem separado. Foram anos difíceis,
com diversas agressões. Meu pai batia na minha mãe na nossa frente, sem contar as agressões verbais que nunca paravam. Isso me marcou muito, mas eu não me deixei sucumbir.
Meu pai e minha mãe me mostraram exatamente aquilo que
eu não quero ser, quem eu não quero perto de mim, o que eu
não quero reproduzir.
Na infância, violência, câncer e Harry Potter
Seis anos depois do nascimento de Klaus, em 11 de novembro de 1987, a história de Helena começava a ser contada
a quilômetros dali, na Brasilândia, bairro periférico da zona
norte da cidade São Paulo. Quarta filha de uma família tardia,
foi criada como filha única, pois a diferença de idade entre ela
e seus irmãos era grande, de 16, 20 e 24 anos. Ainda na infância, Helena criou uma alusão pra explicar a si mesma o que
acontecia em sua vida: havia um muro, de um lado estavam
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os meninos, de outro as meninas; durante muitos anos, ela se
questionava: de que lado eu estou? Ela sabia que não se encaixava na norma. Sempre que ouvia alguma piada ou caso de
travesti espancada, sentia muita tristeza. Como uma criança
poderia se afetar tanto com essas coisas? Era outra dúvida frequente em seus pensamentos.
Ao contrário de Klaus, Helena estudou em uma escola
particular e teve muito apoio da família, tanto nas lições
de casa quanto nas reuniões mensais de “pais e mestres”.
A relação de Helena com as aulas de Educação Física foi
bem diferente da realidade de Klaus, pois ela vivia um
impasse: não querer jogar com os meninos e não poder
jogar com as meninas; isso lhe rendeu anos com pouco
aproveitamento esportivo.
Mas as diferenças com as vivências do marido param por
aí. Assim como ele, Helena encontrava paz enquanto lia e
relia os livros da biblioteca. Em casa, cultivava o amor pela
leitura. A cada Natal, entre os anos de 1999 e 2007, sabia qual
o presente a esperaria debaixo da árvore: um novo livro da
sua saga favorita, Harry Potter — a narrativa de Joanne K.
Rowling conta a vida de um jovem órfão que descobre fazer
parte do mundo da magia aos 11 anos.
Também encontrou na invisibilidade uma aliada pra
sobrevier ao período escolar: construiu uma visão “nerd”
pra justificar sua reclusão e também vivia com roupas mais
largas e escuras. É por isso que Helena ama tanto a saga da
autora britânica J.K. Na história do bruxinho Harry Potter,
havia uma personagem muito parecida com a pequena Helena: Hermione Granger é uma aluna diferente dos demais
estudantes da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, local
onde boa parte dos filmes é ambientada; além de ser muito
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mais inteligente do que a média de alunos, Hermione nasceu
em uma família de “trouxas”, nome usado pra aqueles que
não são bruxos, e encontrou nos estudos e na leitura uma
forma de sobreviver nesse novo mundo, então nunca vivido
por um membro de sua família.
— Eu cresci com aquelas questões, me enxergava muito
na Hermione. A leitura sempre foi a minha fuga. Era uma
fuga da realidade, eu não precisava pensar nos meus problemas, não precisava pensar no meu gênero, não precisava
pensar na minha realidade; eu vivia aquelas histórias. Eu sofria naquele vácuo entre um livro e outro, que eram lançados
anualmente, era um buraco que se abria e eu precisava preencher com uma nova história.
De triste, a infância de Helena passou a ser trágica. A relação entre os seus genitores piorava a cada ano por conta
da agressividade do pai e em decorrência do uso de bebidas
alcoólicas. Enquanto defendia Helena das travessuras, abusava da violência verbal e física contra a esposa. A situação ficou insustentável em 1996, quando ele passou a dormir com
um facão embaixo do travesseiro, alegando que nunca sabia
quando poderia usá-lo. Com medo de ser vítima de feminicídio durante a noite, a mãe fugiu com a filha durante uma
viagem do marido. Apesar de brigar judicialmente pelo divórcio, o pai nunca fez questão de manter um relacionamento com Helena: eximiu-se de lutar pela guarda e passar os fins
de semana junto da filha.
Aos 12 anos, Helena viveu o pior momento de sua infância: a descoberta de um câncer. Esse fato mudou pra sempre
a vida da menina, que precisou amputar uma perna pra sobreviver à doença. Hoje ela utiliza uma prótese de ferro. Se
não bastasse a infância pesada, aos 15 anos, logo no início da
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adolescência, Helena precisou lidar com a morte prematura
de sua mãe, aos 59 anos, e foi morar com a irmã. É perceptível o quanto esses dois momentos afetaram sua vida, pois
Helena não entra em detalhes. Em respeito à ética jornalística e à humanização proposta, passaremos batido por esses
temas e pularemos pra 2003, quando, aos 16 anos, após um
ano na nova casa, Helena contou para sua irmã que gostava
de meninos e não teve problemas de aceitação.
Com o passar do tempo, Helena sentia sua inquietação
crescer. Nesse período da vida estava namorando uma menina, depois viria a se tornar sua melhor amiga, que sabia dos
segredos mais profundos de Helena e foi quem mais a apoiou
a assumir sua transexualidade.
— Ela sempre dizia “você pode tentar fazer a transição
quando estiver mais estabelecida financeiramente, mas
meu medo é que você olhe pra trás e se arrependa de não
ter feito antes”.
No dia de seu aniversário de 25 anos, em 2012, Helena
acordou com essa frase na cabeça e começou a pesquisar
sobre a transição. Já que sempre tivera abertura com a sua
irmã, sentiu que poderia compartilhar com todos a sua transexualidade. Pra sua surpresa, a reação da família foi bem
diferente da anterior: todas as transfobias sofridas durante
as primeiras semanas de hormonioterapia aconteceram em
casa. Depressiva, em menos de um mês Helena tentou suicídio duas vezes. Na segunda, abandonada pela família, foi
sozinha para o hospital.
— Quando estava internada na UTI, recebi uma mensagem de texto da minha irmã informando que eu estava
expulsa de casa. Nunca mais eu voltei. Nessa época eu era
bem próxima de um movimento feminista marxista intersec128
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cional, tanto que a primeira pessoa que eu procurei foi uma
amiga que faz parte do Coletivo Feminismo sem Demagogia.
Se não fosse por elas, eu estaria desamparada. Quando saí da
UTI, decidi que viveria como Helena 24 horas por dia, não
tinha nada a perder. Comecei a experimentar a nova identidade na internet, pra saber se me sentia confortável, e vi que
tudo foi muito forte pra mim, era aquilo que eu queria, não
tinha mais como barrar.
Amor trans
Neste momento, você, leitor, deve estar se perguntando:
tá, mas como eles se conheceram? Então vamos saber a parte
boa da história de Helena e Klaus: o amor entre pessoas trans.
— A gente se conheceu em um grupo do WhatsApp pra
pessoas trans. Eu em Minas, ela em São Paulo. Por oito meses
ficamos assim, namorando à distância.
— Ele veio em dezembro, pro Natal, e ia embora antes
do Ano Novo. Daí eu remarquei a passagem dele pra ele não
ir embora, pois foi tudo aquilo que estávamos imaginando
pelo telefone. A gente costumava conversar todos dias por
volta das 10 da noite e, no dia seguinte, já acordávamos com
o Skype ligado dando bom dia um pro outro. Então eu remarquei pra ele não ir embora e passar a virada do ano comigo.
Daí a gente tinha planos de esperar de seis meses a um ano,
ele ficaria em Minas juntando dinheiro e tal, daí iríamos ver
quem iria pra qual Estado. Só que eu não aguentei, foi muito forte pra mim, não sabia se aguentaria todo esse período
longe. Aí, em fevereiro de 2015 ele veio de vez pra cá e começamos a morar juntos. Entre idas e vindas, a gente sempre
morou na zona norte. No começo moramos com o Bruno,
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um amigo gay que hoje mora com a gente, depois ficamos um
tempo na casa da Raquel, uma advogada feminista. Até que
conseguimos alugar uma casa, quando os dois estavam trabalhando. Na primeira casa que alugamos, tivemos problemas
com o dono do imóvel. Pouco depois, casamos no civil, em
setembro de 2016. Daí, nessa época, voltamos a morar com
o Bruno, ele estava desempregado e é nosso padrinho de casamento. Desde então moramos juntos aqui no Tucuruvi. A
gente brinca que em casa temos uma bolha LGBT, tanto pela
afinidade, quanto pelo suporte. Conseguimos construir um
espaço muito seguro, não admitimos que aconteça qualquer
desrespeito aqui dentro. Aqui encontramos o nosso refúgio.
Apesar da afinidade imediata, o casal precisou lidar com
alguns assuntos inacabados do passado de Helena.
— Sempre fui rodeada por mulheres, eu sei o que é ter
uma mãe, uma irmã. Mas, ao mesmo tempo, minhas relações
com os homens da minha família são péssimas. Os exemplos
que eu tenho são um lixo. Além de ter sido abandonada pelo
meu pai, descobri que o meu irmão mais velho estuprou a
minha irmã. Só depois de muitos anos fazendo terapia ela
conseguiu me contar; meu outro irmão rompeu o casamento
depois de um monte de traições, é uma pessoa muito machista; o meu cunhado, a mesma coisa. Então eu não tenho
uma figura masculina positiva. Só quando o Klaus apareceu,
eu comecei a mudar essa visão. Eu já tinha vindo de relações abusivas, e quando a gente começou a morar junto foi
muito difícil. Eu era muito dura, muito fechada. Chegou um
momento que o Klaus achou que não fosse conseguir, não
fosse aguentar, porque eu era muito grossa, muito dura, me
defendia muito. Ele teve que tirar casca por casca de mim até
eu conseguir ceder.
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Diferenças
Lembra que falamos de intersecção entre racismo e transfobia na história do Enzo? Nesse momento da vida do casal,
essas questões ficam mais acentuadas. Helena é uma mulher
trans branca e hoje está trabalhando com carteira assinada.
Klaus é um homem trans negro e não consegue recolocação
no mercado de trabalho há mais de um ano. Pra entender
essa intersecção, vamos voltar um pouco no tempo para narrar a trajetória dos dois, desde o primeiro emprego formal
até o momento que este perfil estava sendo escrito, em 17
de maio de 2017 — coincidentemente, no Dia Internacional
Contra a LGBTfobia.
Assim que mudou pra São Paulo, Klaus procurou um
emprego formal para conseguir se manter na nova cidade.
Estava morando com Helena e em março de 2015, um mês
após a mudança, conquistou vaga numa empresa do ramo
de atendimento ao cliente, especializada em serviços integrados em tecnologia, líder do segmento na América Latina e presente em sete países latinos. No ato da contratação,
Klaus recebeu do RH a certeza de que teria seu nome social e sua identidade de gênero respeitados. Mas a realidade
foi bem diferente: durante o tempo que ficou lá, um ano e
três meses, seu nome de registro foi exposto no call center.
Mesmo com as inúmeras intervenções, a vida de Klaus na
empresa ficou inaceitável.
— Pedi várias vezes pra respeitarem meu nome social,
todas sem sucesso. Isso desencadeou uma depressão terrível
em mim, a ponto de eu não querer mais sair de casa. Durante
uns meses eu relutei, pois lá em Minas enxergamos depressão
como preguiça. Mas daí a Lena começou me buscar nos
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lugares, pois eu tinha crises fortes e não conseguia sequer
voltar pra casa sozinho.
Em junho de 2016, Klaus pediu o desligamento da empresa. Porém, a demissão não foi capaz de recuperar sua autoestima: ainda hoje, quase um ano depois, teme voltar a viver à mesma situação em outro local de trabalho.
— De lá pra cá, eu fiz uma entrevista ou outra. Costumo ir bem até o momento que revelo ser um homem trans,
daí eles começam a alegar que não tenho o perfil exigido pra
vaga. Também tem a questão da insegurança: vão respeitar o
meu nome ou vão fazer o que a outra empresa fez?
Além das questões de intersecção no mercado de trabalho,
Klaus já sofreu um caso de racismo e transfobia em um banco
federal, ao tentar abrir uma conta poupança, ainda em 2015.
— Quando fui abrir uma conta poupança, só tinha o meu
RG de Minas. A coisa mais bonita que a menina me falou era
que o meu RG não valia nada lá, sendo que é um documento
nacional. Tive que ir lá três dias seguidos, precisei até chamar a polícia. Quando eu fui na delegacia pra abrir o boletim
de ocorrência, o delegado não quis saber, disse que esse tipo
de caso não vale, foi extremamente transfóbico; é a mesma
coisa do racismo, você sofre racismo e vai lá abrir um B.O.
e é pior ainda, eles minimizam pra injúria racial, que é um
crime afiançável. Daí eu pensei: caralho, quem eu tenho ao
meu favor? A lei não está, a sociedade não está; mesmo eu
sendo um cidadão como outro qualquer. A menina me falou
que o banco não era obrigado a abrir uma conta pra pessoas
como eu, sendo que é um banco federal! O que é engraçado
é que no mesmo dia eu fui até um banco privado, e eles abriram a conta pra mim. Expliquei pra Fabíola, nunca esqueci o
nome dela, e ela disse: Klaus, eu nunca fiz uma conta assim,
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mas vamos tentar fazer. No mesmo dia, saí de lá com a conta
corrente no meu nome social. Como não há uma lei específica, eu sinto que cada pessoa vai agir comigo conforme ela
pensa. Se a pessoa é racista, ela vai ser racista; se a pessoa é
transfóbica, vai ser transfóbica. Lá na delegacia, mesmo com
o delegado se negando a abrir, a escrivã foi atenciosa e falou
pra eu retornar depois que ela abriria o B.O. e foi o que ela
fez, sem isso eu não teria conseguido abrir a conta na Caixa.
Eu me sinto bem excluído de tudo. É bem complicado, eu me
sinto duplamente não existente, porque a pessoa que está no
documento não existe mais e eu também não existo pro meu
Estado, ele não me reconhece. É complicado, e se acontecer
alguma coisa comigo? Eu viro um indigente, né, porque não
vão associar o documento à pessoa.
Para Helena, porém, as portas estiveram quase sempre
abertas no mercado formal de trabalho. Todos os seus empregos formais, até hoje, foram em empresas do ramo de
atendimento, conhecidos como call centers, assim como a
antiga empresa de Klaus. A primeira com registro em carteira foi a Atento, multinacional com mais de 150 funcionários em 95 unidades espalhadas por 13 países, em que
Helena ficou por dois anos e meio; na Atento, ela podia contar abertamente que tinha atração por homens. Depois, foi
para o call center de uma rede internacional de hipermercados; à época, o local era muito conservador e Helena teve
que tomar cuidado pra não contar sua vida, por isso ficou
lá apenas seis meses.
Então foi contratada por um grande laboratório de diagnósticos, líder em prestação desse tipo de serviço na América
Latina, onde Helena ficou por cinco anos e, envolvida com o
universo da saúde, começou a cursar enfermagem.
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Na faculdade, viveu o mesmo problema de Klaus no
emprego: como não teve o seu nome social aceito, precisou
abandonar o curso antes que sua depressão agravasse. No
seu último ano no laboratório, na mesma época em que foi
expulsa de casa e tentou suicídio duas vezes, decidiu começar a transição.
Inicialmente, ao conversar com a gerente, não viu problemas. Mas, meses depois, foi demitida com a alegação de que
a decisão teria sido tomada pelo departamento jurídico. Em
conversas extraoficiais, descobriu que, quando soube da sua
transexualidade, a empresa alegou que não saberia lidar com
essa situação, por isso optou pelo desligamento.
Após quatro meses de procura, mesmo ainda no começo da transição, conseguiu o primeiro emprego oficialmente
como Helena em outro grande laboratório, este voltado ao
público rico, chamado de classe A e mesmo AA. Além do
nome social em todos os sistemas, ela pôde usar o banheiro
feminino desde o primeiro dia. Os três anos em que Helena
esteve no call center foram extremamente importantes pra
sua autoestima, pois lá ela era respeitada como a mulher que
sempre fora.
Só decidiu trocar de emprego e enviar currículo pra uma
grande seguradora, onde está há quatro meses, por duas questões: salário e distância. Helena trabalha no prédio matriz do
call center, localizado no Campos Elíseos, região central de
São Paulo, perto da Estação da Luz. A função, registrada em
carteira, não é terceirizada e o salário está acima da média.
Helena trabalha no setor de seguros automotivos, auxiliando em casos de sinistros, acidentes ou panes gerais nos veículos, mandando guinchos e outros socorros aos segurados.
Satisfeita com sua trajetória profissional, não consegue enten134
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der como tem facilidade pra conseguir emprego, enquanto seu
marido, Klaus, está há tanto tempo desempregado.
— Às vezes eu fico pensando: será que estão me contratando por que, apesar de ser trans, eu sou deficiente e preencho uma cota que eles precisam? Até que ponto existe aceitação dentro da empresa? Lá eu fiz as três fases do processo
seletivo sem dizer que era trans, só trouxe essa questão para
o RH, no ato da contratação, eles aceitaram muito bem e já
emitiram meu crachá como Helena. Diante de tanta facilidade, não consigo parar de me perguntar: será que é por eu ser
branca? Por ter começado uma universidade, mesmo trancando? Será que é o fato de eu sempre ter trabalhado com
empresas grandes, de renome, e ter tido sorte na montagem
do meu currículo? Será que é por conta da lei de deficiente eu
sou mais aceita do que uma pessoa trans comum? Será que é
por preencher uma cota, apesar de ser trans?
Conflitos com o feminismo
Conscientes e militantes, Helena e Klaus entendem bem
a sociedade machista, racista, elitista e LGBTfóbica em que
vivemos. Helena, apesar de ser uma mulher trans branca, foi
membro do Movimento Feminista Interseccional, conhecido
como feminismo negro; militou pelo setorial negro da Central Sindical e Popular, o Conlutas; participou do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). Klaus, que só
conheceu a militância e as faces da opressão quando mudou
de Minas Gerais pra São Paulo, vem estudando sobre os movimentos sociais, mas já entende muito bem a luta trans.
Para Helena, ser LGBT atinge a sociedade pela maneira que ela foi construída ao longo dos anos: baseado em
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opressões estruturais. De um lado, há a força hegemônica da
figura normativa (dentro do que a sociedade espera que cada
pessoa aja) do homem, do cisgênero, do heterossexual e do
branco; de outro, a figura da diversidade, em que estão inclusas mulheres, transexuais, homossexuais e negros. Quando
as diferenças tornam-se conflitos, o poder do lado normativo, maioria representativa, busca punir a minoria. Diante
dessa base estrutural, desencadeia-se o sistema de privilégios
e criam-se as opressões conhecidas como machismo, LGBTfobia e racismo. Em muitos casos, essa opressão também possui cunho classista, que coloca ricos contra pobres.
— Nós LGBTs somos uma ameaça à estrutura de opressão, de poder. Somos tão irreais pra sociedade que outro dia
um menino branco hétero e cis lá da empresa tava falando
que não teve filho porque não pode engravidar, a não ser
aqueles casos do Discovery Channel, pessoas hermafroditas
e não sei o quê; daí eu fiquei pensando: nossa, se ele sabe que
eu sou trans e que o meu marido também é trans e pode engravidar, ele não falaria como se fosse algo tão surreal.
Klaus vai mais à frente e acredita que, só pelo fato de
existir, uma pessoa trans assusta, principalmente a estrutura
cisgênera heteronormativa, ou, em palavras mais acessíveis,
pessoa que se identifica com o sexo do nascimento e sente
atração pelo sexo oposto. Todavia, porém, em outros casos,
releva as diferenças existentes dentro do próprio Movimento
LGBT, uma vez que muitos são pessoas cis e acabam não conhecendo a fundo a vivência de uma pessoa trans.
— Se você tira do homem cis e da mulher cis a estrutura que o patriarcado impôs à eles, eles não sabem quem são.
Eles são fruto da estrutura que o sistema impôs dentro de uma
forma que eles têm que desempenhar. Uma amiga lésbica me
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disse que, quando me viu com barba, começou a chorar e ficou
se perguntando se ela também era uma pessoa trans. A nossa
existência coloca as pessoas cis em choque, a ponto delas se
perguntarem o que é ser homem e o que é ser mulher.
Um dos maiores obstáculos na vida de mulheres trans e
travestis é o tratamento que o movimento feminista tem pra
com elas. É importante, porém, explicar que não há apenas
uma forma de feminismo. Hoje, o movimento feminista é
composto, principalmente, por duas vertentes: o movimento
radical e o movimento interseccional.
Como diz no nome, o radical tem uma visão mais dura
em relação ao que é ser mulher e de quem deve participar das
discussões em prol da luta feminista, muitas vezes não permitindo ao homem cis a participação, nem sequer como ouvinte. É conhecido popularmente como “feminismo branco”.
Esta vertente não acredita que uma mulher trans ou travesti
possa ser considerada mulher baseado no fato de que a pessoa não lidou com o machismo desde a infância e, em muitos casos, não possui a genitália dita feminina. Diante desse
pensamento, algumas integrantes se recusam a permitir a entrada de mulheres trans e travestis em banheiros femininos.
Já o movimento interseccional entende que o sistema
de opressão é baseado em intersecções entre gênero, raça e
classe. Por ser estudado e defendido por intelectuais negras,
como a filósofa estadunidense Angela Davis e a filósofa política brasileira Djamila Ribeiro, é conhecido como “feminismo negro”. Muitas feministas que não aceitam a opressão do
movimento radical encontram no movimento interseccional
sua luta, mesmo não sendo negras. Essa vertente entende a
mulher trans e travesti como mulher e reconhece que a transfobia é uma intersecção agravante à vivência dessas pessoas.
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— Algumas feministas radicais, não todas, mas algumas,
são transfóbicas e usam esse discurso muitas vezes pra se
aliar com as vertentes mais conservadoras. Mas é importante
reforçar que é apenas uma parte desse movimento; elas acabam usando um discurso de fora, que não conversa com as
especificidades da América Latina. O burburinho de internet não causa tantos danos, mas tem os ataques nas faculdades e as pessoas ficam muito mal com isso. Muitas amigas,
principalmente as do movimento Transfeminismo, tiveram o
nome de registro exposto na internet; pra algumas isso não
tem importância, mas pra outras isso pode ser muito ruim,
pode ser um gatilho pra uma tentativa de suicídio. Daí eu
fico pensando: que responsabilidade uma pessoa pode ter na
vida da outra? Muitas vezes isso pode ser a gota d’água de
um copo que já está cheio. Ninguém sabe como que foi a
construção da identidade daquela pessoa, como foi a rede de
aceitação ou não pra aquela pessoa se construir como uma
pessoa trans. É muito fácil você, no alto dos seus privilégios,
xingar uma pessoa.
Diante da desunião dentro do movimento feminista e da
exclusão de mulheres trans e travestis desses ambientes, a irmandade entre a Comunidade LGBT torna-se necessária. Se
lésbicas, gays e bissexuais não lutarem pela causa trans, que,
apesar de fazer parte da mesma sigla, não diz respeito a sexualidade e sim a uma questão de identidade de gênero, todo
movimento está fadado ao insucesso.
— No final das contas a gente sabe que todo LGBT tá na
mesma: a gente vive em um país que não reconhece os nossos direitos, sobrevivemos com as migalhas que o Estado nos
dá; não temos leis de âmbito nacional. A criminalização da
LGBTfobia, por exemplo, não é uma lei geral; não existe uma
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lei que versa sobre a retificação do nosso nome civil, só temos
Projeto de Lei, o PL João Nery, que está lá parada, ninguém
vota, pois não é de interesse do Legislativo. Então ficamos à
mercê do juiz, se ele for conservador pode não aceitar o processo. Algumas pessoas trans conseguem a troca de forma rápida, não precisam nem do laudo, enquanto outras precisam
passar com um perito da Justiça por um exame físico, pra alegar que aquela pessoa é trans. Algumas conseguem só a troca
de nome, não conseguem mudar o gênero; outras conseguem
o nome e o gênero. Então isso é muito instável.
Para o casal, a visão de que as piores transfobias são causadas por homens cisgêneros é unânime. Vale ressaltar que a
violência psicológica de parte do movimento feminista não
se anula diante da violência, em muitos casos física, causada
pelo machismo estrutural, encabeçada pelos homens cisgêneros e heteronormativos.
— O meu corpo ataca o outro, o modo que eu me apresento ataca o outro, sendo que o outro não tem nada a ver
com a minha vida. Nós mulheres trans e travestis temos muito
problema com o modo que o homem cis nos enxerga na sociedade, de uma forma geral. Por exemplo, se eu estou andando
na rua, um homem passa por mim e percebe que sou trans,
ele começa a olhar feio pra mim; a minha existência ataca ele.
Enquanto parte desse movimento feminista radical enxerga perigo em dividir o banheiro com mulheres trans e
travestis, sendo que não há registros de abusos sexuais cometidos por mulheres trans e travestis no Brasil, Klaus enxerga
que são eles, homens trans, que lidam com o risco iminente
toda vez que usam o banheiro masculino público.
— É muito mais perigoso pro homem trans usar o banheiro
masculino, pois o nosso corpo é estuprável. Do mesmo jeito,
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é perigoso pras meninas trans usarem o banheiro masculino.
Quem causa o maior problema? Toda violência geralmente vem
de quem? Do homem cis. As mulheres trans são estupradas e
agredidas pra aprender a “virar homem”; os homens trans são
estuprados e agredidos pra aprender a “virar mulher”; e as mulheres cis são estupradas e agredidas porque o patriarcado estipulou que deve ser assim. Eu fico pensando: se eu entrar no
banheiro feminino alguma mulher vai ficar confortável? Era
horrível ter que andar na rua com a calça molhada porque eu
não conseguia usar o banheiro feminino. Imagina uma criança
com seis anos ter esse tipo de preocupação? Com vergonha de
usar o banheiro? Como vai ter cabeça pra estudar?
Hoje a transexualidade ainda é considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) um transtorno de identidade
mental, sob o código CID10 F64. Por isso, pra dar entrada
na retificação dos documentos civis e realizar as cirurgias de
adequação corporal, incluindo a de redesignação, uma pessoa trans precisa realizar acompanhamento psicológico e obter o laudo que alega a doença mental. Conversar sobre esse
assunto faz parte da rotina de Helena e Klaus.
— O que que caracteriza uma doença? Se eu tenho uma
doença mental não estou isento de nada, pelo contrário, só
sou excluído. Você vê aí pessoas compulsoriamente roubando, isso não pode ser considerado uma doença? A gente vê
todas essas pessoas na política: olha que merda que o Temer
tá fazendo! Posso caracterizar ele como um doente então, um
cleptomaníaco que rouba do povo? Eu não acho que eu sou
doente. Eu acho que sou muito mais são do que todo mundo
que é cis e normativo, porque se eu for olhar bem, essas pessoas são muito mais doentes, porque elas são controladas, são
ensinadas a ser cis, são ensinadas a serem héteros. Você não
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nasce hétero, você simplesmente tá dentro daquela vertente.
Eu costumo dizer que a gente conseguiu romper essa questão
do corpo e da mente, o meu corpo sou eu, o meu corpo faz
parte de mim, não eu faço parte do meu corpo; não é meu
corpo que diz quem eu sou, eu que digo quem eu sou. E aí
a gente entra em questões normativas, o gênero nada mais é
do que uma forma de manter as pessoas dentro de padrões,
quem manda e quem obedece.
Em três anos de relacionamento, entre o namoro e o casamento, Helena e Klaus encontraram força, companheirismo e
muito amor um no outro. Para o futuro, o casal só espera duas
coisas: Helena busca estabilidade financeira, pois está cansada de trocar de casa e sobreviver, em vez de viver; Klaus quer
fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem – usado
por muitas universidades públicas como vestibular e porta de
entrada do Programa Universidade para Todos (Prouni) com
bolsas de estudo em universidades privadas, pra fazer uma
faculdade e ajudar o seu povo, tanto as pessoas negras quanto
as trans. Em 2018, Klaus começou a trabalhar no Museu da
Diversidade, onde atua como educador.
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VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS TRANS NO BRASIL
Assassinato da população trans nos últimos 9 anos
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A cada 48 horas,

uma pessoa trans

é morta no Brasil.

Em 2016, foram 144 assassinatos. Em 2017,
o número saltou para 185 assassinatos. Só nos
primeiros 7

meses de 2018, foram
82 assassinatos.

A transfobia , preconceito baseado na identidade

de gênero, permeia a motivação principal destes

crimes brutais: 95 das mortes foram por tiro,
32 por facadas e 20 por espancamento.

95% das vítimas
fatais eram mulheres trans ou travestis, 42% eram
negras e 120 eram profissionais do sexo.

O perfil das vítimas é bem parecido:

Fonte: Observatório da Violência, mantido pelo Observatório Trans.

Título

Transresistência: histórias de pessoas trans
no mercado formal de trabalho

Formato

14x21cm

Tipografia textos

Minion Pro

Tipografia títulos

Helsinki e Lato

Diagramação

Israel Dias de Oliveira

Editora Casa Flutuante
Rua Manuel Ramos Paiva, 429 - Apt. 14 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2936-1706 / 95497-4044
www.editoraflutuante.com.br

