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RESUMO 

CARNEIRO, Bárbara Iara Hugo Cabral. Uma fábrica de travestis: sobre 

pessoas trans nas ações educativas das exposições de artes visuais do 

Sesc Pompeia. 2022. 261 p. Dissertação. (Mestrado em Educação: Currículo). 

Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo – Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 2022. 

 

 

Como o corpo está posto nos locais de trabalho? E o corpo travesti? Quais são 

os espaços de trabalho que pessoas trans ocupam? E se este trabalho é a 

ação educativa em instituições culturais, museus e galerias de arte? Como o 

currículo de uma instituição influencia nestes corpos e espaços? Onde e 

quando as pessoas trans se tornam educadoras? A presente pesquisa surge 

da necessidade de relacionar a equipe de educadoras trans que trabalhou nas 

exposições do Sesc Pompeia, entre 2019 e 2021. Para este trabalho, entrarão 

em análise narrativas das entrevistas com as 8 educadoras participantes, além 

da bibliografia proposta para fomentar a reflexão sobre os procedimentos 

político-estético-pedagógicos e possíveis realizações de uma política de 

formação que supõe uma estruturação currícular implícita nas atividades do 

Serviço Social do Comércio em São Paulo na sua prática da cidadania, 

diversidade e felicidade. Os corpos de pessoas trans têm urgência em ocupar 

lugares permanentes também na educação. Como foi ser uma pessoa trans 

estudante de escolas e universidades? Como é ser uma pessoa trans 

educadora nas ações educativas das exposições de artes visuais? 

Apresentam-se os elementos teóricos e práticos de uma política de formação 

não apenas de públicos e valores culturais como um olhar entranhado em suas 

práticas educativas como um claro conceito de currículo.   

PALAVRAS-CHAVE:  

Pessoa trans; Ação educativa; Sesc Pompeia; Campo de trabalho.
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RESUMEN 

CARNEIRO, Bárbara Iara Hugo Cabral. Una fábrica de travestis: sobre las 

personas trans en las acciones educativas de las exposiciones de artes 

visuales del Sesc Pompeia. 2022. 261 págs. Disertación. (Maestría en 

Educación: Currículo). Programa de Posgrado en Educación: Currículo – 

Pontificia Universidad Católica de São Paulo, 2022. 

 

 

¿Cómo se coloca el cuerpo en el lugar de trabajo? ¿Y el cuerpo travesti? 

¿Cuáles son los espacios de trabajo que ocupan las personas trans? ¿Y si 

este trabajo es la acción educativa en instituciones culturales, museos y 

galerías de arte? ¿Cómo influye el currículo de una institución en estos cuerpos 

y espacios? ¿Dónde y cuándo las personas trans se vuelven educadoras? La 

presente investigación surge de la necesidad de relacionar al equipo de 

educadoras trans que trabajó en las exposiciones del Sesc Pompeia entre 

2019 y 2021 acerca de los procedimientos político-estético-pedagógicos y 

posibles logros de una política de formación que supone una estructura 

curricular implícita en las actividades del Servicio Social de Comercio de São 

Paulo en su práctica de ciudadanía, diversidad y felicidad. Los cuerpos de las 

personas trans tienen una urgente necesidad de ocupar lugares permanentes 

también en la educación. ¿Cómo fue ser una estudiante trans en escuelas y 

universidades? ¿Cómo es ser una persona trans educadora en las acciones 

educativas de las exposiciones de artes visuales? Se presentan los elementos 

teóricos y prácticos de una política de formación no solo de públicos y valores 

culturales, sino también una mirada arraigada a sus prácticas educativas como 

concepto claro de currículo. 

PALABRAS CLAVE: 

Persona trans; Acción educativa; Sesc Pompeia; Campo de trabajo. 
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ABHT  Associação Brasileira de Homens Trans 

Antra  Associação Nacional de Travestis e Transexuais 

CCBB  Centro Cultural Banco do Brasil 

Covid 19  Coronavirus disease 2019 (“doença por 

coronavírus 2019”) 

FONATRANS  Fórum Nacional de Travestis e Transexuais 

Negras e Negros 

HIV Human immunodeficiency virus (“vírus da 

imunodeficiência humana”) 

IBRAM Instituto Brasileiro de Museus 

LGBTQIA+ Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, 

travestis, transgêneras, queer, assexuais e 

outres 

OIT  Organização Internacional do Trabalho 

PUC SP  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

QAP  Estar na escuta (comunicação via rádio com o 

código Q) 
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[Unidade Avenida Paulista] 
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[Unidade Pompeia] 

Sesc Santana  Serviço Social do Comércio em São Paulo 

[Unidade Santana] 
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UnB  Universidade de Brasília 
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O corpo é um uniforme! O corpo é milícia armada! O 

corpo é ação violenta! O corpo é reivindicação de poder! 

O corpo está em guerra! O corpo afirma como sujeito! O 

corpo é um fim e não um meio! O corpo significa! 

Comunica! Grita! Contesta! Subverte! 

 

Ítalo Calvino3 

 

3 CALVINO, Ítalo. Se um viajante numa noite de inverno. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1999. 
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4  

 

4 Na exposição Entrevendo – Cildo Meireles (2019-20), Ambrosia media a obra Missão, 
missões (como construir catedrais), para duas crianças em situação de rua que visitavam o 
Sesc Pompeia quase diariamente. A foto foi feita pelo visitante espontâneo Heitor Ferreira, 
num dia de domingo. Ambrosia é uma das educadoras trans que fazem parte desta pesquisa. 
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O povo virá aqui [no Sesc Pompeia] e sentirá bem com 

certos dados básicos, que são a solidariedade e a 

poesia. Pretendemos criar uma atmosfera humana, de 

simpatia em convivência entre as diferenças. 

 

Lina Bo Bardi5 

  

 

5 BARDI, Lina Bo apud INSTITUTO LINA BO BARDI. Cidadela da liberdade. São Paulo: Sesc 
Edições, 1999, p. 104. 
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INTRODUÇÃO 

O CANTO DAS SEREYAS 

 

6 

 

De plantão no Sesc Avenida Paulista, eu rebolava os cabelos até os 

joelhos numa manhã de domingo de dezembro de 2018. Diva Green, a 

cabeleireira, me trançou em rosa e azul, as cores da nossa bandeira trans, 

para o meu aniversário de férias na praia, o destino da semana seguinte.  

A postos pro QAP7, de rádio na mão, acompanhava uma atividade 

infantil de costas pra rua quando senti alguém me puxando, com carinho, os 

cabelos. pela altura do toque, percebi ser uma criança. Virei e vi a mãe. Minha 

colega de trabalho, coordenadora da alimentação, estava de folga e levou a 

filha para um passeio na paulista.  

Boquiaberta, a criança não me deu bola enquanto eu tentava dar um 

“oi” sorrindo. Ela só penteava os cabelos enormes com os dedos miúdos e, de 

 

6 COUTINHO, Laerte. Disponível em <http://blogdoxandro.blogspot.com/2021/05/ tiras-
n15531-ha-pouca-elipse-laerte.html>. Acesso em 31 mar. 2021. 

7 Do “Código Q”, criado para facilitar a comunicação internacional via rádio em 1918 e usado 
no nosso cotidiano de trabalho, significa “estar na escuta”.  
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vez em quando, me escaneava de baixo a cima para mirar meus olhos como 

quem me reconhecia. Não nos conhecíamos.  

A mãe e eu papeamos e nos despedimos. Com estratégia e esforço, a 

mãe conseguiu levar a filha para lanchar longe de mim. Fim do dia e do ano 

de trabalho. Saí de férias. No ano seguinte, a visitante era eu: 

Tessa (a mãe): “Anelis quer muito voltar aqui. Ela pede pra ter a chance 

de ver a sereia novamente.” 

Desabei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anelis é uma criança com autismo e 5 ou 6 anos quando me retificou 

daquele dia pra sempre. Até hoje, me deságuo toda quando perguntam o 

porquê da sereya. 
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Eu travesty, 

Assume que sou divina. 

E criei a mim mesma. 

Somos criadoras, 

crias das dores. 

A vida se faz 

frente à morte voraz. 

 

Letícia Carolina Nascimento8 

 

 

No Brasil, a cada 27 horas morre uma pessoa LGBTQIA+ – sigla que 

pretende contemplar as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais, transgêneras, queer, intersexos, assexuais, pansexuais e outras 

– vítima de crimes de ódio caracterizados pela LGBTQIA+fobia (no nosso caso, 

transfobia). O Relatório sobre violência homofóbica9 (sic) no Brasil, realizado 

pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e publicado 

em 2012, trouxe os primeiros dados oficiais reportados ao poder público 

federal sobre a violência contra a população LGBTQIA+. 

 

8 Antes dos agradecimentos, a Profa. Dra. Letícia Carolina Nascimento abre seu livro nos 
dando este presente em NASCIMENTO, Letícia Carolina Pereira do. Transfeminismos. 
Coleção Feminismos Plurais. São Paulo: Jandaíra, 2021, p. 06. 

9 É fundamental entender desde o princípio que o termo “homofobia” encarceraria todas as 
pessoas LGBTQIAP+ erroneamente como homossexuais. O ideal seria somar o termo 
“transfobia” – violência contra as pessoas transexuais, transgêneras e travestis – a essas 
estatísticas. Para facilitar a leitura, usaremos “homofobia” quando for especificado pelas 
autoras citadas e “transfobia” quando o texto for nosso e faça referência a qualquer outro 
indivíduo que se identifique, ou seja identificado por quem o vitimiza, como diferente dos 
padrões cisnormativos dominantes. 
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 Sobre as violações dos direitos humanos atribuídas contra a diversidade 

na identidade de gênero e na orientação sexual (termos que serão melhor 

construídos ao longo deste trabalho), o relatório percebe que esta homofobia:  

não se reduz à rejeição irracional ou ódio em relação aos 

homossexuais, pois também é uma manifestação arbitrária 

que qualifica o outro como contrário, inferior ou anormal. 

Devido à sua diferença, esse outro é alijado de sua 

humanidade, dignidade e personalidade.10  

 Em 2012, foram registradas 4.851 vítimas de crimes LGBTQIA+fóbicos, 

sendo 71,38% contra pessoas cismasculinas. Sucintamente, cismasculinidade 

é a categoria atribuída pelo discurso da biologia e da medicina àqueles que 

foram designados, ao nascer, na categoria do sexo masculino de acordo com 

sua genitália aparente. (Adiante, tentaremos entender o termo “cisgeneridade” 

com mais tempo). O relatório registra ainda que 61% das vítimas estão 

incluídas na faixa etária entre 15 e 29 anos de idade. 

 Com a inexistência de estatísticas governamentais para os anos 

posteriores a 2012, e específicos à população trans, recorremos ao Boletim nº 

03/202011, organizado pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais 

(Antra) publicado em 2021 e disponível online. A Antra é uma rede nacional 

que articula, em todo o Brasil, 127 instituições que desenvolvem ações para 

promoção de direitos e cidadania da população de Travestis e Transexuais, 

fundada no ano de 2000. Tal associação é nacionalmente conhecida na luta 

pelos direitos da população trans e contra os crimes de transfobia.  

 

10 BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Relatório sobre 
violência homofóbica no Brasil. Brasília, 2012. Estava disponível em 
<http://www.sdh.gov.br/assuntos/lgbt/pdf/relatorio-violencia-homofobica-ano-2012>. 

11 ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transexuais. Boletim nº 03/2020. Disponível 
em <https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/06/boletim-3-2020- assassinatos-antra.pdf>. 
Acesso em 20 de agosto de 2020. 
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De acordo com a Antra, no primeiro semestre de 2020, foram 

documentadas 89 mortes de pessoas trans, com aumento de 39% em relação 

ao mesmo período do ano passado. Nos boletins anteriores, percebeu-se um 

aumento de 90%, no primeiro bimestre, e 48%, no segundo bimestre de 2020.  

Nos enclausuramos por medo da exposição. Mas é que 

tentaram me convencer por anos a não me expor enquanto 

mulher trans. Para me/te proteger? Quase trinta desses anos, 

vivi em quarentena. Só que esse seu hoje não é sobre hoje 

para mim. Logo eu que faço exposições de artes visuais... Não 

é de hoje que minha mãe vive no medo da minha exposição, 

por exemplo. Pra/por ela, eu jamais sairia de casa pra rua. Da 

casa dela, inclusive. #fiqueemcasa, ela diz. “Não vai pra rua 

assim desse jeito!” Sair de casa também te expõe?12 

 Enfrentamos um momento singular com a pandemia da Covid 19 

agravando ainda mais as desigualdades já existentes. A vida das pessoas 

trans, principalmente as travestis e mulheres trans trabalhadoras sexuais que 

seguiram exercendo seu ofício nas ruas, também foram diretamente afetadas. 

A maioria não conseguiu acesso às políticas emergenciais do Estado devido a 

precarização histórica de nossas vidas e não possuir outra opção a não ser 

continuar o trabalho na avenida e se expondo ao vírus. 

Neste cenário, dados preliminares do projeto da Antra, TransAção13, 

revelam que 94,8% da população trans afirma ter sofrido algum tipo de 

violência motivada por discriminação devido a sua identidade de gênero. 

 

12 CARNEIRO, Bárbara Iara Hugo C. “Ele, de Wuhan ao Bixiga. Eu, do Bixiga à Pompeia”. In: 
ALMEIDA, Fernando José de. (org.). Vozes da aula: vida e pandemia. São Paulo: EDUC, 2000, 
p. 88. 

13 TransAção é um projeto de apoio emergencial para travestis e mulheres trans no Rio de 
Janeiro, tendo participado 150 travestis e mulheres trans. Uma parceria entre a Antra, 
Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Instituto de Estudos da Religião (ISER) e Instituto 
UNIBANCO. Disponível em: <http://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10366-
Convenio-permitira-auxilio-a-travestis-emulheres-transexuais?fbclid=IwAR0Pv_4HYzu5rlP 
e8cgu2UG-GOY365PKz-Vu_2ynXFU0rl1D5SZUVelh-Q4>. 
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Quando perguntadas sobre suas principais necessidades, o direito ao 

emprego e renda aparece com 87,3%, seguido de acesso à saúde (geral e 

específicas às questões de transição), educação, segurança e moradia. Além 

disso, 58,6% declararam pertencer ao grupo de risco para a Covid 19. 

Ainda de acordo com a Antra, o Brasil é considerado campeão mundial 

de crimes motivados pela transfobia, em comparação com as demais 

estatísticas das agências internacionais ao apontar que 50% dos 

assassinatos mundiais de pessoas trans ocorrem em nosso país. 

 Sabe-se que estes dados são apenas relativos aos crimes denunciados, 

já que não é possível criar uma estatística oficial das pessoas trans que sofrem 

determinada violência, mas não recorrem às instâncias públicas de denúncia. 

Assim, tais dados não correspondem à totalidade das violências sofridas no 

cotidiano da população LGBTQIA+. 

 Mas por que lançar mão desses dados tão alarmantes é essencial para 

nossa pesquisa? Iniciamos nossa discussão estético-político-pedagógica 

acerca dos corpos, gêneros e sexualidades com as informações acima para 

que estas nos sirvam de alerta sobre nosso atual contexto social e para que 

sempre tenhamos em mente a situação urgente que hoje enfrentamos 

enquanto cidadãs deste país.  

De um lado, objeto de colonização, exploração e refugo; de 

outro, lugar de caos e desordem, o Terceiro Mundo é visto por 

ele como fermento do novo – ilhas de desordem, espécie de 

tumores benignos na medida em que, forçando o convívio com 

camadas diversificadas de história e cultura, preparam o solo 

para a mudança.14  

 

14 KOUDELA, Ingrid Dormien. Heiner Müller: O espanto no teatro. São Paulo: Ed. Perspectiva, 
2003. (grifo nosso) Há pouquíssima literatura sobre esse brilhante termo cunhado por Heiner 
Müller e traduzido, do alemão para o português, por Ingrid Koudela. Nossa ideia é mergulhar 
das ilhas de desordem ao longo desta pesquisa. 
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Localizamos aqui nosso zeitgeist ao “criar ilhas de desordem no mar da 

ordem capitalista”15, como sugere o teatrólogo alemão cisgênero Heiner Müller. 

Os dados brevemente apresentados apoiam a escolha sobre o tema desta 

dissertação, já que as educadoras escolhidas para compor esta pesquisa são 

todas pessoas.  

  

 

15 Idem. 
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Uma: O meu pai quando eu tinha dez, onze anos em alguns 

momentos ele me botava dentro do carro eu ia para General 

Carneiro que é avenida digamos de prostituição travesti de 

Sorocaba. [...] Ele zuava com as meninas e falava: “é isso que 

você quer ser?” E eu não conseguia operacionalizar o que ele 

queria dizer com aquilo porque eu vi uma mulher, mas eu, de 

alguma forma, sabia que ela não era a mulher que era minha 

mãe, talvez na minha referência de feminilidade ou de 

mulheridade. Porque um tom que ele colocava era um tom de 

violência [...] Então eu acho que quando você fala dessa 

analogia, [conversávamos exatamente sobre a Avenida em 

comparação com a Rua Central] eu sempre brinco que a 

problemática e é eu ocupar a sala de aula. [...] Como a Lia 

coloca, em ser uma travesti que rompe e mata com a 

travesti desse imaginário social de que todos somos 

prostitutas e temos que ser. Se quisermos ser. Então, a 

Luana Bechis traz esse pensamento que a única força de 

trabalho em que nós, travestis, somos consideradas dentro do 

sistema capitalista é prostituição. Então quando eu, travesti, 

adentrar a sala de aula mesmo como geógrafa tá na 

possibilidade de uma criança enxergar de mim vida. 

Porque eu posso tá lá falando de rocha, de clima, do que seja. 

Ela saber que a professora dela é uma travesti faz com que 

ela rompa com ciclo de violência que diz respeito a você ouvir 

durante toda a sua infância e adolescência e por muito tempo 

para você de questionar se você pode ser alguém, se você 

pode ter amor, se você pode ter uma educação, se você pode 

ter um trabalho porque a gente passa a nossa vida inteira 

ouvindo que a gente nunca vai ser nada e nunca vai ter 

ninguém ao nosso lado, por sermos quem somos..16 

 

16 Uma Reis Sorrequia no 3º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. Ver Anexo 
III, p. 245 
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Este pode ser o antagonismo da cisgeneridade. As educadoras 

escolhidas para habitar nossas ilhas de desordem ao longo desta dissertação 

são exemplos de outras possibilidades de tecnologias e outros currículos do 

corpo, como veremos em Preciado (2015).  

Corpos de denúncia. Corpos de resistência. Corpos de desejo. 

Transcorpos. Corpos desobedecidos? Abjetos? Corpos humanos! 

Algumas questões e concepções se apresentam como antecessoras à 

discussão de pessoas trans no campo de trabalho em comparação às pessoas 

cisgêneras. Jaqueline Gomes de Jesus (2014), psicóloga, escritora, ativista 

travesti e professora doutora do Centro Universitário Planalto do Distrito 

Federal, distingue pessoas cisgênero de transgênero a partir da concordância 

(no caso cis) ou da discordância (no caso trans) existente entre a identidade 

de gênero autodeclarada e o sexo anatômico socialmente designado no 

nascimento da pessoa.  

No campo de discussão do transfeminismo, entendido como uma linha 

de pensamento e de mobilização política feminista frente aos conceitos de 

gênero e de identidade, constituída a partir de um referencial crítico formado 

pelo feminismo da diferença e por vertentes pós-estruturalistas do feminismo 

e do feminismo negro, os movimentos de ativistas trans problematizam suas 

categorias universalistas a partir da crítica ao binarismo feminino/masculino, 

contrariando a ontologia biologicista preponderante. 

Aprofundando-se nestas considerações, o presente projeto surge da 

necessidade em relacionar os processos autobiográficos desta aluna de 

mestrado (sou uma mulher trans e preta), a função atual que ocupo no Serviço 

Social do Comércio em São Paulo (animadora cultural no Sesc Pompeia, como 

integrante do Núcleo de Artes Visuais) e a equipe de educadoras trans que 

trabalharam nas exposições Objetos Coreográficos – Willian Forsythe, 

Entrevendo – Cildo Meireles, Floresta d’Água – Afonso Tostes, Drama O’Rama 

– Ana Mazzei, Farsa – coletiva, Reparos irreparáveis – Kader Attia, Fabricação 



44 

 

própria – Lotus Lobo, Lamento das imagens – Alfredo Jaar, todas de 2019 a 

2021.  

Neste contexto, entrarão em análise principalmente as entrevistas com 

as educadoras, além da bibliografia proposta, para fomentar a reflexão sobre 

seus procedimentos estético-político-pedagógicos e possíveis realizações do 

Serviço Social do Comércio em São Paulo na prática da felicidade e cidadania 

das diversidades. 

Visando a interdisciplinaridade e o diálogo entre os diferentes campos 

de conhecimento, pretende-se partir de dois eixos de referenciais teóricos para 

realizar esta pesquisa: os estudos sobre a ação educativa em espaços 

culturais e as teorias de gênero com foco na pessoa trans em perspectiva 

decolonial.  

Sobre a ação educativa em exposições de artes visuais, será lançado 

mão, principalmente, dos estudos de Ana Mae Barbosa (2010), influenciada 

pelo pensamento Freireano em “A abordagem triangular no ensino das artes 

visuais e culturas visuais” e o pensamento da educadora Valquíria Prates 

(2019) em suas “tecnologias das educadoras” como prática do cotidiano na 

ação educativa. 

Sobre as teorias de gênero, pretende-se investir nas elucidações de 

Judith Butler (2003) em “Problemas de gênero” e nos questionamentos 

incisivos de Paul B. Preciado (2015) em “Manifesto contrassexual” bem como 

nossas irmãs Jaqueline Gomes de Jesus (2014) e Letícia Carolina Nascimento 

(2021). 

O que interessa é levantar pontos em comum entre a arte, educação, 

trabalho e gênero. A escolha destas teóricas na produção desta pesquisa, 

pode apontar para uma afirmação sobre a vida, uma nova possibilidade de 

vida, ao apostar nas práticas de resistências que potencializam processos 

pedagógicos em espaços de educação continuada e que permitem 
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desterritorializar e reterritorializar subjetividades produtoras de outras 

identidades para além da cisgeneridade compulsória.  

A metodologia que se pretende nessa pesquisa estará embasada na 

noção de cartografia ampliada pela filósofa e psicanalista cisgênera Suely 

Rolnik (1982). A autora fundamenta seu raciocínio principalmente nos 

procedimentos de Gilles Deleuze (2000) e Félix Guatarri (2000). Para Rolnik, 

o trabalho da cartógrafa está essencialmente associado à antropofagia: 

[A cartógrafa] está sempre buscando elementos/alimentos 

para compor suas cartografias. Este é o critério de suas 

escolhas: descobrir que matérias de expressão, misturadas a 

quais outras, que composições de linguagem favorecem a 

passagem das intensidades que percorrem seu corpo no 

encontro com os corpos que pretende entender.17 

Parafraseando Rolnik (1982), o primeiro procedimento a ser utilizado 

será “aceitar a vida e entregar-se de corpo e língua a ela”18. Para isso, 

pretendemos levantar um material bibliográfico e imagético que possa gerar 

diálogos entre a arte-educação e as teorias de gênero sobre pessoas trans.  

Assim, a cartografia no trabalho do Sesc SP em seus espaços 

expositivos será adotada como aporte metodológico, entendendo o cotidiano 

como espaço-tempo da micropolítica e lugar do acontecimento da pesquisa 

em si.  

Enfim, por intermédio de entrevistas, pretendemos mergulhar nas 

visões e percepções das educadoras trans. Para tornar nossa pesquisa 

pública, interativa e transparente, realizamos e transmitimos todas as 

 

17 ROLNIK, Suely. Cartografia sentimental: transformações contemporâneas do desejo. São 
Pualo: Editora Estação Liberdade, 1989, p.02. 

18 Idem, p. 47. 
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entrevistas ao vivo no canal Trava no Controle, desta mestranda, no YouTube: 

<youtube.com/TravaNoControle>. 

Espera-se, com isso, desvelar saberes e fazeres que vêm sendo 

implementados tanto nos corpos trans das educadoras como em seu espaço 

de trabalho, o Sesc Pompeia, contribuindo para estimular a produção e 

mobilização de outros tantos saberes estéticos, políticos e pedagógicos, em 

busca da melhoria do convívio com a diversidade nas ações educativas. 

 

Eu nunca vou esquecer da mona que olhou nos meus olhos e disse: 

“Permaneça viva”. 

Essa empatia de saber que talvez no outro dia 

uma de nós, se não as duas, jazeria. 

Assim como todos nossos dias. 

“Permaneça viva”. 

É algo que temos que nos afirmar, 

todos dias tentam nos cortar 

no que somos, no nosso aflorar. 

Sempre temos que pra dentro olhar e dizer: “Permaneça viva”. 

Mano, essa sensação 

de perseguição. 

De desumanização 

só por eu ser quem sou 

por eu passar um batom. 

“Permaneça viva”. 

Do perigo que me diz: corra. 

Do preconceito que diz: morra. 

Da família que me deixa na gangorra. 

Essa interrogação do porquê do ele, o ela, ele ou ela. 

Essa disforia que não sai da minha cabeça. 
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Pesa. 

Essa porra, pesa. 

 Porra, pesa!  

PESA!  

PORRA!  

PESA!  

PORRA... 

 

Luna Aurora Souto19 

Se a cartógrafa “desencadeia um processo de desterritorialização no 

campo da ciência, para inaugurar uma nova forma de produzir conhecimento, 

um modo que envolve a criação, a arte, a implicação da autora,”20 é importante 

dizer que o texto desta nossa dissertação tem compromisso evidente com a 

promoção das igualdades de gêneros e, devido à especificidade da língua 

portuguesa, utilizaremos as palavras que se referem às pessoas no plural 

sempre no gênero feminino.  

Portanto, embora comumente os plurais de sujeitos e objetos sejam 

praticados no masculino, pretendemos desobedecer a ordem da língua 

portuguesa no Brasil, quando se tratar de pessoas. Como exemplo, 

“educadores” tornam-se “(pessoas) educadoras” por aqui. Trocaremos 

“estagiários” por “(pessoas) estagiárias”. “Os estudantes” serão “as (pessoas) 

estudantes”, e por aí vai.  

 

19 Luna Aurora Souto é uma das fabulosas educadoras entrevistadas durante esta pesquisa; 
Aqui apresentamos um trecho de seu poema “Uma saída” que está publicado completo em 
SOUTO, Luna Aurora. Mem(orais): Poéticas de uma byxa-travesty preta de cortes. Cotia (SP): 
Editora Urutau, 2019, p. 37. 

20 MAIRESSE, D. “Cartografia: do método à arte de fazer pesquisa”. In FONSECA T. M. G. e 
KIRST, P. G. (orgs.) Cartografias e devires: a construção do presente. Porto Alegre: UFRGS, 
2003, p. 274. 



48 

 

Além da escolha por seguir um outro padrão, também há o cuidado de 

não dificultar, sobretudo para pessoas com deficiência ou outras 

necessidades, o recurso de leitura em voz por meios digitais. Trata-se de uma 

escolha e não de afirmação sobre a maneira certa de escrever. 

Ainda, com o termo “pessoas trans” e de acordo com o Guia para 

retificação do registro civil de pessoas não-cisgêneras21, nos referimos a 

mulheres e homens trangêneras, transexuais, travestis, pessoas não-binárias, 

transfemininas, transmasculinas e outras possíveis designações para pessoas 

que não se enquadrem na categoria cisgênera. 

É importante lembrar que ninguém “nasce no corpo errado” ou 

tem “nome verdadeiro de registro”. Afirmações como essas 

são feitas por falta de conhecimento e podem ofender. O fato 

do modelo binário ser predominante na sociedade atual (por 

questões históricas e culturais) faz com que a diversidade das 

pessoas tente ser simplificada para caber em “caixinhas” e 

“padrões”. Essas “caixinhas” e “padrões” exigidas em 

documentos e formulários públicos e privados podem provocar 

constrangimento e discriminação àqueles indivíduos que 

extrapolam o modelo limitado que foi adotado pela nossa 

sociedade.22 

 Para tentar explicar a diversidade humana dentro do padrão binário de 

sexo e/ou gênero (feminino/masculino) surgiram os termos cisgênero e 

transgênero. Cisgênero se refere ao grupo de pessoas cuja identidade de 

gênero coincide com o gênero atribuído no momento do nascimento com base 

em suas características sexuais. Transgêneras são aquelas pessoas cuja 

identidade de gênero não coincide com a atribuição feita no momento do 

 

21 GHERINI, Pamela Michelena; VALENTIM, Giovanna; BENEVIDES, Bruna; DAIER, Felipe 
Brandão. Guia para retificação do registro civil de pessoas. Ed. 1. São Paulo: Casa 1 e Antra, 
2019. Disponível em: <https://baptistaluz.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Guia_retifica 
cao_genero-V10-1.pdf>;. Acesso em: 30 abr. 2021. 

22 Idem, p. 06. 
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nascimento. Importante lembrar que mesmo essa divisão em cisgênero e 

transgênero é limitada e disputada no âmbito político e acadêmico. Por essa 

razão, para respeitar a diversidade utilizaremos o termo nãocisgênero. A 

intenção é poder abarcar identidades que vão além do sistema binário, visando 

a comunicação as leitoras desta dissertação. 

A identidade de gênero é como a pessoa se reconhece em relação a 

sua própria experiência com o gênero que lhe foi imposta ao nascer. Assim, 

uma pessoa transgênera se reconhece no gênero oposto àquele que lhe foi 

designado no nascimento de forma equivocada com base em sua genitália, e 

uma pessoa cisgênera se reconhece no gênero que lhe foi designado ao 

nascer. Portanto, quando falamos em pessoas não-cisgêneras, estamos nos 

referindo, por exemplo, a: pessoas transexuais, travestis, não binárias, 

transvestigêneres, genderqueer, agênero dentre outros.23 

Assim, no primeiro capítulo, pretendemos apresentar os conceitos 

chave da dissertação. Antes, tendo em vista minha própria jornada biográfica, 

será necessário entender o termo queer para chegar aos Problemas de gênero 

de Judith Butler (2003) e ao “corpo como discurso” em Foucault (1985). Aqui 

se apresentará a crítica à identidade cisgênera compulsória na reflexão de 

Paul B. Preciado (2014, 2015) acerca das arquiteturas e tecnologias do corpo. 

É de nosso interesse que estes conceitos sejam verticalizados nos capítulos 

seguintes, bem como o testemunho de tantas autoras transgêneras brasileiras 

levantadas em nosso referencial bibliográfico e nas entrevistas realizadas. 

 No segundo capítulo, nos dedicaremos a lembrar como éramos 

enquanto educandas. Nossas infâncias trans nas escolas e nossas juventudes 

trans nas faculdades e universidades. Desde o chá revelação, os usos e 

 

23 GHERINI, Pamela Michelena; VALENTIM, Giovanna; BENEVIDES, Bruna; DAIER, Felipe 
Brandão. Guia para retificação do registro civil de pessoas. Ed. 1. São Paulo: Casa 1 e Antra, 
2019. Disponível em: <https://baptistaluz.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Guia_r 
etificacao_genero-V10-1.pdf>;. Acesso em: 30 abr. 2021. 
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desusos dos banheiros públicos, as ações governamentais sobre nossa 

população estudante, será lida à luz de Paul B. Preciado (2021), Jaqueline 

Gomes de Jesus (203) e Kennedy (2010). Enquanto crianças trans, como nos 

relacionávamos com nossas famílias, professoras e colegas de classe?  

No terceiro capítulo e último, desejamos perceber os pontos de contato 

entre os estudos trans e as ações educativas das exposições de artes visuais, 

entre 2019 a 2021, no Sesc Pompeia. Sempre tendo como ponto de vista 

primário as narrativas das 8 educadoras participantes desta pesquisa, é 

também nosso interesse buscar pares e diálogos com outras Unidades do 

Sesc São Paulo e outros campos de trabalho acolhedores para pessoas trans. 

Usaremos a ação TransEmpregos como exemplo de luta. Os textos de Amara 

Moira sobre prostituição (2016), depoimentos de Lina Bo Bardi (1986/1999) 

sobre a construção do Sesc Pompeia e a tese de Valquíria Prates Teixeira 

(2019) sobre as ações educativas e mediação cultural serão fundamentais 

para criar relações sobre emprego e cidadania trans. É possível uma pessoa 

trans ser educadora? 

 Mas, de fato, qual o motivo para a escolha deste tema na pesquisa 

apresentada para esta dissertação de mestrado? 

Estamos aqui para expor nossas conquistas (não privilégios) de nossas 

existências e resistências! Se a expectativa de vida de uma pessoa trans 

nascida no Brasil é 35 anos (contra 75 anos de uma pessoa cis), cerca de 80% 

das mulheres trans e travestis saíram do ambiente familiar na infância ou 

adolescência, 90% dessas mulheres precisa se prostituir para sobreviver (em 

sua maioria negra), apenas 12% destas concluíram o ensino superior e que a 

porcentagem desta população em universidades federais é de 0,3%24, pode-

se afirmar: somos a exceção. 

 

24 Os dados apresentados foram colhidos no Mapemento das pessoas trans no município de 
São Paulo do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (CEDEC) apresentado em 2021. 
Disponível em <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/ 
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 Mulher preta e travesti brasiliense, nascida e criada em uma amorosa 

família liderada por minha mãe sergipana e seu consorte, meu pai alagoano, 

estudei em escolas públicas desde o jardim de infância, escola classe e escola 

parque, no Ensino Fundamental, incluindo o Ensino Médio até entrar no curso 

de Educação Artística, na Universidade de Brasília, em 2005. Começo a 

trabalhar como educadora em exposições de artes visuais já no 2º semestre 

da graduação, no CCBB de lá, e encerro aquela carreira ao pegar o diploma e 

vir para São Paulo SP em 2011.  

Aqui, tentando a vida como artista nas performances, cenografias e 

figurinos de teatro, sou aprovada no processo seletivo como Animadora 

Cultural do Sesc SP em 2015, lotada no Sesc Santana, assumo desde já a 

pasta de Artes Visuais. Tendo trabalhado pelo Sesc Ipiranga (2017) e Sesc 

Avenida Paulista (2018), atualmente estou no Sesc Pompeia desde 2019. Em 

2020, com a parceria entre o Sesc SP e o Programa de Pós-Graduação em 

Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sou 

admitida com bolsa integral para realizar esta pesquisa.  

Depois de adulta, ouvi minha mãe contar que fui uma criança 

visivelmente alegre até entrar na pré-adolescência quando parei de sorrir. 

Identificamos esta fase na minha chegada à 5ª série do Ensino Fundamental 

correlacionada, entre outras situações, à puberdade. Dentre tantas 

transformações físicas e sociais, cada vez mais eu me distanciava 

corporalmente das outras meninas que eu conhecia. De lá para cá, só hoje 

posso afirmar que volto a ser uma mulher feliz. 

Ecoando a atriz santista travesti Renata Carvalho, em vídeo de sua 

conta no Instagram, legitimamos, validamos e naturalizamos nossas 

 

LGBT/AnexoB_Relatorio_Final_Mapeamento_Pessoas_Trans_Fase1.pdf>. Acesso em 20 de 
junho de 2021. 
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identidades quando colocamos pessoas trans em narrativas positivas e 

abalamos o imaginário do senso comum do que é ser uma pessoa como nós.25 

Antes, se possível cometer outra audácia na leitura desta dissertação, 

de antemão sugerimos iniciar nossos assuntos pelos Anexos I, II e III. Assista 

os 3 episódios TRANSmitidos ao vivo e documentados no nosso canal 

<youtube.com/c/TravaNoControle>. As entrevistas estão TRANScritas nos 

anexos, mas é no audiovisual que você encontrará o trabalho bruto, tanto na 

suavidade como na dureza das palavras de cada uma das 8 educadoras 

participantes desta pesquisa. Nos parece que conhecer as educadoras antes 

de ler os Capítulos I, II e III pode gerar, entre nós, um diálogo mais potente. O 

que tentamos escrever nos capítulos desta pesquisa foi talvez uma tradução 

deste nosso pensamento coletivo, em diálogo com as bibliografias estudadas 

e os dados coletados. Ressaltamos que os links para cada episódio estão nas 

notas iniciais dos Anexos. 

Não se trata de tentar aqui representar todas as pessoas trans 

educadoras que passaram pelo Sesc Pompeia, mas apresentar 9 de nós (ou 

9, quando me incluo). Por isso, insistimos em pluralizar os verbos da nossa 

escrita quando o assunto foi sobre nós. Entendo que não escrevi o texto final 

desta pesquisa sozinha. Tampouco, como disse anteriormente, repito que eu 

não seria possível sem a existência de Alice Yura, Ambrosia, Dana 

Fittipaldi, Lia D. Castro, Luca Bussamra, Luna Aurora Souto, Nuna 

Narciso e Uma Reis Sorrequia. 

Assim, acreditamos que nossa pesquisa poderá ser útil às próprias 

educadoras e suas às instituições culturais e educativas. Pesquisadoras, 

artistas, estudantes, historiadoras, sociólogas, antropólogas e outras curiosas 

aprocheguem-se também ao nosso diálogo e luta. 

 

25 CARVALHO, Renata. Isso é representatividade trans positiva. Vídeo disponível em 
<https://www.instagram.com/p/CRZ8ZPMnEze/>. Acesso em 17 de julho de 2021.  
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Que alegria! Gente, vocês sabem que eu tenho me jogado no 

mundo de peito aberto. Sem medo e nem esperança. 

Tentando não sofrer demais com a saudade e tampouco com 

a expectativa. [Esta pesquisa] é para provar justamente isso.26 

Usando Gal Costa como hino de apresentação deste trabalho, 

esperamos que vocês se divirtam neste encontro com algumas sereyas, 

mergulhando das nossas ilhas de desordem neste grande mar de Orfeu. Sejam 

muito bem-vindas! Estamos vivas! 

 

26 Gal Costa no trecho final de Não identificado, 5ª faixa de seu álbum Estratosférica Ao Vivo, 
2017. A chave substitui “esse show”.  
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CAPÍTULO 1 

ILHAS DE DESORDEM NOS CORPOS TRANS 

 

27 

 

O genital inato é a história de um corpo que coloca em 

questão seu corpo nascido, como as suas funções e 

todos os órgãos, representantes das ordens, 

instituições, tecnologias visíveis ou invisíveis que 

pretendem gerir o corpo. Um corpo que, a partir ou em 

favor de um corpo sem órgão, desafia esse complexo 

sócio-político que Artaud chamou de juízo de Deus, e 

que nós chamaríamos de um biopoder. 

Peter Pál Pelbart28 

 

Comecemos por Orfeu. O grego mitológico filho de Calíope e Apolo.  

Ὀρφεύς, o escuro da noite, aquele que tudo parava quando tocava. 

Apaixonado por Eurídice, motivo de sua descida à morada dos mortos quando 

 

27 COUTINHO, Laerte. Disponível em <http://blogdoxandro.blogspot.com/2021/05/ tiras-
n15531-ha-pouca-elipse-laerte.html>. Acesso em 31 mar. 2021. 

28 PELBART, Peter Pál. O avesso do niilismo: cartografias dos esgotados. São Paulo: n-1 
Editora, 2013, p. 33. 
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amansou, inclusive, Cérbero, o infernal guardião canino de três cabeças. “Toca 

mais uma pra mim” dizia Eurídice sempre antes de dormir (e antes de morrer) 

até que ele, enciumado, brevemente deixou sua lira de lado. E por deixar sua 

lira de lado, a sereya pode ser ouvida cantando. Aqui se dá o início da nossa 

saga, mas guardemos este ponto para daqui a pouco. 

Acontece que Orfeu, este “protótipo de poeta”29, é também tido como o 

pai do museu. Morto e esquartejado, tem seu corpo espalhado num sopro das 

nove musas “pelo mundo, nas coisas”30, como nos contam Sonia Maria 

Guimarães e Luciano Barbanti em Museu: uma abordagem mitológica: 

Por outro lado, Museu é filho de Orfeu. [...] Museu recompilou 

as obras do pai. Isto é, Museu repropõe a ação civilizadora de 

Orfeu (a lira que amansa os animais). [...] Museu recompila, 

reordena, recupera, o espalhamento da poesia nas coisas, isto 

é, a matriz da ação (poiéo-fazer) em cada coisa ou ainda o que 

determina o modo de ação de cada coisa no mundo!31 

Assusta pensar que o museu civiliza o sujeito. Dado que Orfeu é o 

patrono do museu, lugar de guarda das coisas que não podem ser esquecidas, 

a sereya aqui apresentada é quem distorce este lugar porque se inquieta não 

com o que foi escolhido para ser guardado, mas com quem guardou, ou quem 

mandou guardar.  

Em aula do dia 17 de junho de 2020, o professor Fernando José de 

Almeida aponta oralmente que “registro é a anotação daquilo que é do rei (o 

rex, regis). Serviço realizado por seus escribas que contabilizavam as posses 

do rei que não sabia tudo o que tinha.” Mas a quem interessa o que o rei tem? 

 

29 GUIMARÃES, Sonia Maria; BARBANTI, Luciano. Museu: uma abordagem mitológica. 
Boletim dos Museus, n. 2. São Paulo: out/dez 1991, p. 7. 

30 Idem. 

31 Ibid. Grifo nosso. 
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Por que interessa? E o museu? A quem interessa a catalogação daquelas 

memórias? E o que não foi registrado e nem guardado? 

Sabe-se que a sereya é uma mistura de muitas criaturas míticas de 

diferentes culturas. Entre mães d’água nigerianas criadoras da humanidade, 

monstruosas ningyos japonesas e ninfas e sirenas gregas devoradoras de 

homens, está grafada neste texto com y no lugar do i, revelando sua 

indignação com a língua do colonizador e impondo sua presença pela 

estranheza. Tal substituição gráfica tem se tornado hábito nos textos escritos 

por indígenas bem como travestis e pessoas trans brasileiras. Nossa sereya 

torna-se animal de poder do movimento transvestigênere na monstruosamente 

encantadora da dicotomia pessoa-peixe. Voltando às origens gregas: 

Sereias Σειρῆνες: [...] quanto à etimologia deste nome, podem-

se levantar algumas hipóteses. 1) Uma comparação com 

σειρά, "corda", se se considera a Sereia como "aquela que 

ata". [...] 2) Uma comparação com Σείριος, "Sirius", a 

"Ardente", que evoca o grande calor do meio-dia; as Sereias 

seriam, pois, os demônios do meio-dia e da calmaria 

(caracterizada pelo calor intenso e ausência de vento) do mar; 

[...] 3) Em macedônio (como empréstimo do trácio), Afrodite 

chama-se Ζειρήνη, forma que não pode ser desligada do nome 

das Sereias. Σειρήν pertenceria à raiz verbal *gher-, "desejar, 

preferir" (cf. grego χαίρω); em trácio, com efeito, sob 

determinadas circunstâncias, desenvolveu-se um secundário 

-ei- por -e-. As Sereias seriam, então, "as desejadas". [...] 

Categoria: Animais.32 

 

 

32 BRANDÃO, Junito de Souza. Dicionário Mítico-Etimológico da Mitologia Grega. Petrópolis 
(RJ): Editora Vozes, 2014, p. 247. Grifo nosso. 
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E o que acontece quando sereyas tentam afogar orfeus? Longe da 

Cidadela da Liberdade, como Lina Bo Bardi chamava o Sesc ‘Fábrica da’ 

Pompeia, para aqui em casa acordar, me alimentar e partilhar das colegas da 

turma, das professoras. Pirando e entrando nas casas delas sem mostrar nem 

a mim e nem as minhas (foram 9 anos no apartamento anterior e um pouco 

mais de um ano na casa atual) por falhas tecnológicas e inseguranças 

biológicas.  

Perguntamos: mas, e aí? O que travestis e pessoas trans tem a ver com 

os educativos de exposições de artes visuais?  

 

E sabes de uma coisa? cada vez 

Que o sofrimento vem, essa saudade  

De estar perto, se longe, ou estar mais perto  

Se perto, – que é que eu sei? 

[...] 

Essa incapacidade  

De me sentir mais eu, Orfeu. 

 

Vinícius de Moraes33 

 

De queer para trans 

 Nos Estados Unidos, a palavra queer era uma forma pejorativa para 

insultar os cisgêneros homossexuais. A filósofa estadunidense não-binária 

Judith Butler (2002), tida como uma das principais teóricas dos estudos de 

gênero e sexualidade, entende que o termo “queer adquire todo o seu poder 

 

33 MORAES, Vinicius de. Orfeu da Conceição. Rio de Janeiro, 1956. (Grifo nosso). Disponível 
em: <https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/7029>. Acesso em: 19 abr. 2020. 
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precisamente através da invocação reiterada que o relaciona com acusações, 

patologias e insultos”34. A teoria queer, assim como a palavra travesti, batizada 

como um xingamento, pretende ressignificar a palavra. O conceito Queer ficou 

aderido aos estudos de gênero e sexualidade quando se assumiu, ele próprio, 

como uma nova identidade na linguagem ao superar sua origem no insulto e, 

como ensina o diretor de teatro cisgênero José Celso Martinez, se 

“transformar tabu em totem”35. 

 Aqui reside a dificuldade em traduzir o termo queer. Para a Profa. Dra. 

Guacira Lopes Louro (2004), cisgênera, “queer pode ser traduzido por 

estranho, talvez ridículo, excêntrico, raro, extraordinário”36. Uma tradução 

literal mais próxima para poderia ser “o anormal”. Assumir a anormalidade é 

assumir-se fora da norma! Mas de que norma? O que é a norma? E como e 

quem a define? 

 A dificuldade de tradução não é uma particularidade brasileira. Ao 

considerar a história e o contexto político da palavra nos Estados Unidos nos 

anos 80, o crítico literário chileno cisgênero Juan Pablo Sutherland (2014) 

identifica em seu artigo Os efeitos político-culturais da tradução queer na 

América Latina que queer é um termo intraduzível ao espanhol.  

Para ele, “dada a riqueza conotativa do termo em inglês, se pode 

discutir, problematizar e singularizar várias das acepções que encontra tanto 

em usos gramaticais como em seu uso político”37. Assim como Sutherland 

 

34 BUTLER, Judith.  Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del sexo. 
Buenos Aires: Ed. Paidós, 2002, p. 58, tradução nossa. 

35 Não há referência exata para a cita de Zé Celso. O teatrólogo repete insistentemente a 
máxima ”transformar tabu em totem” em suas entrevistas. 

36 LOURO, Guacira Lopes. O corpo estranho: ensaios sobre a sexualidade e teoria queer. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2004, p. 38. 

37 SCHUTERLAND, Juan Pablo. “Os efeitos político-culturais da tradução do queer na América 
Latina”. Revista Periódicus. 1ª edição. Maio-outubro. Salvador: UFBA, 2014, p. 04. 
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(2014) e Louro (2004), optaremos por manter a palavra em inglês durante a 

escrita do nosso texto. Mas afinal, o que quer a teoria queer? 

 Em Problemas de gênero, primeiro livro de Judith Butler (1990) acerca 

da questão do gênero e da sexualidade, é possível dizer que a teoria queer 

tenta entender como a repetição das normas, muitas vezes feita de forma 

ritualizada, cria sujeitos que são o resultado de suas repetições. Assim, quem 

ousa se comportar fora destas normas que, quase sempre, encarnam 

determinados ideais de masculinidade e feminilidade ligados à condição 

cisgênera e heterossexual, será tido como não enquadrado na normalidade. 

 Para Sutherland (2014), a teoria queer seria uma tentativa de desfocar 

a identidade binormativa dos gêneros humanos que, desde o nascimento 

recebem a função biológica e social de “homem” ou “mulher”. O autor observa 

a teoria “como estratégia estética, uma hiperbolização identitária, uma meta-

morforização do lugar do estigma homossexual, uma neo-barroquização da 

identidade como um lugar em fuga no contexto da violência política contra as 

minorias sexuais.”38  

 Em 1990, ano da publicação do livro Problemas de gênero, Butler, 

fortemente influenciada pelas ideias de Foucault (1985), questiona se o sexo 

seria construído ou uma estrutura natural e insolúvel ao ser humano. O 

problema de Butler (1990) é “historicizar o corpo”, o sexo e o gênero a ele 

determinados e desestabilizar a “ordem compulsória” da “natureza biológica” 

em que sexo, gênero e orientação sexual estão obrigatoriamente limitados um 

ao outro. Na norma binarista da biopolítica, um ser humano que nasce com 

pênis deveria se comportar como um homem e desejar uma mulher. Mas o que 

é se comportar como uma mulher?  

 

38 SCHUTERLAND, Juan Pablo. “Os efeitos político-culturais da tradução do queer na América 
Latina”. Revista Periódicus. 1ª edição. Maio-outubro. Salvador: UFBA, 2014, p. 03. 
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 Em A (des)construção do discurso do corpo homossexual masculino, o 

geógrafo, educador e pesquisador brasileiro cisgênero Jair Bueno de Araújo 

(2012) dispõe de um capítulo para analisar os discursos normartizadores do 

corpo e a desconstrução identitária em Butler (1990): 

O que Butler traz para as estruturas discursivas é justamente 

a possibilidade de adentrarmos na desnaturalização do sexo 

enquanto natureza. [...] Butler pretende, portanto, esclarecer 

que desse binarismo emanam as “estratégias de 

dominação” a que ela tanto faz referência.39  

 Se entendermos os cruzamentos entre a construção e desconstrução 

das identidades cisgêneras, podemos perceber a subversão à norma como ato 

político, uma vez que a subversão revela as opressões das sexualidades não 

iguais à imposta pelos discursos como forma de controle de uma suposta 

essência normativa. Outras identidades amplas e fluidas chocam a norma 

vigente e destroem os pressupostos do sexo e do gênero da pessoa. 

 Desta forma, a teoria queer age para desconstruir a identidade 

heterossexual compulsória40. Por fim, Araújo (2012) salienta que “tal 

compulsoriedade institucionalizada e potencializada tem o poder de ‘domar’, 

‘aculturar’, hierarquizar os corpos de acordo com uma suposta natureza 

biológica, falocêntrica e simbolicamente heterossexual.”41 O autor observa 

ainda que “para ela [Butler], há uma presunção da masculinidade 

heterossexual do sujeito do desejo que precisa ser desconstruída, visto essa 

estrutura não ser universalizante.”42 Para entender o sujeito do desejo 

 

39 ARAÚJO, Jair Bueno de. A (des)construção do discurso do corpo homossexual masculino. 
Salto, SP: Schoba, 2012, pp. 75-76, grifo nosso. 

40 Identidade heterossexual compulsória: termo insistentemente utilizado por Butler para se 
referir à essa identidade tida como natural, biológica e normal. 

41 ARAÚJO, Jair Bueno de. A (des)construção do discurso do corpo homossexual masculino. 
Salto, SP: Schoba, 2012, pp. 81-82. 

42 Idem, p. 76. 
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analisado em Butler, será fundamental voltar-se aos conceitos de sujeito e 

corpo em Foucault. 

 

Micropoderes sobre o corpo em Foucault 

 O filósofo francês cisgênero Michel Foucault (1976/2020) traça ao longo 

de sua obra a história política do corpo. No último capítulo do primeiro volume 

da sua História da Sexualidade escrita entre 1976 e 1984 e que recebe o 

subtítulo A vontade do saber, Foucault (1976/2020) apresenta o texto Direito 

de morte e poder sobre a vida, onde estuda os efeitos de poder sobre o corpo, 

sendo estes efeitos nomeados como: a disciplina e a regulamentação. Ao 

resenhar este capítulo em Foucault: a história política do corpo – disciplina e 

regulamentação, o filósofo brasileiro cisgênero Leandro Neves Cardim (2009) 

compara estas duas tecnologias de poder: “Por um lado, a disciplina instaura 

uma ‘autonomia do corpo humano’ e, por outro, uma ‘série de intervenções e 

controles reguladores’, uma biopolítica da população.’”43  

 Para entender o que seria a disciplina em Foucault (1975/2000), o autor 

brasileiro cisgênero sugere retomar o livro Vigiar e punir: nascimento da prisão 

onde nos são apresentadas as tecnologias políticas do corpo e modalidades 

de alojamentos a partir dos sistemas disciplinares ocidentais, como a prisão, 

os orfanatos, os hospitais, os asilos, as escolas, as creches, as fábricas44 e 

os quarteis, como forma social de poder que se amplia no século XIX. 

É verdade que o poder político também se exerce na ideologia 

que repercute diretamente na consciência das pessoas, mas 

para Foucault o poder político se exerce, antes, e de modo 

 

43 CARDIM, Leandro Neves. Corpo. São Paulo: Ed. Globo, 2009, p. 128. 

44 Guardaremos com carinho as “fábricas” do Foucault para pensar nosso espaço de trabalho, 
o Sesc Pompeia, enquanto antiga fábrica de tambores para embalagem de banha, antes de 
sua reinauguração em 1982. 



63 

 

muito mais material, físico, sutil e radical, sobre os corpos 

individuais.45  

 A partir desta observação, vejamos a trajetória histórica que Foucault 

(1975/2000) traça para chegar ao poder que institui os corpos em dóceis e 

úteis no capitalismo. O filósofo francês retorna ao chamado “corpo real e 

susceptível de dor”46 da Idade Média até o início do século XIX, quando a 

punição para o crime realizado era o registro deste ato no corpo do criminoso. 

Mutilação, enforcamento, guilhotinas, fogueiras humanas, chicotadas, entre 

outros, faziam parte do que Foucault (1975/2000), nomeia como “ritual de 

suplício”, em que a força física do soberano era presentificada no corpo do 

condenado. 

 Durante o século XIX, estes rituais de suplício foram substituídos ou se 

ampliam por meio de outras tecnologias de controle, entre eles a prisão, os 

trabalhos forçados, a deportação, como alternativa para condenar a sociedade 

além do corpo físico do indivíduo. Com isso, Cardim (2009) observa que “o 

carrasco é substituído por técnicos – guardas, médicos, capelães, psiquiatras, 

psicólogos, educadores – que tratam o indivíduo à distância, isto é, sem tocar 

nele.”47 Para que este corpo continuasse sendo útil à sociedade, a punição 

passa a ser um domínio dos saberes e discursos jurídicos e medicinais 

enquanto “o controle social do corpo se desloca do castigo corporal para a 

disciplina e para o controle.” Aqui encontramos os micropoderes de Foucault 

(1975/2000). 

 O micropoder é a maneira sutil que o capitalismo encontra para subjugar 

o corpo no discurso antes que seja necessário retomar a força física sobre 

indivíduo, quando Foucault (1966/2013) percebe que “o corpo só se torna força 

 

45 CARDIM, Leandro Neves. Corpo. São Paulo: Ed. Globo, 2009, p. 128. 

46 FOUCAULT, Michel. O corpo utópico. São Paulo: n-1 Editora, 2013, p. 18. 

47 CARDIM, Leandro Neves. Corpo. São Paulo: Ed. Globo, 2009, p. 133. 
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útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso.“48 Assim 

percebemos que, desde a era industrial e principalmente a partir dos anos 60, 

os micropoderes são exercidos no cotidiano dos indivíduos. O micropoder é 

trabalhar o corpo de modo sutil para penetrar nos comportamentos, 

misturando-se com os desejos e com os prazeres do corpo.  

 Este é um dos pontos de encontro da nossa pesquisa com a teoria de 

Foucault (1966/2013). Como os micropoderes afirmam o discurso em nossos 

corpos cotidianos? De que maneira podemos transtornar o discurso e 

desestabilizar os poderes que dominam nossos corpos? Como desobedecer 

aos micropoderes e experienciar outras arquiteturas e tecnologias do corpo na 

na educação?  

Alice: A gente sempre tá correndo risco e há algum tempo eu 

venho tentando me apropriar esse risco sabe, não como algo 

que me enfraquece ou que me desfaz, exatamente oposto 

sabe como tornar o risco o próprio recurso sabe, E aí ao 

mesmo tempo isso é muito dialético né, porque e se essa outra 

pessoa me põe em risco também de alguma forma coloco ali 

risco porque eu também desestabilizo ela, então acho que de 

alguma forma conviver é isso é, e eu lembro que uma vez eu 

ouvi uma entrevista da Elke Maravilha e ela disse que o nosso 

grande desafio não é viver, é conviver, e eu concordo assim, 

eu acho que conviver é exatamente tomar para si o risco de tá 

vivendo e ter o outro presente, independente se você quer ou 

não esse outro na sua vida, sabe, esse outro pode ser 

qualquer outro né enfim e acho que é exatamente né sei lá 

pensar que a Bárbara ela desempenha de alguma forma esse 

movimento de, não só na de incorporar essas pessoas para 

 

48 FOUCAULT, Michel. O corpo utópico. São Paulo: n-1 Editora, 2013, p. 29. 
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dentro de um lugar institucional, mas promover esses 

encontros,49 

 Sobre a sexualidade humana, Foucault (1976/2020) afirma ainda que 

os corpos só foram domesticados no discurso sexual que pretende ser 

“natural” também depois do século XIX. Antes desse período, “eram frouxos 

os códigos da grosseria, da obscenidade, da decência se comparados com os 

do século XIX.”50 Posteriormente, com a formação do casal cisgênero 

heterossexual procriador na Europa é que se estabeleceram os dispositivos de 

cárcere do corpo que ditam até hoje as regras de repressão e naturalização do 

gênero e da sexualidade. A nova lei “natural” deveria, a partir daí, se impor 

perante todos os corpos humanos. 

O corpo medieval não podia ser tocado já que não era permitido macular 

a imagem e semelhança de Deus. Seriam repreendidas e punidas aquelas 

que, de alguma maneira, profanassem essa lei. As regras mudaram? 

Aparentemente, não vivemos mais sob a vigília constante de um suposto ser 

superior que legitima nossos corpos. Nos tempos “laicos” atuais, conquistamos 

a liberdade sobre nosso próprio corpo? 

Como resposta à revolta do corpo, encontramos um novo 

investimento que não tem mais a forma de controle repressão, 

mas de controle estimulação, fique nu, mas seja magro, bonito 

e bronzeado!51   

 Foucault (1969/1995) denuncia as regras que surgem com a chamada 

modernidade. Os valores propagados pela sociedade ocidental em relação ao 

corpo funcionam como uma ferramenta de controle dos indivíduos. A 

 

49 Alice Yura no 2º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. Ver Anexo II, p. 210. 

50FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 
2001, p. 09. 

51FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995, p. 
147. 
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biopolítica substitui o juízo de Deus, como observado pelo pensador cisgênero 

Peter Pál Pelbart (2013) na epígrafe deste capítulo.  

 De que maneira o discurso forjado pela centralização do poder de 

dominação do homem cisgênero heterossexual instiga a desnaturalização das 

sexualidades produzidas por este mesmo sistema?  

 

Crítica à identidade cisgênera compulsória 

A política queer adota a etiqueta da perversidade e faz uso da 

mesma para destacar a ‘norma’ daquilo que é ‘normal’ seja 

heterossexual ou homossexual. Queer não é tanto se rebelar 

contra a condição marginal, mas desfrutá-la.”52  

 O livro Corpo, gênero e sexualidade, organizado pelas professoras 

cisgêneras Dra. Guacira Lopes Louro, Dra. Jane Felipe e Dra. Silvana Vilodre 

Hoellner (2002), apresenta as bases teóricas visitadas por elas e outras 

autoras em seus grupos de estudo – GEERGE (Grupo de Estudos de 

Educação e Relações de Gênero) e GRECCO (Grupo de Estudos sobre 

Cultura e Corpo) – no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul e serve de base conceitual para os questionamentos de 

gênero e sexualidade nos estudos queer brasileiros. 

 Com o foco nas temáticas do corpo contemporâneo à luz da educação 

e das teorias do currículo, as organizadoras ampliam o debate aos diversos 

campos disciplinares ao englobar pesquisadores da pedagogia, ciências 

sociais, história, biologia, psicologia e educação física, entre outros.  

 

52 GAMSON, Joshua. “Deben autodestruirse los movimentos identitarios? Un extraño dilema”. 
In: JIMÉNEZ, Rafael M. Mérida. Sexualidades transgresoras: una antología de estudios queer. 
Barcelona: Icária editorial, 2002, pp. 151, tradução nossa. 
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 Em A produção cultural do corpo, segundo texto desta, Goellner (2003) 

relembra a situação do corpo nas teorias de gênero e sexualidade como sendo: 

provisório, mutável e mutante, suscetível a inúmeras 

intervenções do desenvolvimento científico e tecnológico de 

cada cultura bem como suas leis, seus códigos morais, as 

representações que cria sobre os corpos, os discursos que 

sobre ele produz e reproduz.53 

 Aqui, a autora introduz o termo discurso, a partir de Foucault 

(1969/1995), que o elabora em A arqueologia do saber como sendo “um 

conjunto de enunciados de um determinado saber articulados entre si. Saberes 

estes que são historicamente construídos em meio a disputas de poder.”54 Este 

termo será fundamental para a compreensão do corpo como discurso a ser 

tratado no decorrer da nossa pesquisa. 

 Goellner (2003) amplia a percepção do corpo para além da sua 

fisicalidade biológica – osso, músculos, pele – e inclui a roupa, os acessórios, 

a maquiagem e demais adornos como partes inerentes ao corpo, bem como 

as contribuições sociais e culturais associadas a ele, tais como os gestos, as 

intervenções médicas e/ou estéticas e a fala. 

 Se entendermos o corpo como um todo biológico, social, cultural, 

estético, político e pedagógico, podemos percebê-lo como construído pelas 

estruturas de poder, como observado em Foucault (1969/1995), e se 

construído, possível de reconstrução.  

 

53 GOELLNER, Silvana Vilodre. “A produção cultural do corpo”. In: LOURO, Guacira Lopes; 
FELIPE, Jane; GOELLNER, Silvana Vilodre (orgs.). Corpo, Gênero e Sexualidade: um debate 
contemporâneo na educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003, p. 28. 

54Idem, p. 28 
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Esse mesmo raciocínio corrobora a noção de gênero em Butler (2002) 

como um “processo sem fim, um devir.”55 Assim, percebemos também que o 

discurso é responsável por nomear e classificar o corpo e definir o que é 

considerado normal ou anormal a partir dos micropoderes que estabelecem 

este discurso.  

 

Novas tecnologias e arquiteturas do corpo em Preciado 

A arquitetura do corpo é política. 

Paul B. Preciado56 

 Se por um lado “Foucault estuda as estratégias, as táticas e as práticas: 

tecnologias de poder por intermédio das quais se manipula e modela o corpo, 

visando uma anatomização dos indivíduos”57, o filósofo espanhol transgêneros 

Paul B. Preciado (2015) sugere a possibilidade de novas tecnologias e 

arquiteturas do corpo. 

 No livro Testo Yonqui: sexo, drogas e biopolítica, Preciado (2015) narra 

um protocolo de autoadministração de testosterona sintética em sua busca por 

um “corpo experimental” durante todo o período de sua escrita. Necessário 

dizer que Preciado esteve compulsoriamente cisgenerificado até meados de 

2012 quando explicitou sua identidade enquanto homem trans. 

 Durante Testo Yonqui, Preciado (2014) tenta provar, tanto na filosofia 

como na sua própria fisicalidade, que o corpo humano não é um produto 

natural. Além de ter sido domado pelas categorias biológicas e culturais, a 

produção industrial e farmacológica é, para ele, a grande ditadora de corpos 

 

55 SALIH, Sara. Judith Butler e a teoria queer. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012, p. 14. 

56 PRECIADO, Paul B. Manifesto Contrassexual. São Paulo: n-1 Editora, 2015, p.18. 

57 CARDIM, Leandro Neves. Corpo. São Paulo: Ed. Globo, 2009, p. 135. 
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do último século. Assim, o autor suscita que o indivíduo deva tomar para si a 

autonomia da arquitetura do seu próprio corpo. Na introdução de Testo 

Younqui, o autor declara: 

Este livro não é uma autoficção, trata-se de um protocolo de 

intoxicação voluntária à base de testosterona sintética que 

concerne ao corpo e aos afetos de B.P. [anteriormente Beatriz 

Preciado]. É um ensaio corporal. Não me interessam aqui 

meus sentimentos, enquanto pertencendo a mim e a ninguém 

mais que eu. Não me interessa o que de individual há nele; 

mas, sim, como são atravessados pelo que não é meu.58  

Apesar disso, ao final do livro, Preciado (2014) narra o que ele percebe 

como sendo a violência do sistema de gênero: “Sinto que sob minha pele se 

levanta, de novo, o monstro de meu programa cultural feminino: fui treinado 

para sentir como uma mulher, sofrer como uma mulher, para amar como uma 

mulher. E a testosterona não é suficiente para modificar este filtro sensorial.”59 

Tanto Testo Yonqui como seu outro livro Manifesto contrassexual servem 

como marcos conceituais para discutir corpo, gênero e sexualidade.  

Como fazer desabrochar corpos desestandardizados no seio 

de uma cultura globalizante e de mercado, altamente 

competitiva, massificante e com tendência à uniformização 

dos desejos, vontades, expressões, apetites e aptidões?60 

Se, para Merleau-Ponty (1996), por exemplo, a existência humana é 

essencialmente corporal, negando a tradição filosófica realista e intelectualista 

que separava, em planos opostos, o sujeito do objeto, seu pensamento acerca 

 

58 PRECIADO, Paul B. Testo Yonqui: sexo, drogas e biopolítica. Buenos Aires: Paidos, 2014, 
p. 16. 

59 PRECIADO, Paul B. Testo Yonqui: sexo, drogas e biopolítica. Buenos Aires: Paidos, 2014, 
p. 257. 

60 BAIOCCHI, Maura; PANNEK, Wolfgang. Taanteatro: teatro coreográfico de tensões. Rio de 
Janeiro: Azougue Editorial, 2007, p. 11. 
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do corpo reúne o sujeito e objeto da ação, constituindo assim um “terceiro 

gênero de ser”61 em que o corpo humano seria simultaneamente subjetivo e 

objetivo, ativo e passivo, autônomo e dependente. O filósofo francês cisgênero 

percebe que “a experiência do corpo nos revela um modo de existência 

ambíguo” e continua, “quer se trate do corpo do outro ou do meu próprio corpo, 

não tenho outro meio de conhecer o corpo humano senão vivê-lo, quer dizer, 

retomar por minha conta o drama que o transpassa e confundir-me com ele.”62 

Luca: Um belo dia, para fazer a minha primeira visita com 

crianças e eu queria saber do grupo, eu estava com meu 

supervisor assim e as crianças começaram naquela animação 

de criança a perguntar se eu era menino ou menina, e o 

supervisor tipo meio tentando dar uma acalmada assim. Aí 

quando a turma se acalmou, veio uma criança assim me 

perguntar “com licença, desculpa perguntar, mas você é 

menino ou menina?” aí eu olhando para ele, mas assim todas 

as crianças em volta todo mundo olhando assim escutando eu 

falei eu pensei eu falei, “eu sou menina e você?” aí ele pensou 

assim “eu sou menino” “Uai então tá bom!” E daí acabou. 

Morreu o assunto.63 

Como se apropriar desta Fenomenologia da Percepção e das novas 

tecnologias e arquiteturas dos corpos em Preciado (2014) para entender os 

processos educativos investigados e reelaborados por corpos trans? Pela 

complexidade do tema, quase sem fim e datado de pesquisas apenas 

iniciadas, essa pesquisa escolhe estar apoiada em três vetores de estudos. 

São eles: os corpos trans no mercado de trabalho em arte, as ações educativas 

 

61 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 
1996, p. 469. 

62 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 
1996, p. 269. 

63 Luca Bussamra, em depoimento no 1º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. 
Ver Anexo I, p. 168. 
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continuadas em instituições culturais, museus e galerias e o corpo da pessoa 

trans como um corpo de uma pessoa educadora.  

Para verticalizar a reflexão sobre os conceitos, textos e autoras 

pesquisadas, alguns desses vetores conterão um diálogo investigativo entre o 

problema e os objetos desta pesquisa em interlocução com tais as educadoras 

trans, como prática de incorporação das temáticas a este fazer estético-

político-pedagógico. 
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CAPÍTULO 2 

SOBRE PESSOAS TRANS EDUCANDAS E NOSSAS ILHAS DE DESORDEM ENQUANTO 

ESTUDANTES NO ENSINO BÁSICO, MÉDIO E, QUEM SABE, SUPERIOR 

 

64 

A cartógrafa é antes de tudo uma antropófaga. 

Suely Rolnik65 

 

Chá revelação, a festa mais cafona possível. 

"É uma nova era no Brasil: menino veste azul 

 e menina veste rosa!” 

Damares Regina Alves66 

 

64 COUTINHO, Laerte. Disponível em <https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/laerte/>. 
Acesso em 05 dez. 2020. 

65 ROLNIK, Suely. CARTOGRAFIA ou de como pensar com o corpo vibrátil. Núcleo de estudos 
de subjetividade: PUC-SP, São Paulo, 1987. (Tomei a liberdade de retificar os gêneros nesta 
cita.) 

66 Trecho da fala de comemoração de Damares Regina Alves, advogada e pastora evangélica, 
ao assumir o cargo de Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos em 02 de janeiro de 
2019. Instantes antes, a Alves afirma em seu discurso de posse: “O Estado é laico, mas esta 
ministra é terrivelmente cristã”. Ambos os vídeos virilizaram à época e seguem disponíveis 
em <https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/01/03/em-video-damares-alves-diz-que-nova-
era-comecou-no-brasil-meninos-vestem-azul-e-meninas-vestem-rosa.ghtml>. Acesso em 13 
out. 2021. 
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Costumo dizer nas rodas de amigas que a primeira mentira contada 

sobre mim foi a do ginecologista de confiança da Sra. Glaucia, minha mãe, ao 

afirmar durante o ultrassom que ela estaria esperando um segundo hominho. 

A mentira seguinte veio à tona quando o obstetra me colocou nos braços dela 

e reiterou: “segure o seu menino, mamãe.” Papai e mamãe concordaram. 

Assim como com Preciado (2021), “meu pai foi reduzido ao papel de 

representante repressivo da lei de gênero. A minha mãe foi privada de tudo o 

que podia ir além da sua função de útero, de reprodutora da norma sexual.”67 

Nasci, assim, na farsa.  

A criança é um artefato biopolítico que garante a normalização 

do adulto. A polícia de gênero vigia o berço dos seres que 

estão por nascer, para transformá-los em crianças 

[cis]heterossexuais. A norma ronda os corpos meigos. Se 

você não é [cis]heterossexual, é a morte o que te espera.68 

Em 8 de março de 2022, mesma data em que se comemora o Dia 

Internacional da Mulher, durante evento de lançamento do projeto do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE sobre alimentação escolar 

Merendeiras do Brasil, o pastor presbiteriano e então ministro da educação 

Milton Ribeiro (2022) afirmou: 

Eu quero cuidar das crianças. Não vou permitir que ninguém 

violente a inocência das crianças nas escolas públicas. Esse 

é o compromisso do nosso presidente. Não tem esse negócio 

 

67 PRECIADO, Paul B. “Qui defend l'enfant queer?” Libération, 2013. Disponível em: 
<http://www.liberation.fr/societe/2013/01/14/qui-defend-l-enfant-queer_87 3947>. Acesso em 
24 de novembro de 2021. Tradução nossa do original: “Mon père fut réduit au rôle de 
représentant répressif de la loi du genre. Ma mère fut déchue de tout ce qui aurait pu aller au-
delà de sa fonction d’utérus, de reproductrice de la norme sexuelle.” 

68 PRECIADO, Paul B. “Qui defend l'enfant queer?” Libération, 2013. Disponível em: 
<http://www.liberation.fr/societe/2013/01/14/qui-defend-l-enfant-queer_87 3947>. Acesso em 
24 de novembro de 2021. Tradução nossa do original: “L’enfant est un artefact biopolitique 
garant de la normalisation de l’adulte. La police du genre surveille le berceau des vivants à 
naître, pour les transformer en enfants hétérosexuels. La norme fait sa ronde autour des corps 
tendres. Si tu n’es pas hétérosexuel, c’est la mort qui t’attend.” 
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de ensinar: você nasceu homem, pode ser mulher. Respeito 

todas as orientações. Mas uma coisa é respeitar, incentivar é 

outro passo. [...] Temos que respeitar todos, nosso país é 

laico, mas tenho certeza que as merendeiras do Brasil que 

cuidam das crianças também têm esse cuidado todo especial. 

Não apenas com o que se come, mas com o que se aprende 

intelectualmente.69 

O ex-ministro da educação e atualmente investigado por corrupção ao 

conferir prestígio à atuação de pastores evangélicos no MEC70, insistiu durante 

todo o vídeo que queria cuidar das crianças. A quais crianças ele se refere? 

Antes mesmo de sermos nomeadas “pessoas trans”, já sabíamos que 

éramos diferentes das nossas colegas de classe. Em seu artigo para a coluna 

Tribuna do jornal francês Libération, o filósofo trans Paul B. Preciado (2021) 

nos instiga à pergunta: “Quem defende a criança queer?”71 

Eles defendem uma ideologia naturalista e religiosa que 

conhecemos muito bem. Sua hegemonia cisheterossexual 

sempre esteve baseada no direito de oprimir as minorias 

sexuais e de gênero. Em seu hábito de levantar o facão. Mas 

o que é problemático é que eles forçam as crianças a carregar 

este facão do patriarcado.72 

 

69 O vídeo com o discurso completo de Marcos Ribeiro, também vice-reitor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, está disponível no canal oficial do Ministério da Educação no 
YouTube em <https://www.youtube.com/watch?v=y_XH1c-EGFE>. Acesso em: 26 mai. 2022. 

70 Para mais informações sobre a recente prisão e investigação dos processos de Marcos 
Ribeiro, ver <https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/milton-ribeiro/#20>. Acesso em 25 
jun. 2022. 

71 PRECIADO, Paul B. “Qui defend l'enfant queer?” Libération, 2013. Disponível em: 
<http://www.liberation.fr/societe/2013/01/14/qui-defend-l-enfant-queer_87 3947>. Acesso em 
24 de novembro de 2021. 

72 PRECIADO, Paul B. “Qui defend l'enfant queer?” Libération, 2013. Disponível em: 
<http://www.liberation.fr/societe/2013/01/14/qui-defend-l-enfant-queer_87 3947>. Acesso em 
24 de novembro de 2021. Tradução nossa do original: “Ils défendent une idéologie naturaliste 
et religieuse dont on connaît les principes. Leur hégémonie cis-hétérosexuelle a toujours 
reposé sur le droit à opprimer les minorités sexuelles et de genre. On a l’habitude de les voir 
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Sobre isso, a Prof. Dra. Guacira Lopes Louro (1997/2004), reconhecida 

pesquisadora cis brasileira sobre assuntos relativos à gênero e sexualidade, é 

precisa ao afirmar que: “As políticas curriculares são, então, alvo da atenção 

de setores conservadores, na tentativa de regular e orientar crianças e jovens 

dentro dos padrões que consideram moralmente sãos”73. 

Entre outros motivos, o fator determinante desta pesquisa foram as 3 

entrevistas com as 9 educadoras que suscitaram a construção deste 2º 

capítulo. Só depois dos 3 encontros virtuais que tivemos juntas, foi possível 

perceber a necessidade de revisitar nossas memórias enquanto educandas 

antes de nos entendermos como educadoras.  

Nós defendemos o direito das crianças a não serem educadas 

exclusivamente como força de trabalho e de reprodução. 

Defendemos o direito das crianças e adolescentes a não 

serem considerados futuros produtores de esperma e futuros 

úteros. Defendemos o direito das crianças e dos adolescentes 

a serem subjetividades políticas que não se reduzem à 

identidade de gênero, sexo ou raça.74 

 O ano era 2007 quando os Cadernos Secad foram concebidos para 

documentar as políticas públicas da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação que tinha Fernando 

Haddad como ministro. Para esta pesquisa, lançaremos mão do 4º destes 

cadernos intitulado Gênero e diversidade sexual na escola: reconhecer 

 

brandir une hache. Ce qui est problématique c’est qu’ils forcent les c’est qu'ils forcent les 
enfants à porter cette hache patriarcale.” 

73 LOURO, Guacira Lopes (org.). Gênero, sexualidade e educação. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 
2004, p. 130. (1. ed.: 1997) 

74 PRECIADO, Paul B. “Qui defend l'enfant queer?” Libération, 2013. Disponível em: 
<http://www.liberation.fr/societe/2013/01/14/qui-defend-l-enfant-queer_87 3947>. Acesso em 
24 de novembro de 2021. Tradução nossa do original: “Nous défendons le droit des enfants à 
ne pas être éduqués exclusivement comme force de travail et de reproduction. Nous défendons 
le droit des enfants à ne pas être considérés comme de futurs producteurs de sperme et de 
futurs utérus. Nous défendons le droit des enfants à être des subjectivités politiques 
irréductibles à une identité de genre, de sexe ou de race.” 
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diferenças e superar preconceitos.75 Dentre os temas abordados, estavam as 

diversidades étnico-raciais, de gênero, orientações sexuais, geracionais, 

regionais e culturais.  

 Em outros tempos, deste outro Brasil, destacamos que o caderno citado 

evidenciava o objetivo geral da “Formação de profissionais da educação para 

a cidadania e diversidade sexual – 2005/2006” como sendo:  

Capacitar e formar profissionais da educação das redes 

públicas de ensino para promover a cidadania, o respeito à 

diversidade sexual, o enfrentamento da homofobia [e 

transfobia] no ambiente escolar e prevenir a violência e a 

discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, 

travestis e transexuais (LGBT).76 

 

Banheiro: o templo da cisgeneridade compulsória 

Os sistemas de desigualdade e exclusão em que nos 

enredamos quotidianamente resultam de complexas teias de 

poder, pelas quais grupos hegemônicos constroem e impõem 

linguagens, ideologias e crenças que implicam a rejeição, a 

marginalização ou o silenciamento de tudo o que se lhes 

opunha. Este é um processo histórico de hierarquização, 

segundo o qual uma cultura, por via de um discurso de 

 

75 HENRIQUES, Ricardo; BRANDT, Maria E. A.; JUNQUEIRA, Rogério D.; CHAMUSCA, 
Adelaide. Gênero e diversidade sexual na escola: reconhecer diferenças e superar 
preconceitos. Cadernos Secad/MEC. Nº 4. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 
e Diversidade do Ministério da Educação: Brasília, 2007.  

76 HENRIQUES, Ricardo; BRANDT, Maria E. A.; JUNQUEIRA, Rogério D.; CHAMUSCA, 
Adelaide. Gênero e diversidade sexual na escola: reconhecer diferenças e superar 
preconceitos. Cadernos Secad/MEC. Nº 4. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 
e Diversidade do Ministério da Educação: Brasília, 2007, p. 43. 
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verdade, cria o interdito e o rejeita, definindo uma fronteira 

além da qual tudo é transgressão.77 

Nuna: Ainda é um processo muito lento de, por exemplo, 

coisas básicas como mudar o nome na lista de chamada, toda 

aula era a mesma coisa, mesmo os professores estando 

cientes disso, diziam que tinham que seguir o nome que 

estava na lista. Aquele descaso que tipo “ai, não é culpa 

minha”. E, lógico, a postura com a questão de utilização dos 

banheiros, que era sempre uma grande questão, e que 

precisava ser combatida na hora, porque é muito 

desagradável para a pessoa trans. Então eu sinto que os 

professores não necessariamente agiram de forma 

maldosa, mas ficaram naquela passividade que de certa 

forma é um silêncio agressivo.78 

Hoje talvez, depois de algum tempo em tratamento na psicanálise, 

posso lembrar do que talvez tenha sido meu primeiro trauma dentro do 

binarismo cisgênero. Tenho na memória, de maneira bastante real, a sala de 

aula da minha primeira fase escolar. Da creche à pré-escola, enquanto 

estudante do Jardim de Infância 302 Norte, em Brasília – DF, entrava-se na 

sala de aula e à esquerda estava o pequeno banheiro. Um só. Um para cada 

classe. Todas as pessoas estudantes daquela turma estavam autorizadas a 

fazer uso dele. Não havia divisão por genitália. Porém, novamente como diz 

Preciado (2021), “essa infância que eles afirmam proteger exige o terror, a 

opressão e a morte.”79 

 

77 SANTOS, Ana C. “Orientação sexual em Portugal: para uma emancipação.” IN: SANTOS, 
Boaventura de Souza (Org.). Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo 
multicultural. Rio de Janeiro: Civilizações Brasileiras, 2003, p. 339. 

78 Nuna Narciso no 1º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. Ver Anexo I, p. 
157 

79 PRECIADO, Paul B. “Qui defend l'enfant queer?” Libération, 2013. Disponível em: 
<http://www.liberation.fr/societe/2013/01/14/qui-defend-l-enfant-queer_87 3947>. Acesso em 



79 

 

Isso só até eu alcançar a 1ª série do Ensino Fundamental e mudar para 

a Escola Classe 312 Norte. Lá o jogo virou. Na Escola Classe havia apenas 

dois banheiros para todas as pessoas estudantes. Um, dito feminino, exclusivo 

para pessoas com vulva. Outro, dito masculino, apenas para pessoas com 

pênis. No primeiro, minha memória acusa a imagem subentendida de 

“Proibida a entrada!”. E eu não me sentia confortável para usar o outro 

cômodo, assim como Alice Yura, educadora participante desta pesquisa:  

Alice: Com esse grupo [das meninas], também existe esse 

lugar de você se sentir não só confortável, mas em segurança, 

com os meninos eu não me sentia segura, inclusive no 

banheiro, sempre foi um problema na minha vida, ainda é hoje, 

menos em alguns lugares, mas desde a escola eu sempre tipo 

eu nunca me senti confortável de ir ao banheiro, por exemplo 

eu já sofri ameaças em banheiro.80 

 A Profa. Dra. Luma Nogueira de Andrade (2012), noticiada como sendo 

a primeira travesti doutora do Brasil e atualmente professora adjunta da 

Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) 

em Redenção (CE), em sua tese de doutorado em Educação intitulada 

Travestis na escola: assujeitamentos e resistência à ordem normativa, lembra 

que: 

Desde criança sofro com a imposição e segregação dos 

comportamentos de determinados alunos(as) dos sexos 

masculino e feminino. Na escola, fui violentamente castigada 

física e verbalmente quando buscava qualquer tentativa de 

cruzamento da linha de fronteira que separa o sexo masculino 

 

24 de novembro de 2021. Tradução nossa do original: “Cette enfance qu’ils prétendent 
protéger exige la terreur, l’oppression et la mort.” 

80 Alice Yura no 2º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. Ver Anexo II, p. 187. 
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do feminino. A vigília era constante, nos brinquedos utilizados, 

nos gestos81 

Durante toda nossa experiência escolar, foram inúmeras as violências 

sofridas, enquanto alunas, apenas para urinar, evacuar, lavar as mãos depois 

da aula de artes ou escovar os dentes. Funções básicas da higiene humana 

tinham, em nós, outras necessidades para além das fisiológicas, desde a 1ª 

série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. Tremo até hoje 

lembrando do dia que levantei a mão pedindo autorização da professora para 

ir ao banheiro e um colega questionou: “Qual deles? Você ainda tem coragem 

de ir no de homens?” fazendo a turma inteira gargalhar às alturas. 

 No artigo “Do uso do nome social ao uso do banheiro: 

(trans)subjetividades em escolas brasileiras”82 para a revista Quaderns de 

Psicologia, o Prof. Claudio Eduardo R. Alves (2015) e a Dra. Maria Ignez Costa 

Moreira (2015) apresentam uma reflexão teórica sobre o uso do nome social e 

o uso do banheiro por estudantes travestis e transexuais na escola pública 

brasileira, ao partirem de uma revisão das literaturas sobre o banheiro e o 

universo trans no campo dos estudos pós estruturalistas de gênero.  

Tal pesquisa, realizada em uma escola de Belo Horizonte, as fez 

perceber como as chamadas (trans)subjetividades produzem resistência no 

cotidiano educacional e revelam um não lugar de pessoas trans naquele 

ambiente. As autoras tomam o banheiro como um analisador institucional das 

transgeneralidades presentes entre a demanda e a norma. 

 

81 ANDRADE, Luma Nogueira de. Travestis na escola: assujeitamento ou resistência à ordem 
normativa. (Tese de doutorado). Programa de Pós-graduação em Educação Brasileira. 
Fortaleza: UFCE, 2012, p. 18. 

82 ALVES, Cláudio; MOREIRA, Maria. “Do uso do nome social ao uso do banheiro: 
(trans)subjetividades em escolas brasileiras.” Quaderns de Psicologia. v. 17, n. 3, 2015, p. 59-
69. Disponível em: <https://www.raco.cat/index.php/QuadernsPsicologia/article/viewFile 
/303189/392825>. Acesso em: 25 mar. 2020. 
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Nesse contexto de exclusão e da fabricação cultural da 

diferença, o banheiro pode ser lido como uma ferramenta de 

controle que normatiza a sexualidade e, como derivação, 

produz sujeitos dissidentes e discordantes das regras num 

movimento hegemônico de silenciamento das diferenças. [...] 

O banheiro, lugar de ditos e interditos, está diretamente 

relacionado com a sexualidade na medida em que define os 

campos de pertencimento do homem e da mulher, 

estabelecendo normas de uso e regras de convivência.83 

 O que nos interessa pensar sobre este “contexto de exclusão” e 

“fabricação cultural da diferença” em torno do banheiro é também perceber 

pessoas trans como atravessadoras de territórios que não cabem na escola, 

quando se questiona “a escola como dona dos sujeitos, dos corpos, das 

identidades e dos espaços, dentre eles o banheiro”84.  

 Na dissertação de mestrado em Educação da Marina Reidel (2013), 

mulher trans e pesquisadora acadêmica da UFRGS, intitulada A pedagogia do 

salto alto: histórias de professoras transexuais e travestis na educação 

brasileira, a autora também relata casos de interditos ao uso do banheiro nas 

escolas por estudantes trans no Rio Grande do Sul. 

Se o Estado reconhece a travesti pelo nome social e pelo 

gênero feminino, por que estão questionando o banheiro? Se 

ela tem aparência feminina, atende pelo nome que adotou, por 

que a escola insiste em problematizar? (...) É claro que estes 

casos apontam para uma situação muito mais grave, onde a 

 

83 ALVES, Cláudio; MOREIRA, Maria. “Do uso do nome social ao uso do banheiro: 
(trans)subjetividades em escolas brasileiras.” Quaderns de Psicologia. v. 17, n. 3, 2015, p. 59-
69. Disponível em: <https://www.raco.cat/index.php/QuadernsPsicologia/article/viewFile 
/303189/392825>. Acesso em: 25 mar. 2020. 

84 Idem, p. 62. 
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questão não é o banheiro (...) e sim o direito de fazer as 

necessidades fisiológicas e não serem agredidas.85  

Ainda no artigo de Alves e Moreira (2015) acima citado, percebe-se que 

este espaço arquitetônico, “com suas instalações, representações imagéticas 

e regras de uso” seria, portanto, “hermeticamente fechado em si mesmo, 

sendo refratário a fatores de desestabilização.”86 

Não fosse a ausência de espaço para discutir o banheiro, nesta 

dissertação, enquanto templo da cisgeneridade compulsória, poderíamos 

incluir aqui a tão violenta criação de um 3º ambiente sanitário para uso apenas 

de pessoas trans. Tal intenção reitera a discriminação e a segregação das não-

cisgêneras, em uma perspectiva higienista e eugenista. Buscamos então, no 

3º episódio de entrevistas para esta pesquisa, um trecho de Lia D. Casto, uma 

das educadoras participantes: 

Lia D.: [...] pra gente então passar por essas violências que 

não são micro, né?! Elas são físicas. Elas acabam com nossa 

saúde mental. A gente, muitas vezes, a gente fica ali 

segurando uma necessidade fisiológica porque a gente tem 

medo de como vamos ser recebidas ou quem vamos encontrar 

no banheiro. Então, são questões que é isso: o cisgênero 

trabalha e nem pensa quando ele levanta pra fazer xixi, um 

exemplo básico.87 

 

85 REIDEL, Marina. A pedagogia de salto alto: histórias de professoras travestis e transexuais 
na educação brasileira. (Dissertação de mestrado). Rio Grande do Sul: UFRGS, 2013, p. 95. 

86 ALVES, Cláudio; MOREIRA, Maria. “Do uso do nome social ao uso do banheiro: 
(trans)subjetividades em escolas brasileiras.” Quaderns de Psicologia. v. 17, n. 3, 2015, p. 67. 
Disponível em: <https://www.raco.cat/index.php/QuadernsPsicologia/article/viewFile 
/303189/392825>. Acesso em: 25 mar. 2020. 

87 Lia D. Castro no 3º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. Ver Anexo III, p. 
242. 
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 De acordo com a Resolução Nº 1288 do Conselho Nacional de Combate 

à Discriminação e Promoção dos Diretos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT), órgão vinculado à Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República, estudantes transgêneros 

poderão escolher se vão usar o banheiro masculino ou feminino e o tipo de 

uniforme escolar (masculino ou feminino) de acordo com a sua identidade de 

gênero.  

Pessoas trans podem também ter o nome social inserido em todos os 

processos administrativos da vida escolar, como matrícula, boletins, registro 

de frequência, provas e até concursos públicos. É importante ressaltar que 

esta Resolução não tem força de Lei. A Legislação Federal vigente ainda não 

apresenta regulamentação específica sobre tal questão. 

Ainda assim, eu, uma mulher trans e adulta, até hoje uso apenas o 

banheiro indicado para pessoas que fazem uso de cadeiras de rodas ou outras 

diversidades de mobilidade também no meu espaço de trabalho. Gatilhos do 

ambiente escolar? Na rua ou outros espaços públicos, ir ao sanitário segue 

fora de cogitação. Seguro tudo até chegar em casa porque o meu corpo já 

aprendeu desde cedo que nosso tempo é outro. 

 

Apesar de você, já éramos trans desde novinhas 

Lia D.: Então, a escola pra mim foi o local mais hostil! A escola 

pra mim foi, e é pras pessoas trans, mais hostil que a esquina 

 

88 “Estabelece parâmetros para a garantia das condições de acesso e permanência de 
pessoas travestis e transexuais – e todas aquelas que tenham sua identidade de gênero não 
reconhecida em diferentes espaços sociais – nos sistemas e instituições de ensino, formulando 
orientações quanto ao reconhecimento institucional da identidade de gênero e sua 
operacionalização.” BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
(CNCD/LGBT). Resolução Nº 12 de 16 de janeiro de 2015. Disponível em: 
<https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/old/cncd-
lgbt/resolucoes/resolucao-012>. Acesso em 17 jan. 2022. 
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de prostituição. Isso eu falo com propriedade de prostituta 

agora.89 

 Nos dossiês da Revista do Programa de Pós -Graduação em Ciências 

da UFRN, a Dra. Natacha Kennedy (2010), mulher trans e professora 

aposentada das primeiras séries do Ensino Fundamental londrino e atualmente 

pesquisadora dos temas trans e campanhas sobre direitos humanos, sugere 

em seu texto “Crianças transgêneros: mais do que um desafio teórico” que uma 

significante maioria de pessoas trans toma consciência de sua identidade de 

gênero já na infância. Com isso, “os consequentes sentimentos de culpa e 

vergonha parecem representar problemas significativos a estas crianças 

quanto a seus fracassos na educação e em outras áreas de suas vidas.”90 

Trata-se de ocultação, supressão, estigmatização, medo, 

isolamento, dúvida e repressão. Mostra como crianças trans 

existem no mundo real e como esta experiência pode afetar 

suas vidas quando adultos. [...] Este trabalho baseia-se na 

ideia de que há dois tipos de crianças transgênero: “não 

aparentes” e “aparentes”. Crianças trangênero “não 

aparentes” são caracterizadas como não sendo conhecidas 

como trans por um adulto, enquanto que “aparentes” são 

conhecidas por serem trans por pelo menos um adulto 

significativo nas suas vidas.91 

 A partir de pesquisa realizada desde 2008 por Kennedy (2010), sugere-

se que a idade média em que pessoas trans se tornam conscientes de que são 

pessoas trangênero, mesmo antes de compreender a epistemologia do termo, 

seria de aproximadamente 8 anos de idade “e que mais de 80% das pessoas 

 

89 Lia D. Castro, em depoimento no 3º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. 
Ver Anexo III, p. 242. 

90 KENNEDY, Natacha. “Crianças transgêneros: mais do que um desafio teórico”. IN: Revista 
do Programa de Pós -Graduação em Ciências da UFRN. Volume 11. Nº 2. Natal: UFRN, 2010, 
p. 21. 

91 Idem, p. 22. (Grifo nosso). 
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transgênero se tornam conscientes de que são trans antes de deixarem a 

escola primária.”92 

 A pesquisadora coletou dados de 113 pessoas trans adultas (de 18 até 

65 anos) no Reino Unido, partindo tanto de dados numéricos quanto 

qualitativos ao tentar evidenciar a idade em que estas pessoas se tornaram 

conscientes de sua identidade de gênero, bem como examinar as narrativas 

de suas histórias de vida e sentimentos do que estaria acontecendo com elas 

naquele momento. 

Alice: Eu tive algumas questões desde o dia-a-dia com os 

próprios colegas de sala até uma situação específica, que me 

marcou muito foi, acho que eu estava na 3ª série e eu sempre 

fui aluna “estrelinha”. E eu parei na coordenação porque, 

teoricamente, não deveria estar brincando com as meninas ou 

brincando de “brincadeiras de meninas”. Isso, para mim, foi 

muito confuso já que normalmente as pessoas paravam na 

direção, na coordenação, porque elas fazem alguma coisa 

extremamente errada, alguém estava maltratando alguém, ou 

não tinha boas notas, ou causava na sala.93 

 Durante as entrevistas realizadas para a nossa pesquisa, podemos 

reconhecer dados similares aos coletados por Kennedy (2010). Nossas 

educadoras Ambrosia, Luca Bussamra e Uma Reis Sorrequia, nos relatam 

que: 

Ambrosia: Comecei a demonstrar isso, ser a afeminada que 

eu sempre fui e eu lembro que, por exemplo, quando tinha 11 

anos, eu usei um rímel. E aí depois se isso foi só ladeira acima 

 

92 KENNEDY, Natacha. “Crianças transgêneros: mais do que um desafio teórico”. IN: Revista 
do Programa de Pós -Graduação em Ciências da UFRN. Volume 11. Nº 2. Natal: UFRN, 2010, 
p. 22. 

93 Alice Yura no 2º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. Ver Anexo II, p. 186. 
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ou abaixo, não sei, mas aí foi salto, maquiagem, e assim, eu 

acho que foi tranquilo para mim?94 

Uma: E a minha história eu acho que eu me deparo enquanto 

uma criança travesti, uma criança transviada, muito nova, 

quando eu vou pra escola. [...] lembro que é um dos primeiros 

momentos que eu tomo conta que eu era diferente das outras 

pessoas. [...] É quando essa criança tem que se reconhecer, 

ela se deflagra no mundo em que ela não é a normalidade. Se 

existe um normal, ela não é a normalidade e o tanto tempo que 

ela passa tentando entender porque ela não é normal. E 

geralmente esse “não ser normal” é um processo de entender 

porque eu sou maltratada, por que eu sou violentada, por que 

eu sou preterida, porque mil coisas que vão se passando 

que faz com que essa criança se questione desse lugar 

que ela ocupa e se questione também porque as pessoas 

não fazem nada com relação a esse lugar que ela ocupa, 

ou seja, [dizer] tá tudo bem você ocupar esse lugar.95 

Luca: E quanto mais eu fui fazendo um caminho de retroceder, 

de olhar para quem eu fui antes, memórias de quando eu era 

criança, quando eu estava na escola, todo esse meu 

crescimento, eu enxergo a minha não-binariedade presente 

em todos os momentos da minha vida. Então, eu acho muito 

curioso quanto mais eu olho para trás, mais eu fico “nossa e 

como ninguém me avisou isso?” Sabe?! Teria sido tão mais 

fácil assim.96 

 

94 Ambrosia no 1º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. Ver Anexo I, p. 163. 

95 Uma Reis Sorrequia no 3º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. Ver Anexo 
III, p. 227 (Grifo nosso.) 

96 Luca Bussamra no 1º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. Ver Anexo I, p. 
161. 
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 Usamos estes 3 depoimentos para exemplificar que 8 das 9 educadoras 

entrevistadas (me incluindo) se perceberam pessoas trans na infância, 

coincidindo com a saída da chamada pré-escola e entrada no Ensino 

Fundamental. Relatei o que pode ter sido uma primeira epifania enquanto 

falávamos sobre os banheiros, na segunda parte deste capítulo. Assim como 

no estudo de Kennedy (2010), quando a pesquisadora demonstra que 84% 

das pessoas lá entrevistadas se tornaram conscientes de suas identidades de 

gênero antes de deixar a chamada escola primária. Lá, apenas 4% teve essa 

percepção após os 18 anos de idade. 

 Em “Crianças trans: memórias e desafios teóricos”, a Prof. Dra. 

Jaqueline Gomes de Jesus (2013), mulher trans e professora da UnB, também 

afirma, no III Seminário Internacional Enlaçando Sexualidades, que um número 

significativo de adultos trans “se lembra de vivências de gênero divergentes 

das socialmente estabelecidas para os seus sexos biológicos, desde a 

infância”97 ao analisar narrativas de 10 pessoas trans acerca de memórias de 

infância.  

 A autora inicia seu texto lembrando da Prof. Dra. Ana Lúcia Galinkin 

(2003), psicóloga e socióloga cis, quando afirma que “nós nos tornamos 

quem somos porque conhecemos pessoas diferentes de nós e refletimos 

sobre quem somos”98. Confesso que esta cita grifada foi também grafada na 

parede do meu local de estudos aqui em casa para que eu me fortalecesse e 

garantisse nosso objetivo final frente à escrita desta dissertação: 

A reconstrução de memórias, por meio da construção de 

narrativas, evoca uma percepção atual acerca do passado, um 

passado reconstituído a partir de posicionamentos individuais 

e coletivos que podem servir de estratégias para nos mobilizar 

 

97 JESUS, Jaqueline Gomes de. “Crianças trans: memórias e desafios teóricos”. IN: III 
Seminário Internacional Enlaçando Sexualidades. Salvador: UNEB, 2013, p. 01. 

98 Idem, p. 01. (Grifo nosso). 
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como pessoas que se identificam na posição de integrantes de 

um grupo que vivencia/ou experiências de vida semelhantes. 

[...] Uma narrativa é uma forma encontrada pelas pessoas 

para organizar sua compreensão do mundo por meio de um 

relato, dando sentido a suas experiências.99 

 Em seu texto, Jaqueline Gomes de Jesus (2013) indica que as histórias 

contadas cumprem o papel de dar forma à epifania da autodescoberta e podem 

apresentar argumentos que encaixam nas lembranças das demais 

entrevistadas “remetendo a uma internalização do discurso binarista de 

gênero que busca controlar e evitar que os limites atribuídos aos sexos 

biológicos sejam rompidos, e que sua falibilidade seja evidenciada.”100 

 Em abril de 2022, pela primeira vez desde o início da quarentena da 

Covid 19, recebi em casa minha mãe, meu irmão caçula e sua esposa. Foram 

mais de dois anos de distância entre nós. Elas decidiram vir de Brasília para 

me visitar em São Paulo. Abraçadas pela saudade e entre tantas conversas 

nostálgicas à mesa, ousei perguntar ao meu irmão: “Quando você se percebeu 

homem?”. A resposta foi rápida e certeira: “Desde sempre, uai.” Gargalhando, 

eu disse: “Acho então que eu sempre soube que era mulher.” Minha mãe, 

reflexiva acompanhando o diálogo, confessou sobre a minha identidade: “Eu 

também.” Talvez essa seja uma boa pergunta para as pessoas cisgêneras... 

 Ao citar seu diálogo com os estudos realizados por Suzanne Kessler & 

Wendy McKenna (1985) e Intons-Peterson (1988), a Prof. Dra. Jaqueline 

Gomes de Jesus (2013) segue em seu texto: 

A bibliografia sobre constituição da identidade de gênero das 

pessoas em geral aponta para o dado de que a percepção do 

gênero começa entre os 3 e 4 anos de idade, e que até os 5 

 

99 JESUS, Jaqueline Gomes de. “Crianças trans: memórias e desafios teóricos”. IN: III 
Seminário Internacional Enlaçando Sexualidades. Salvador: UNEB, 2013, p. 02. 

100 Idem, p. 10. (Grifo nosso.) 
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ou 6 anos de idade as crianças introjetam a forma como a 

sociedade em que vivem interpreta os gêneros. [...] essas 

crianças, patologizadas e invisibilizadas, vivenciam 

oestranhamento de si como um obstáculo a ser enfrentado 

solitariamente, de maneira silenciada, e podendo ser somente 

retomada, a partir de um doloroso processo de auto-aceitação, 

ao longo de anos ou décadas de amadurecimento psicoafetivo 

e intelectual.101 

Hoje, é inegável dizer que nasci e cresci em um lar de amor. Poucas 

vezes duvidei do amor da mamãe, do papai e dos meus dois irmãos. Mas este 

tanto de amor não foi suficiente para romper o medo interno que eles 

“descobrissem” que eu não era quem eles esperavam.  

  

Das escolas para as ruas 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, 

de 2010)102 

 

101 JESUS, Jaqueline Gomes de. “Crianças trans: memórias e desafios teóricos”. IN: III 
Seminário Internacional Enlaçando Sexualidades. Salvador: UNEB, 2013, p. 12. 

102 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência 

da República, 1988 [2016]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituição 
/constituicao.htm>. Acesso em 13 fev. 2022. 
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§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a 

exploração sexual da criança e do adolescente.103 

Apesar de não haver dados específicos sobre o tema a seguir durante 

as entrevistas realizadas para esta pesquisa, não podemos deixar de observar 

a realidade da nossa população trans de maneira mais ampla. Como dissemos 

que somos parte da exceção referente aos dados indicados na introdução 

desta dissertação, é preciso lembrar que, de acordo com o CEDEC (2021) 104, 

cerca de 80% das mulheres trans e travestis saíram do ambiente familiar na 

infância ou adolescência. Sabemos o destino destas crianças já que do total 

de pessoas participantes do Mapeamento das pessoas trans no município de 

São Paulo de 2021, 90% delas precisam se prostituir para sobreviver, como 

dissemos, em sua maioria negra. 

Em entrevista para Folha de S. Paulo, em 31 de maio de 2022105, a 

travesti e vereadora de São Paulo, Erica Hilton (2022) alerta contra o abuso e 

exploração sexual de crianças e adolescentes trans. 

O que eu sei é da minha própria experiência e de grupos 

confiáveis, mas não oficiais. Temos um verdadeiro apagão de 

dados que não nos permitem ter real dimensão do que precisa 

ser feito.106  

 

103 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência 
da República, 1988 [2016]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituição 
/constituicao.htm>. Acesso em 13 fev. 2022. 

104 CEDEC, Centro de Estudos de Cultura Contemporânea. Mapemento das pessoas trans no 
município de São Paulo: relatório de pesquisa. São Paulo: Centro de Estudos de Cultura 
Contemporânea (CEDEC), Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania do Município de São 
Paulo, 2021. 

105 HILTON, Erika. “Não podemos tolerar meninas trans de 14 anos se prostituindo” 
[Entrevista concedida a Ivy Farias]. Folha de S. Paulo, 30 mai. 2022. Acesso em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/folha-social-mais/2022/05/nao-podemos-tolerar-meninas-
trans-de-14-anos-se-prostituindo-diz-erika-hilton.shtml>. Acesso em: 01 jun. 2022. 

106 Idem. 
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A vereadora foi expulsa de casa aos 14 anos de idade. Do lar de sua 

própria família, tornou-se moradora da rua e, consequentemente, foi vítima da 

exploração sexual infantil por necessidades de subsistência e sobrevivência. 

Erika Hilton (2022) segue a entrevista dizendo que “a gente percebe que 

crianças e adolescentes trans e travestis são expulsas de casa por volta de 12, 

13 anos, que é quando os conflitos de gênero começam a aparecer.”107 Por 

isso, “elas vão para a rua e são acolhidas pela prostituição (...) e tornam-se o 

ápice deste mercado.”108 

Também para a Folha de S. Paulo, a ativista, pesquisadora acadêmica 

em Teoria Literária pela Unicamp e travesti auto intitulada “putafeminista”, Dra. 

Amara Moira (2018) nos chama a atenção sobre o correto uso dos termos ao 

dissociar exploração sexual infantil da palavra prostituição. 

Falar em prostituição infantil é inaceitável. Relaciona uma 

profissão reconhecida pela Classificação Brasileira de 

Ocupações com algo criminoso. Isso demoniza a classe de 

trabalhadoras sexuais e só aumenta o estigma, a 

vulnerabilidade e a exclusão social.109 

Na mesma matéria, a ONG estadunidense Human Rights Project for 

Girls concorda que “referir-se a crianças como prostitutas alimenta a noção de 

que elas estão envolvidas em uma situação criminosa por escolha própria”110. 

Repito, crianças e adolescentes em situação de exploração sexual devem 

sempre ser consideradas vítimas. É necessário ainda identificar como 

 

107 HILTON, Erika. “Não podemos tolerar meninas trans de 14 anos se prostituindo” [Entrevista 
concedida a Ivy Farias]. Folha de S. Paulo, 30 mai. 2022. Acesso em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/folha-social-mais/2022/05/nao-podemos-tolerar-meninas-
trans-de-14-anos-se-prostituindo-diz-erika-hilton.shtml>. Acesso em: 01 jun. 2022. 

108 Idem. 

109 MOIRA, Amara. “Exploração sexual é uma coisa, prostituição é outra, dizem ativistas” 
[Entrevista concedida a Iara Biderman]. Folha de S. Paulo, 24 mai. 2018. Acesso em: < 
https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2018/05/exploracao-sexual-e-uma-coisa-prosti 
tuicao-e-outra-dizem-ativistas.shtml>. Acesso em: 01 jun. 2022. 

110 Idem. 
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criminosos os agentes desta exploração, tanto os aliciadores que recebem 

dinheiro por estas ações como os abusadores, que investem no delito. Em 

específico sobre a situação de crianças e adolescentes trans vítimas da 

exploração sexual, Dra. Amara Moira (2018) segue: 

O preconceito gera a exclusão da família, da escola e do 

mercado de trabalho e joga essas crianças e adolescentes na 

rua, sem qualquer perspectiva de sobrevivência. Muitas vezes, 

a violência contra elas dentro da família é tão brutal que 

preferem fugir de casa a aguentar esse tipo de tratamento. [...] 

Quanto mais excluídas, maior o risco de serem alvos de redes 

de exploração sexual.111 

Durante o seminário Exploração sexual e tráfico de pessoas: aspectos 

relacionados ao trabalho escravo e infantil, organizado pelo Tribunal Regional 

do Trabalho da 2ª Região (TRT2) e a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), entre outras instituições e ONGs, em 17 de junho de 2022, a 

representante da Defensoria Pública da União (DPU), Fabiana Galera Severo, 

afirmou que “a exploração e o tráfico para fins sexuais atingem principalmente 

pessoas que se enquadram em diversos grupos vulneráveis ao mesmo 

tempo.” Na mesma mesa de debates, This Dumet, representante da OIT no 

Brasil, completa: “As [pessoas] trans estão mais sujeitas ao tráfico de 

crianças, porque não são aceitas pela família e pela sociedade, vão parar 

na rua.”112  

 Na dificuldade de alcançar literaturas acadêmicas que tratem 

especificamente sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes trans, 

 

111 MOIRA, Amara. “Exploração sexual é uma coisa, prostituição é outra, dizem ativistas” 
[Entrevista concedida a Iara Biderman]. Folha de S. Paulo, 24 mai. 2018. Acesso em: < 
https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2018/05/exploracao-sexual-e-uma-coisa-prosti 
tuicao-e-outra-dizem-ativistas.shtml>. Acesso em: 01 jun. 2022. 

112 O seminário Exploração sexual e tráfico de pessoas: aspectos relacionados ao trabalho 
escravo e infantil foi transmitido ao vivo no canal no YouTube do Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região em 17 de junho de 2022 e pode ser acessado em < 
https://www.youtube.com/user/trtsp2>. 
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lançaremos mão brevemente de dados alarmantes sobre a situação desta 

parcela da nossa comunidade. Mesmo que este não seja o foco da nossa 

pesquisa, nos inquietamos belicosamente sabendo que – fazendo uso das 

palavras de Erika Hilton (2022) citadas acima – crianças trans brasileiras são 

expulsas das escolas e fogem para as avenidas da vida sexual tão 

precocemente.  

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Childhood Brasil113 lançam a 

cada biênio o Relatório Mapear que consiste no mapeamento dos pontos 

vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias 

federais brasileiras, como ferramenta de combate e prevenção junto aos 

órgãos governamentais, instituições independentes e empresas privadas, bem 

como o resgate dessas crianças e adolescentes pela PRF. 

O 7º Relatório Mapear do biênio 2017/2018 mostra que 22% das 

pessoas menores de idade nesta situação são crianças trans. O breve texto 

nos alerta especialmente que “a identificação de transgêneros pode parecer 

pequena, mas demonstra a necessidade do poder público realizar ações 

diferenciadas e inclusivas com esse grupo.”114.  

Salientamos também que, infelizmente e talvez surpreendentemente, o 

8º Relatório Mapear do biênio 2019/2020, não inclui qualquer informação sobre 

pessoas trans, tampouco referências às palavras “transgênero”, “transexual” 

ou “travesti”, como encontramos na apresentação anteriores a esta em 

2017/2018 (de onde colhemos os dados para nossa pesquisa), 2015/2016 e 

 

113 Childhood Brasil é o braço nacional da organização mundial World Childhood Foundation, 
criada pela Rainha Sílvia da Suécia, em 1999, que tem como foco de atuação o enfrentamento 
do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes. A instituição possui 
escritórios, além do Brasil e da Suécia, também na Alemanha e nos Estados Unidos. 

114 PRF, Polícia Rodoviária Federal; CHILDHOOD Brasil. Mapear 2017/2018: Mapeamento 
dos pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais 
brasileiras. Programa Childhood Brasil, 2018. Disponível em: 
<https://livredetrabalhoinfantil.org.br/wp-content/uploads/2019/04/Mapear-Cartilha.pdf>. 
Acesso em: 15 abr. 2022. 
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2013/2014115. A pergunta sem resposta que trago é: por que a análise de 

dados sobre a exploração sexual de crianças trans nas estradas brasileiras foi 

excluída do último mapeamento? 

Na ausência de dados oficiais sobre estes crimes, a infância trans é 

novamente invisibilizada. Entendendo o difícil combate contra estas redes de 

exploração sexual e os reais culpados, Dra. Amara Moira (2018) percebe que: 

Se houver um mínimo de segurança jurídica, essas iniciativas 

podem contar com o apoio de ativistas, dos movimentos de 

trabalhadoras sexuais. Mas para isso é preciso encampar a 

luta contra a discriminação das trabalhadoras sexuais, senão 

a ações contra a exploração sexual infantil acabam por 

aumentar a perseguição que já sofremos.116 

É fundamental alertar que a exploração sexual de crianças e 

adolescentes é crime previsto na Constituição Federal (como descrito acima), 

no Código Penal117 e no Estatuto da Criança e do Adolescente118, imputável 

ao agressor, ao aliciador e ao intermediário que se beneficia financeiramente 

do abuso. A Lei Brasileira prevê quatro formas de exploração sexual de 

crianças e adolescentes. São elas: as redes de prostituição, de tráfico de 

pessoas, pornografia e turismo sexual. 

 

115 Para conferência, todos os Relatórios Mapear estão disponíveis no site do projeto 
Childhood em <https://www.childhood.org.br/fique-por-dentro#publicacoes> 

116 MOIRA, Amara. “Exploração sexual é uma coisa, prostituição é outra, dizem ativistas” 
[Entrevista concedida a Iara Biderman]. Folha de S. Paulo, 24 mai. 2018. Acesso em: < 
https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2018/05/exploracao-sexual-e-uma-coisa-prosti 
tuicao-e-outra-dizem-ativistas.shtml>. Acesso em: 01 jun. 2022. 

117 BRASIL. Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Institui o Código Penal. Brasília, DF: 

Presidência da República, 1940 [2009/2018]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm#:~:text=218%2DA.,4%20(quatro)%20anos.%E2 
%80%9D.> Acesso em: 13 fev. 2022. 
118 BRASIL. Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990. Institui o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Brasília, DF: Presidência da República, 1990 [2016]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/cci vil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 13 fev. 2022. 
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Para denúncia e proteção contra violação de direitos humanos, 

incluindo crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, 

discriminação racial ou étnica, violência policial, trabalho escravo e população 

LGBTQIA+, entre outros grupos vulneráveis, criou-se o Disque 100 – Disque 

Direitos Humanos – atualmente sob tutela do Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos.  

Criado em 1997, com o nome Disque Denúncia Nacional Contra Abuso 

e Exploração de Crianças e Adolescentes na iniciativa de organizações não-

governamentais, em 2003 passa a integrar o Governo Federal dentro da 

Secretaria Especial de Direitos Humanos. Em 2010, amplia-se o leque 

populacional de proteção de outros grupos vulneráveis para além das crianças 

e adolescentes, como descrito acima. Na data atual, o Departamento de 

Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos fica instituído como responsável pelo 

Disque 100 para receber, examinar e encaminhar as denúncias sobre as 

violações aos direitos humanos. 

Em Relatório de 2019119, último disponível no site do Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, apresentam dados e gráficos 

sobre sua atuação no território nacional. Para nossa pesquisa, nos interessa 

saber que, em 2019 foram recebidas 86.837 denúncias sobre a situação de 

crianças e adolescentes, o que torna este grupo o com maior número de 

denúncias registradas no Disque 100 durante o ano, cerca de 55% do total de 

chamados recebidos. 

Destas denúncias, as principais violações sofridas por este grupo foram: 

negligência (38%), violência psicológica (23%), violência física (21%), violência 

sexual (11%), violência institucional (3%) e exploração do trabalho (3%). Para 

 

119 BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Disque Direitos 
Humanos: Relatório 2019. 31 de março de 2021. Acesso em <https://www.gov.br/mdh/pt-
br/centrais-de-conteudo/disque-100/relatorio-2019_disque-100.pdf/view>. Acesso em: 15 jan. 
2022. 
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esta parte da pesquisa, nos apoiaremos nos dados referentes às denúncias de 

violência sexual. O Relatório de 2019 informa que 40% dos casos ocorrem na 

casa da vítima e 28% na casa do suspeito. É cometida pelo pai ou padrasto 

em 40% das denúncias. A maioria das vítimas são adolescentes, entre 12 a 17 

anos, para 46% dos casos. A idade do agressor é entre 25 e 40 anos para 62% 

dos casos. Apesar do relatório não mencionar cisgeneridade ou 

transgeneridade, 87% dos agressores são identificados como masculinos e 

82% das vítimas como femininas. Sobre a escolaridade dos agressores, 

verifica-se que 25% possuem Ensino Médio completo e 13% o Ensino Superior 

completo. 

Art. 218-B.  Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra 

forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) 

anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem 

o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, 

impedir ou dificultar que a abandone.120 

  

 

120 BRASIL. Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Institui o Código Penal. Brasília, DF: 
Presidência da República, 1940 [2009/2018]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm#:~:text=218%2DA.,4%20(quatro)%20anos.%E2 
%80%9D.> Acesso em: 13 fev. 2022. 



97 

 

CAPÍTULO 3 

SOBRE PESSOAS TRANS EDUCADORAS E NOSSAS ILHAS DE DESORDEM ENQUANTO 

PROTAGONISTAS DAS AÇÕES EDUCATIVAS DE EXPOSIÇÕES  

121 

O corpo é cada um de nós que o faz, senão ele não vale 

nada e não se aguenta. 

Antonin Artaud122 

 

Da avenida para a rua central 

Lia D.: Eu venho há, mais ou menos, 5, 6 anos fazendo da 

prostituição uma linguagem não só de pratica de sexo, mas, 

discursiva. Desde a descolonização da própria teoria do que é 

sexo e o que é prática de sexo, que é bem diferente. Entender 

o que é gênero e o que é sexualidade, que são coisas 

diferentes. E essa pesquisa passa por escrita, diálogo, pela 

pratica visceral de sexo, ela passa por pintura, por gravura. 

Também venho dando assessorias para empresas, grandes e 

pequenas empresas, sobre antiracismo e antitransfobia. E 

 

121 COUTINHO, Laerte. Disponível em <https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/laerte/>. 
Acesso em 05 dez. 2020. 

122 ARTAUD, Antonin apud MIRANDA, José Bragança de. Corpo e imagem. Lisboa: Veiga, 
2008, p. 52. 
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também uma trajetória em museus, na Bienal de Artes, no 

Museu Lasar Segall. A minha formação é em Artes, mas eu 

não me coloco como artista. Eu acho que estou produzindo 

conhecimento a partir da pintura, um dos métodos que ando 

trazendo pra mim. É importante que eu tô trazendo. Pra mim, 

é tirar essa hierarquia de nome, essa hierarquia de sabedoria. 

Então eu falo: “fecha os olhos e imagine uma artista ou 

uma educadora.” Ninguém vai imaginar uma pessoa preta 

cisgênera ou uma transexual. Então a hierarquia de saber 

é muito grande.123 

Iniciamos o 3º capítulo da nossa dissertação com o depoimento de Lia 

D. Castro, educadora que participou da nossa série de entrevistas. Lia atua de 

maneira transversal no terreno das Artes Visuais. Há 9 anos é educadora em 

espaços expositivos. Já realizou palestras na Suíça, Vevey e Lausane. 

Atualmente, dedica-se ao seu projeto autoral como pintora no qual utiliza a 

prostituição como ferramenta de trabalho e investigação. Assim, ela se 

aproxima de homens cisgêneros com idade entre 18 e 25 anos, brancos, ricos 

e heterossexuais. Em todo seu trabalho, tanto na pintura, como na educação 

museal e na prostituição, busca cultivar o diálogo e a escuta nos campos da 

raça, classe, gênero e sexualidade. 

Durante as leituras de nossas referências bibliográficas, para além das 

determinações do conhecimento raso e geral sobre nossos corpos pela 

sociedade cisgênera, é recorrente encontrar a situação atual da 

empregabilidade trans pautada na prostituição como sendo a nossa primeira, 

e para muitas de nós, única possibilidade de retorno financeiro.  

Sobre isso, voltamos para Dra. Amara Moira (2016) apresentada no 

capítulo anterior desta pesquisa. Moira é, além de doutora em Teoria Literária 

 

123 Lia D. Castro, no 3º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. Ver Anexo III, p. 
261. (Grifo nosso).  
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pela Unicamp, autora do livro E se eu fosse puta?. Neste, ela nos conta sobre 

suas experiências na avenida por livre e espontânea opção. Avenida, ou pista, 

é como chamamos o local de atuação das garotas trans de programa. Não 

necessariamente a Avenida Fulano de Tal, mas as avenidas do ofício. Em 

determinado momento de sua graduação em Letras, também na Unicamp, a 

autora decide que quer viver a experiência da prostituição. 

Motoqueiro chega babando de tesão quase, e eu lá carinhosa 

acarinhando por cima do jeans dele o que ali houvesse, 

sentindo crescer, a calça ficando apertada. Oral vinte no motel 

é o preço, eu lhe digo, olhinhos brilhando nunca vi igual, eu 

indo a pé pro local combinado, ele de moto. É então que ele 

me chama de volta, ainda a caminho, e me lança o maldito 

“não faz por quinze?” Momento em que você fica a ponto de 

mandar o infeliz à merda, mas me achego a ele, 

carinhoseando um tico mais, mãos conhecendo as curvas de 

sua virilha, o morro, “certeza que não dá por vinte? Assim você 

desmerece o meu trabalho, amor...” Nessa hora sinto a calça 

jeans dele ensopando, eu atônita sem entender o que houve, 

muito molhada mesmo, melecando meus dedos, e ele, olhar 

de menino lixo gozou com a amostra grátis, eu não conseguia 

acreditar. Bem que me falaram pra tomar cuidado, usar com 

parcimônia meus poderes. Gozar com tão pouco e me deixar 

no vácuo? Nossa. Depois me perguntam por que raios eu uso 

esses termos bonitos pra me referir a eles... lixos!124 

Moira, em entrevista para o programa Estação Livre da TV Cultura 

exibido no dia 29 de janeiro de 2022 (o Dia da Visibilidade Trans no Brasil), 

percebe a prostituição no Brasil como a trincheira no meio da guerra, a partir 

de uma possível revisão histórica da profissão: 

 

124 MOIRA, Amara. “Amostra grátis”. IN: E se eu fosse puta? São Paulo: Hoo Editora, 2016, 
p.83. 
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A prostituição era uma forma da gente viabilizar nossa 

existência. Quando todos nos queriam mortas, a prostituição 

foi permitindo que a gente vivesse mais um dia. Se eu estou 

aqui hoje sendo ouvida, é porque gerações de travestis 

pagaram esse preço.125  

Em contraponto, Simmy Larrat (2022), travesti e coordenadora da Casa 

Neon Cunha, que também é entrevistada no mesmo programa, reflete sobre a 

prostituição enquanto “uma condição que começa com a exclusão da família. 

Você precisa sobreviver e sai de casa, da escola. Não tendo uma formação, 

você não consegue emprego e recorre à prostituição”126 Larrat aponta ainda 

as hipocrisias da cisgeneridade brasileira, no país que apresenta o maior 

número de assassinatos de pessoas trans do mundo e, ao mesmo tempo, sites 

de busca indicam que a pornografia com mulheres trans e travestis estão em 

altos índices no Brasil, frente aos outros países. “A gente serve para o prazer, 

mas não para estudar e trabalhar com essas mesmas pessoas.”127 

Respeitando a história das que vieram antes de nós, é preciso lembrar 

que nossas Ancestravas128 enfrentaram nas Avenidas, inclusive, no episódio 

da recém democracia brasileira pós ditadura militar durante a “Operação 

Tarântula”. De maneira breve, retomo Amara Moira (2022b) em seu artigo “Há 

 

125 MOIRA, Amara. “Dia da Visibilidade Trans”. [Entrevista concedida a Cris Guterres]. 
Programa Estação Livre. São Paulo: TV Cultura, 29 de janeiro de 2022. Programa de TV. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BOXXkbHHmsg>. Acesso em: 14 fev. 
2022. 

126 LARRAT, Simmy. “Dia da Visibilidade Trans”. [Entrevista concedida a Cris Guterres]. 
Programa Estação Livre. São Paulo: TV Cultura, 29 de janeiro de 2022. Programa de TV. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BOXXkbHHmsg>. Acesso em: 14 fev. 
2022. 

127 Idem. 

128 Apropriando-me do título da canção Ancestravas de Ayô Tupinambá, cantora preta, goda e 
travesti, que reverencia nossas ancestrais travestis. Ancestravas refere-se tanto às manas 
falecidas (mas que permanecerão para sempre em nós), como também às que seguem aqui 
conosco VIVAS!!! Sugerimos ouvir a música disponível em <https://www.youtube.com/watch?v 
=vgQmxK1mHLI>. 
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35 anos, ‘Operação Tarântula’ prendia travestis para combater a Aids” para 

sua coluna no portal Buzzfeed.  

No texto, a autora cita matéria publicada na Folha de S. Paulo em 01 de 

março de 1987 intitulada “Polícia Civil ‘combate’ a Aids prendendo travestis:  

A despeito das aspas em "combate", a matéria não tece 

qualquer crítica à operação policial, limitando-se a descrever 

o objetivo da ação e entrevistar os encarregados: "A Polícia 

Civil do Estado resolveu entrar no 'combate' à Aids na cidade 

de São Paulo. Com este objetivo, foi lançada na madrugada 

de anteontem [27/02/1987] a 'Operação Tarântula', um 

comando especial de policiamento que visa realizar detenções 

em flagrante de travestis nos principais locais de prática de 

'trottoir' e aliciamento de 'fregueses' nas vias públicas. [...] 

Segundo [o delegado-chefe das Delegacias Regionais de 

Polícia da Grande São Paulo, Degran, Márcio Prudente] Cruz, 

o objetivo da 'Operação Tarântula' é basicamente 'espantar a 

freguesia' e assim diminuir a propagação da doença. [...] Para 

ele, os (sic) travestis podem responder a processos por ultraje 

ao pudor público e crime de contágio venéreo."129 

Com os dados apresentados na introdução desta dissertação, sabemos 

que ainda estamos longe de erradicar o extermínio da população trans. Quais 

outras práticas de “caça às travestis” seguem até hoje? Na “Operação 

Tarântula”, a justificativa oficial de nossa prisão é porque seriamos tidas 

erroneamente como avatares do HIV. Fomos/somos vítimas do vírus tanto 

quanto a população cisgênera. O que há de amoral em nossos corpos que não 

há no deles? 

 

129 MOIRA, Amara. “Há 35 anos, ‘Operação Tarântula’ prendia travestis para combater a Aids”. 
Buzzfeed, 17 de junho de 2022b. Disponível em: <https://buzzfeed.com.br/post/ha-35-anos-
operacao-tarantula-prendia-travestis-para-combater-a-aids>. Acesso em 18 jun. 2022.  
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E se, para além da prostituição, pudéssemos estar em outros espaços 

de trabalho? Quais são os espaços de trabalho que pessoas trans podem 

ocupar? E se este trabalho é a ação educativa em instituições culturais, 

museus e galerias de arte? E se a Avenida fosse, hoje, a Rua Central do Sesc 

Pompeia? 

 

Construímos uma Fábrica de Travestis no Sesc Pompeia, a nossa 

Cidadela da Liberdade  

Vivo minha vida aprendendo sem parar, às vezes 

dói, às vezes encanta. Nunca me lembro de, num 

pedaço de tarde, ter aprendido tanto. O Brasil 

precisava ver este Centro de Lazer, que é uma 

árvore, para fazer dele semente. 

Darcy Ribeiro130 

 

Nuna: Eu comecei a entender mais essas questões [sobre sua  

transição de gênero] quando comecei no meu primeiro 

estágio, comecei a trabalhar [no Sesc Pompeia] e começar 

entrar em contato com outras pessoas trans, pessoas da 

comunidade também que me fizeram entender as coisas de 

uma forma diferente.131 

As boas-vindas ao Sesc Pompeia se dão por um enorme portão de 

madeira permanentemente aberto (durante todo o horário de funcionamento) 

 

130 Darcy Ribeiro escreve tal parágrafo no livro de visitas do recém inaugurado Sesc Fábrica 
da Pompeia, em 17 de abril de 1983. In: INSTITUTO LINA BO BARDI. Cidadela da liberdade. 
São Paulo: Sesc Edições, 1999, p. 134. 

131 Nuna Narciso, no 1º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. Ver Anexo I, p. 
165. 
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que liga o asfalto da Rua Clélia aos paralelepípedos da nossa Rua Central. É 

na Rua Central onde acontecem os encontros e encruzilhadas de visitantes e 

funcionárias em um único caminho que desemboca na área de convivência, 

com lareira, o “meu pequeno Rio São Francisco”, a biblioteca e o espaço de 

brincar, desemboca também no bar-café e seu boulevard, na 

comedoria/choperia, no foyer para o teatro, nas oficinas de criatividade, nas 

clínicas da odontologia, no galpão. A Rua Central deságua, enfim, no Córrego 

da Água Preta, aos fundos do terreno. Este, por sua vez, é coberto pelo 

solarium-índio, deck de madeira que leva às duas torres do bloco esportivo. É 

pela Rua Central que se penetra, de fato, o lócus desta nossa pesquisa.  

Até o final do século XIX, na região conhecida como Chácara 

Bananal [na atual zona oestes de São Paulo – SP], havia 

apenas estábulos e poços. Em 1911, por 260 contos de réis, 

a Companhia Urbana Predial comprou neste local um terreno 

que posteriormente foi vendido para a empresa alemã Mauser 

& Cia Ltda. Nos anos 1930, esta empresa construiu ali uma 

fábrica de tambores de óleo. A fábrica, construída com base 

em um projeto inglês, ocupava um ponto cobiçado por 

qualquer indústria na época: quase de frente para a então 

Avenida Água Branca e a curtíssima distância dos trilhos das 

antigas estradas de ferro Sorocabana e Santos-Jundiaí. [...] 

Até 1930, a Pompeia era um bairro praticamente desabitado, 

tendo se urbanizado apenas a partir de 1937, quando foram 

criados impostos sobre terrenos desocupados. [...] Em 1935, 

o jornal O Estado de São Paulo noticiou um incêndio que 

destruiu um depósito da empresa dos irmãos Mauser no 

mesmo local (endereços Rua Clélia, no 93, ou na Rua 

Guaycurus, no 41, que significam o mesmo imóvel). [...] 

Durante a Segunda Guerra, entre 1942 e 1943, a família 

Mauser retornou à Europa, e o prédio, abandonado, foi a 

leilão. A Indústria Brasileira de Embalagens (Ibesa) comprou 

o imóvel [...] em 1945, e se manteve no mesmo mercado 

(tambores de óleo, embalagens metálicas para fluidos) até 
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1952, quando começou a ser usado como linha de montagem 

de geladeiras da extinta marca Gelomatic. Em 1968, a marca 

Ibesa foi comprada pelas Indústrias Pereira Lopes, que 

fabricavam os refrigeradores Clímax no interior de São Paulo, 

na cidade de São Carlos. Não se sabe ao certo ainda por qual 

motivo a fábrica de propriedade da Pereira Lopes que 

funcionava na Pompéia foi fechada novamente.132 

 Em 1971, o imóvel passa a ser propriedade do Serviço Social do 

Comércio em São Paulo. No mesmo ano, a instituição iniciou o uso de suas 

instalações, de maneira provisória, como Centro Cultural e Desportivo “Jessé 

Pinto Freire”. A arquiteta Ma. Renata Carneiro Bechara (2017), aponta que em 

1974 o escritório de arquitetura Júlio Neves foi contratado pelo Sesc SP para 

construir ali um edifício totalmente novo.  

Entre 1976 e 1977, no entanto, Renato Requixa e Gláucia Amaral, 

respectivamente diretor regional e funcionária do setor de cultura do Sesc SP 

à época, viajam para São Francisco na Califórnia estadunidense e conhecem, 

entre tantos espaços culturais, a Ghirardelli Square. Uma antiga fábrica de 

chocolates construída em 1852 que foi transformada, entre 1962 e 1964, um 

complexo gastronômico e comercial. Atualmente, Ghirardelli Square é 

considerado o primeiro projeto arquitetônico de adaptação para reuso dos 

espaços nos Estados Unidos133.  

Com o retorno da viagem de Requixa e Amaral, chega a mudança de 

planos sobre a ocupação da nossa fábrica na Pompeia. O projeto de Júlio 

Neves já havia sido entregue à diretoria do Sesc SP, quando foram iniciados 

 

132 BECHARA, Renata Carneiro. A atuação de Lina Bo Bardi na criação do Sesc Pompeia 
(1977-1986). (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo. São Carlos: USP, 2017, p. 48. 

133 A história de Ghirardelli Square pode ser encontrada também no site  do estabelecimento 
em <https://www.ghirardellisq.com/>. Acesso em: 06 mai 2022. 
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os contatos com a arquiteta Lina Bo Bardi para uma nova ocupação da 

Unidade que considerasse a manutenção dos galpões antigos. 

Na segunda vez que estive [na fábrica de tambores da 

Pompeia], um sábado, o ambiente era outro: não mais a 

elegante e solitária estrutura Hennebiqueana mas um público 

alegre de crianças, mães, pais, anciãos passava de um 

pavilhão ao outro. Crianças corriam, jovens jogavam futebol 

debaixo da chuva que caía dos telhados rachados, rindo com 

os chutes da bola n’água. As mães preparavam 

churrasquinhos e sanduíches na entrada da Rua Clélia; um 

teatrinho de bonecos funcionava perto da mesma, cheio de 

crianças. Pensei: isto tudo deve continuar assim, com toda 

esta alegria. [...] É aqui que começa a história da realização do 

centro Sesc Fábrica da Pompéia. 134 

 Lina assume oficialmente o projeto em abril de 1977, quando monta seu 

escritório dentro da própria fábrica. A reconhecida arquiteta cisgênera italiana 

chegara ao Brasil em 1947 e já havia sido responsável pela construção do 

Museu de Arte de São Paulo (MASP) e pela adaptação do antigo Solar do 

Unhão, em Salvador, para o novo Museu de Arte Popular na Bahia135. 

Ninguém transformou nada. Encontramos uma fábrica com 

uma estrutura belíssima, arquitetonicamente importante, 

original, ninguém mexeu... O desenho de arquitetura do 

Centro de Lazer Sesc Fábrica da Pompeia partiu do desejo 

de construir uma outra realidade. A arquitetura não é 

somente uma utopia, mas um meio para alcançar certos 

resultados coletivos. A cultura como convívio, livre-escolha, 

 

134 Lina Bo Bardo na ocasião da inauguração do bloco esportivo do Sesc Pompeia, em 1986. 
apud. INSTITUTO LINA BO BARDI. Cidadela da liberdade. São Paulo: Sesc Edições, 1999, p. 
27. (Grifo nosso). 

135 Como não é escopo desta dissertação alongar sobre a vida e obra de Lina Bo, sugerimos 
a deliciosa leitura do livro PERROTTA-BOSCH, Francesco. Lina: Uma biografia. São Paulo: 
Todavia, 2021.  
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como liberdade de encontros e reuniões. Gente de todas as 

idades se dando bem. Todos juntos. Retiramos as paredes 

intermediárias para liberar grandes espaços poéticos para a 

comunidade. Nós colocamos apenas algumas coisinhas: um 

pouco de água, uma lareira. Quanto menos cacareco melhor. 

Nosso esforço foi dignificar a posição humana. O enorme 

sucesso desta primeira experiência na Fábrica da Pompeia 

denuncia claramente a validade do projeto arquitetônico 

inicial. [...] Fizemos aqui uma experiência socialista. 136 

 Em 20 de janeiro de 1982, quase 5 anos após o início do projeto e 

reforma, é inaugurado o Sesc Fábrica da Pompéia, como foi inicialmente 

batizado por Lina, ou ainda, sua Cidadela da Liberdade.  

“Cidadela” era o termo usado pela arquiteta para designar todo o 

complexo de ruas, galpões e prédios, “liberdade” era, para ela, o sentimento 

comum do rico e variado público que frequentava a nova/velha fábrica.  

Após a conclusão desta reforma para reuso dos galpões existentes, as 

duas torres recém-construídas para abrigar os espaços esportivos, com 

piscina, ginásios e salas de múltiplos usos, abrem para o público depois de 4 

anos, em 1986. Entre tantas efemérides, em 05 de março de 2015, durante a 

78ª reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), é aprovado com unanimidade 

o tombamento do conjunto arquitetônico do Sesc Pompeia como patrimônio 

cultural nacional.137 

 

136 Lina Bo Bardo na ocasião da inauguração do bloco esportivo do Sesc Pompeia, em 1986. 
apud. INSTITUTO LINA BO BARDI. Cidadela da liberdade. São Paulo: Sesc Edições, 1999, p. 
27. (Grifo nosso). 

137 IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Processo de Tombamento do 
Sesc Pompéia. Relatório publicado em 05 de março de 2015. Disponível em: 
<https://www.gov.br/iphan/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-
colegiados/banco-de-pareceres/Banco_de_Pareceres_Tombamento_do_Sesc_Pompeia.pdf 
>. Acesso em 06 mai 2022. 
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Numa cidade entulhada e ofendida pode, de repente, surgir 

uma lasca de luz, um sopro de vento. E aí está hoje a Fábrica 

da Pompeia, com seus milhares de frequentadores, as filas na 

choperia, o solarium-índio do deck, o bloco esportivo: 

pequena alegria numa cidade triste.138 

Daquele tempo até hoje, a Unidade que completou 40 anos em 2022, é 

reconhecida pela diversidade de suas atividades. Show de música, 

espetáculos de teatro, circo e dança, oficinas de artes plásticas, ações 

literárias, socioeducativas e esportivas, serviços de alimentação e odontologia 

e, enfim, as exposições de artes visuais. 

Desde a abertura da Unidade até 1985, Lina Bo Bardi foi também 

responsável por suas grandes exposições temáticas. Entre elas, estão as 

icônicas O Design no Brasil: história e realidade (1982), Mil brinquedos para a 

criança brasileira (1982/83), Caipiras, capiaus: pau-a-pique (1984) e Entreato 

para crianças (1985)139. 

 Atualmente, sob a Gerência do Sesc Pompeia, tendo Monica Carnieto 

como gerente e Sérgio Pinto como gerente adjunto, está o Setor de 

Programação coordenado por Alcimar Frazão. Neste, encontra-se o Núcleo de 

Artes Visuais que é composto por três mulheres. Minhas queridinhas 

companheiras Barbara Rodrigues, a supervisora do núcleo, Thays Cabette e 

eu. Dentre nossas atribuições, para além da gestão das exposições de arte 

visuais em si, estão também as ações educativas relacionadas às exposições 

periódicas, bem como as visitas patrimoniais realizadas pelo prédio tombado. 

 

138 Lina Bo Bardo na ocasião da inauguração do bloco esportivo do Sesc Pompeia, em 1986. 
apud. INSTITUTO LINA BO BARDI. Cidadela da liberdade. São Paulo: Sesc Edições, 1999, p. 
27. 

139 INSTITUTO LINA BO BARDI. Cidadela da liberdade. São Paulo: Sesc Edições, 1999, p. 
70-77. 
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 Como foco desta pesquisa, colhemos o depoimento de 8 pessoas trans 

que atuaram como educadoras nas exposições de artes visuais do Sesc 

Pompeia, entre 2019 a 2021, sendo: Objetos Coreográficos – Willian Forsythe 

(2019), Entrevendo – Cildo Meireles (2019), Floresta d’Água – Afonso Tostes 

(2019), Drama O’Rama – Ana Mazzei (2019), Farsa – coletiva (2020), Reparos 

irreparáveis – Kader Attia (2020), Fabricação própria – Lotus Lobo (2021), 

Lamento das imagens – Alfredo Jaar (2021). 

 E é no escopo das ações educativas para as exposições de artes 

visuais, em especial no Sesc Pompeia, que nos dedicaremos, então, a 

entender de que se trata este programa e como pessoas trans se inserem nele 

como protagonistas. É possível uma pessoa trans ser educadora nas 

exposições de artes visuais? 

Uma: Mas tem um lugar reservado para mim e esse lugar é 

prostituição. E não é que não possa querer ser prostituta. Mas 

a partir do momento que a prostituição é compulsória? [...] 

Como a Lia fala, e isso é muito poderoso, se você olhar ao 

redor do mundo. [...] Se você pega uma travesti na Tailândia, 

uma travesti no Japão, na Rússia em qualquer lugar, o que 

nos une é a violência. E é [também] a prostituição. Em todos 

os lugares, a travesti está condicionada no sistema capitalista 

a ser prostituta. Então não é um lugar de exclusão e 

segregação, é um lugar racionalmente reservado a nós. E 

é esse lugar que a gente tem que quebrar, pra mim: que nós 

estamos excluídas, segregadas. Eu não sou uma 

extraterrestre, uma alienígena que vive em outro planeta. Eu 

vivo nessa terra, eu vivo nesse planeta Terra chamado Brasil 

e tem um projeto colonial de gênero racista transodiante que 

me coloca nesse lugar específico. Ele reserva esse lugar. E 
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não é que eu não posso ocupar o lugar da prostituição, mas 

eu deveria poder escolher outros lugares!140 

Corpo da educadora: Corpo público? Corpo disponível? Corpo exposto 

e disposto à interação? 

 Em todos os 3 episódios das entrevistas realizadas com as 8 

educadoras para esta pesquisa, sempre surgia a pergunta: “Como pessoas 

trans educadoras, ocupamos os espaços expositivos para mediar os objetos 

de arte ou nossos corpos?”. Mas, afinal, o que é mediar? O que é mediação 

cultural? Qual é a função da educadora nas exposições de artes visuais? E por 

que contratar pessoas trans para ocupar este cargo? 

Durante 7 anos, o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), realizou uma 

série de encontros em várias cidades do Brasil, com diferentes profissionais de 

várias cidades e perspectivas sobre o tema da educação museal e da 

mediação cultural.  

O vocábulo “mediação” nasce do latim mediatio, do verbo 

mediare – dividir pela metade, estar no meio, advindo da raiz 

med (meio). O termo foi publicado na Enciclopédia Francesa 

de 1694 e pode ser compreendido na contemporaneidade 

como conceito, como função e como ação. [...] No senso 

comum, talvez por influências do uso jurídico, nota-se que o 

conceito pode ser entendido como “ponte” entre lados 

opostos. Para além dessa ideia, nas áreas de educação, arte 

e cultura, o “estar no meio” implica complexa posição de “estar 

entre”, que possibilita uma rede de múltiplas provocações e 

possibilidades de relações entre sujeitos, objetos, espaços e 

contextos envolvidos. [...] Assim, considerando o ser humano 

como um ser histórico e social inserido em sua cultura, a 

 

140 Uma Reis Sorrequia, em depoimento no 3º episódio de entrevistas coletadas para esta 
pesquisa. Ver Anexo III, p. 248. 
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mediação é compreendida como interação e diálogo que 

valoriza e dá voz ao outro, ampliando horizontes que levam 

em conta a singularidade dos sujeitos em processos 

educativos na escola ou fora dela. Podemos denominá-la 

como “mediação cultural” 141 

 Em Como fazer junto: a arte e a educação na mediação cultural, tese 

de doutorado apresentado no Programa de Pós-graduação em Artes da 

Unesp, a pesquisadora e educadora cis Dra. Valquíria Prates Teixeira (2019) 

nos questiona: “Por que mediar arte (hoje)?”142. Teixeira completa que “a 

mediação cultural, localizada na educação como um conceito, valoriza 

processos dialógicos praticados na escola ou fora dela.”143  

Em nossa perspectiva, a educadora não está ali para oferecer 

informações como uma “guia” aos visitantes. É preciso interessar-se por 

ampliar horizonte e a valorização da pessoa humana, como reflete Teixeira 

(2019). Completo salientando que perceber as diversidades destes corpos nos 

serve tanto para valorizar a pessoa que vai ao Sesc Pompeia para visitar, como 

para aquela que vai para trabalhar.  

 A título de exemplo da potência da ação educativa para a comunidade 

em geral, em 2019, 199.597 pessoas foram atendidas na realização de visitas 

mediadas às exposições em todo o Sesc SP. Boa parte destes atendimentos, 

se refere a grupos escolares, crianças e jovens que possivelmente, de acordo 

com a coleta espontânea de dados em conversas informais entre nossas 

educadoras e as turmas, tiveram a primeira experiência de entrar em uma 

 

141 MARTINS, Mirian Celeste. “Mediação”. In: INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS. 
Caderno da política nacional de educação museal. IBRAM: Brasília, 2018. 

142 TEIXEIRA, Valquíria Prates P. Como fazer junto: a arte e a educação na mediação cultural. 
(Tese de doutorado). Programa de Pós-graduação em Artes. Unesp: São Paulo, 2019, p. 40. 

143 Idem, p. 42. 



111 

 

exposição de artes visuais participando destas experiências nas Unidades do 

Sesc SP.  

 Trabalhadoras terceirizadas e estagiárias são contratadas a cada nova 

exposição, já que o quadro de servidoras institucionais ainda não contempla 

tais profissionais nestes cargos. São formados grupos de educadoras tendo 

em vista a dimensão espacial que a exposição ocupará e uma previsão da 

quantidade de visitantes que serão recebidos por dia. Assim, buscamos 

organizar uma equipe com as funções e responsabilidade abaixo descritas:  

1.) Supervisoras: responsáveis pela gestão e organização do grupo; 

definição e acompanhamento das escalas de trabalho; elaboração, 

acompanhamento, realização e avaliação das visitas mediadas e 

demais ações de mediação; orientação e acompanhamento 

pedagógico/profissional; elaboração de rotinas de estudos, avaliações 

e relatórios; e assessoria individual e/ou coletiva de toda a equipe.  

2.) Educadoras formadas: são responsáveis por participar das reuniões, 

formações e pesquisas; condução, elaboração e realização das visitas 

mediadas e demais ações de mediação; produção de registros em 

formatos variados; e criação de propostas autorais. 

3.)  Estagiárias: também são responsáveis por participar das reuniões, 

formações e pesquisa; elaboração e realização de visitas mediadas e 

demais ações de mediação; produção de registros em formatos 

variados e criação de propostas autorais. 

Na maior parte do tempo, esta equipe de educadoras está no espaço 

expositivo à disposição das visitantes. Disponíveis para a troca dos encontros. 

Assim, o corpo de uma pessoa que está trabalhando na ação educativa de 

uma exposição de artes visuais pode ser percebido como um corpo disponível? 

Quais são os limites desta interação?  Vejamos dois exemplos nas narrativas 

abaixo: 
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Lia D.: Ao invés de mediar a [exposição da] Ana Mazzei, eu 

tinha que tá mediando o meu corpo ali a todo momento. [...] 

Existe uma tensão estética, uma visão, podemos assim dizer, 

estética de mulheres trans. [...] E ali nós só fomos contratadas 

para ser mediadoras. E mediadoras não é da nossa vida em 

relação às violências. Que é isso que a Uma fala “eu sou 

geógrafa!”, mas eu me sinto na obrigação de falar de gênero 

porque existe uma lacuna gigante. A gente precisa tensionar 

a cisgeneridade também porque eles também são gêneros. 

Então, não vamos romantizar! Vocês, meninas mais novas 

que eu, vou falar como mãe: não vamos romantizar a 

violência! Nós não somos heroínas! [...] Não tem mais a 

questão de ter que ouvir que as pessoas cisgêneras não têm 

informação [sobre transgeneridades e travestilidades]. Elas 

não têm informação porque elas são privilegiadas e elas não 

precisam ter essa informação. E uma das bases da transfobia 

é a falta de informação, mas quando essa falta de informação 

é intencional, é entender que existe uma razão muito grande 

ali.144 

Em contraponto à essa experiência narrada por Lia D., Ambrosia nos 

conta como foi a mediação com os dois meninos em situação de rua durante 

a exposição Entrevendo de Cildo Meireles. Tal momento foi flagrado e 

escolhemos a imagem para abrir esta dissertação na nossa 24ª página: 

Ambrosia: Nesse episódio específico naquela obra, mesmo 

sonho que era das moedas quem trabalhou no Cildo sabe que 

aquilo aquela obra era uma questão, que todo mundo queria 

tocar na moeda. Lembro que essas crianças elas vieram, 

estava bem à noite, eu lembro que eu fui lá perto e eu falei 

assim “oi não pode tocar na moeda tá?” e aí os meninos 

 

144 Lia D. Castro, em narrativa no 3º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. Ver 
Anexo III, p. 238. 
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pediram desculpas, mas estavam maravilhados, eu perguntei 

se eles sabiam porquê tinham moedas ali. Me responderam 

que não. E nesse momento, explicando mais para eles, eu me 

vi apenas como uma educadora, porque em nenhum momento 

Meu gênero ali por aquelas crianças foi questionado, e eles 

gostaram da explicação, eu sempre lembro desse 

momento.145 

Em ambas as narrativas, lançaremos mão do alerta feito por Maria Lind 

(2013) em seu texto Why mediate Arte, today?. A curadora, escritora de arte e 

educadora sueca cisgênera afirma que é preciso lidar com a palavra 

“mediação” com cautela. Isso porque o termo contém ideia de resolução de 

conflitos o que pode implica, de acordo com Teixeira (2019), “a necessidade 

de apaziguar conflitos e tensões entre pessoas, obras e instituições onde todos 

se encontram.”146 Por isso, recorremos à satisfação de ler Lind (2013): 

A ideia de que uma espécie de “serviço de namoro” é 

necessária para colocar as pessoas certas e as “coisas” em 

contato umas com as outras. Ao mesmo tempo, a mediação 

pode ser muito mais do que isso: trata-se essencialmente de 

criar superfícies de contato entre obras de arte, projetos de 

curadoria e pessoas, sobre várias formas e intensidades de 

comunicação sobre e em torno da arte. Como termo, a 

mediação parece ser aberta o suficiente para permitir uma 

maior variedade de modos de abordar as trocas entre arte, 

instituições e o mundo exterior. Em suma, a mediação parece 

oferecer espaço para menos didática, menos escolaridade e 

 

145 Ambrosia, em depoimento no 1º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. Ver 
Anexo I, p. 169. 

146 TEIXEIRA, Valquíria Prates P. Como fazer junto: a arte e a educação na mediação cultural. 
(Tese de doutorado). Programa de Pós-graduação em Artes. Unesp: São Paulo, 2019, p. 43. 
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persuasão, e engajamento mais ativo que não precisa ser auto 

expressivo ou compensatório. 147 

Vale lembrar ainda que em todos estes encontros há um elemento 

fundamental que também media as relações entre a educadora e o público 

visitante: o crachá. O crachá institucional foi, para muitas de nós, o nosso 

primeiro documento de retificação. O troféu que uma pessoa trans carrega ao 

levar seu próprio nome estampado e pendurado no pescoço. 

Luca: Então, Lubê, que é meu apelido. Aqui, na verdade, as 

pessoas mais me conhecem assim. Ele nasceu na 2ª série 

porque era o meu nome antigo e “B” da inicial do sobrenome 

que é “Bussamra”. E tinha outras meninas, na época, com 

esse mesmo nome. Então a gente era Lubê, aí tinha a Lucê... 

Curioso que quando eu fui encontrar um nome para mim, 

manter o Lubê era muito importante, porque ele era parte da 

minha identidade por muitos anos assim, então eu quase fui 

Bernardo, na verdade, mas aí eu também acho que era muito 

direcionado para um gênero assim e achei que Luca tinha uma 

ambiguidade que eu valorizo muito.148 

O que muitos chamam de nome social é o nome pelo qual a pessoa 

trans se identifica e, por ele, é reconhecida socialmente. Quando uma de nós 

opta por ser conhecida pelo nome social é este que deve ser utilizado, junto 

 

147 LIND, Maria. ‘Why mediate Arte, today?’ In: HOFFMAN, Jens. Ten fundamental questions 
on curating. Milão: Mousse, 2013, p. 102. (Grifo nosso). Tradução do original: “The idea that a 
sort of “dating service” is needed to put the right people and “things” in touch with each other. 
At the same time, mediation can be much more than this: It is essentially about creating contact 
surfaces between works of art, curated projects, and people, about various forms and 
intensities of communicating about and around art. As a term, mediation seems to be open 
enough to allow for a wider variety of modes of approaching exchanges among art, institutions, 
and the outside world. In short, mediation appears to provide room for less didacticism, less 
schooling and persuasion, and more active engagement that does not have to be self-
expressive or compensatory.” 

148 Luca Bussamra em narrativa no 1º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. 
Ver Anexo I, p. 160. 
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com o pronome correto, e não o que chamamos de nome antigo ou nome 

morto.  

O procedimento de retificação de nome é justamente para permitir que 

o nome social passe a ser o que consta nos documentos oficiais, tornando-se 

nosso nome de registro. Nos crachás, é praxe que nós, pessoas trans, 

possamos usar nossos nomes sociais antes mesmo do Estado nos reconhecer 

como tal.  

Ainda assim, retificar o nome e marcador de gênero é um direito e não 

uma obrigação de pessoas trans, da mesma forma que terapias hormonais ou 

outras metamorfoses corporais dependem da vontade e identidade de cada 

uma de nós. 

Comigo foi exatamente assim. Eu tinha dúvidas com vários nomes. Já 

fui Ana, tentei ser Catarina, pensei em Tereza, entre tantas outras, paquerava 

também ser Bárbara. Até então, não havia retificado meus documentos civis 

porque não sabia ainda qual seria meu nome real. Certo dia, ainda durante a 

quarentena da Covid 19, fui convocada para uma função presencial e saí do 

homeoffice para ir até o Sesc Pompeia.  

Chegando lá, um dos nossos colegas do Núcleo de Tecnologia da 

Informação me lembra que era necessário escolher um novo login para 

atualizar os serviços de email e outros sistemas digitais. O Sesc SP inteiro 

estava mudando os sistemas operacionais dos computadores de trabalho e 

todas as funcionárias, cis ou trans, deveriam atualizar seus dados. 

Com este peso em mente, fui até meu posto de trabalho e dei início às 

outras atividades. Eu precisava aguardar uma produtora que viria retirar a 

maquete original do Sesc Pompeia, feita por Lina Bo Bardi e seus estagiários, 

à época, André Vainer e Marcelo Ferraz. A produtora chegou e ouvi no rádio 

(uma espécie de walktalk institucional): “QAP, Bárbara?”. Confusa, respondi 

para seguir. Ouço: “A Bárbara está te chamando aqui na portaria.” Bárbara era 
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o nome da produtora e, assertivamente, o segurança de plantão confundiu me 

chamando e acabou por me batizar de uma vez por todas. 

Sem dúvidas, escrevi em um post it meu novo/atual nome e entreguei 

para que o colega atualizasse o login do novo email. Realizada, desci para 

entregar a maquete a ser emprestada para a produtora e, quando voltei para 

minha cadeira, a bina do telefone já acusava: Bárbara Iara. Poucos dias 

depois, sem que eu pedisse, talvez por automação dos sistemas de tecnologia, 

meu novo crachá foi entregue a mim pelas colegas do Núcleo de Gestão de 

Pessoas. 

Só depois de ser retificada no Sesc que me senti segura para retificar 

meus documentos também no Estado. 

Aqui merece umas 10 linhas de comentário seu articulando sua vivencia 

com o teor de tudo que v. vem trazendo... 

 

TransEmpregos: sobre a retomada dos campos de trabalho para pessoas 

trans hoje 

Dana: Eu tenho sentimentos muito profundos que nós pessoas 

trans travestis nós somos como se fosse abalos sísmicos, nós 

somos terremotos em pequenos graus e maiores dependendo 

do nosso estado de espírito porque de uma maneira nós 

sempre realocamos, organizamos ou destruímos alguns 

lugares dos quais a gente adentra, as pessoas não 

conseguem passar incólumes né, em silêncio ou não.149 

Para finalizar a última seção deste último capítulo, dentre tantas ações 

reais realizadas e protagonizadas por ativistas trans brasileiras como as da 

 

149 Dana, no 2º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. Ver Anexo II, p. 193. 
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Casa Nem, as das Casas Florecer, a da Casa Neon Cunha e a Feira de 

Empregabilidade Trans da Casa1, destacamos a importância da 

TransEmpregos, organização brasileira de empregabilidade de pessoas trans 

que atua gratuitamente em todo o território nacional, fundada em 2013 pela 

advogada trans Márcia Rocha, ativista travesti Maite Schneider, cartunista 

trans Laerte Coutinho e advogada cis Ana Carolina Borges.  

Como braço da Associação Brasileira de Trangêneros - ABRAT, a 

TransEmpregos busca implementar e aperfeiçoar processos de inclusão nas 

empresas com foco na divulgação de vagas e o cadastro de currículos de 

pessoas trans que desejam se posicionar nos mais diversos campos de 

trabalho.  

De acordo com o dossiê lançado em janeiro de 2022150, no ano de 2021 

tornou-se possível a contratação de 797 profissionais trans e proporcionou-se 

a abertura de 4.204 vagas em diferentes empresas de diferentes ramos. Ainda 

em 2021, 1.434 empresas se tornaram parceiras do projeto, 21.477 

profissionais trans foram cadastradas em seu sistema de busca de empregos. 

De acordo com a ação, as áreas que mais contratam profissionais trans são 

telemarketing, tecnologia e varejo. 

Em dados coletados dos currículos cadastrados, sobre identidade de 

gênero, vemos que: 42,20% são homens trans, 37,13% são mulheres trans, 

9,64% são pessoas não-bináries e 5,22% são travestis. Sobre cor/raça: 

48,76% são pessoas negras, 47,43% brancas e 2,62% amarelas. Sobre 

escolaridade: 58,81% possuem ensino médio completo, 35,17% o ensino 

superior, 3,04% mestrados e 2,93% o ensino fundamental. 

Em #AGORAVAI, projeto promovido pela TransEmpregos e mais 14 

organizações (entre elas a Consultoria Integra, o SINCOVAGA em seu 

 

150 Dados coletados no website da TransEmpregos. Disponível em 
<https://www.transempregos.com.br/dados2021>. Acesso em 07 de fevereiro de 2022. 

https://www.transempregos.com.br/dados2021
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programa Coexistir e o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+) dentro da ação 

Google Startups, em julho de 2021, organizou-se duas cartilhas que nos 

servem como referências fundamentais para a escrita desta dissertação.  

A Cartilha Trans foi publicada com direcionamento às pessoas trans em 

busca de empregos, seja sua primeira experiência profissional ou recolocação 

no campo de trabalho. A Cartilha RH, por sua vez, às empresas e seus núcleos 

de gestão de pessoas, que buscam incluir as diversas identidades de gênero 

em seu quadro de funcionárias efetivas. 

 Brevemente, nos dedicaremos aqui à Cartilha RH que busca realizar 

práticas de contratação de profissionais trans, no desejo de identificar talentos 

e aprender a lidar com questões específicas a nós e aos nossos temas, além 

de ampliar o repertório das empresas sobre seu papel social para conhecer e 

criar soluções que garantam a inclusão efetiva de pessoas como nós. 

 Tal texto lembra que “até pouco tempo, nem se considerava 

profissionais trans para trabalhar e muito menos em grandes empresas, nas 

fábricas, no atendimento ao cliente, fazendo carreira e liderando pessoas.”151 

A cartilha visa fortalecer e criar ainda mais referências 

positivas para que a inclusão de pessoas trans no mercado de 

trabalho, como empreendedores, fornecedores e clientes das 

empresas, seja cada vez mais uma realidade que se 

contraponha aos altos índices de violência enfrentados por 

essa população.152 

 Algumas medidas especiais de ação afirmativa podem ser um meio para 

alcançar a real diversidade das empresas que buscam contratar pessoas trans. 

 

151 TRANSEMPREGOS (org.). #AGORAVAI: Cartilha RH. TransEmpregos: São Paulo, 2019, 
p.05. Disponível em <https://www.transempregos.com.br/_files/ugd/7f7f8b_d5bd0d9 
be5f2482a88e368c2db27cf56.pdf>. Acesso em 13 de dezembro de 2021. 

152 Idem. 
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São elas a efetiva oferta de oportunidades iguais de desenvolvimento 

profissional e das carreiras e o equilíbrio demográfico da organização com 

variados perfis de funcionárias.  

Reconhecer que vivemos em um mundo cisnormativo é 

importante. Significa a suposição de que todas as pessoas são 

cisgêneras ou que o normal é ser cisgênera. Veja o impacto 

disso no diálogo, na interação ou em uma entrevista para 

emprego, por exemplo. Nossas suposições podem nos 

conduzir a perguntas equivocadas ou até ofensivas porque 

parte do princípio de que a pessoa é o que achamos ser o 

normal. Confundimos o que é comum com o que é normal ou 

até natural, entre outros equívocos que não permitem interagir 

com uma pessoa, mas com personagens preconcebidos ou 

frutos dos estereótipos e preconceitos que possuímos sobre 

as pessoas e os grupos dos quais fazem parte.153 

 Assim, com a inserção de pessoas trans tanto nas escolas como nos 

diversos campos de trabalho, e trazendo brevemente a Profa. Dra. Terezinha 

Azerêdo Rios (2003) citando Betinho, podemos avançar rumo à uma possível 

felicidadania154.  

 

153 TRANSEMPREGOS (org.). #AGORAVAI: Cartilha RH. TransEmpregos: São Paulo, 2019, 
p.12. Disponível em <https://www.transempregos.com.br/_files/ugd/7f7f8b_d5bd0d9 
be5f2482a88e368c2db27cf56.pdf>. Acesso em 13 de dezembro de 2021. 

154 RIOS, Terezinha Azerêdo. Compreender e ensinar: por uma docência de melhor qualidade. 
São Paulo: Cortez, 2003. 
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INCLUSÕES 

O AFOGAMENTO DE ORFÉU 

155 

Permitam-me inventar, retrospectivamente, uma cena de 

enunciação, de dar um direito de responder em nome da 

criança governada que eu fui, de defender uma outra forma de 

governo das crianças que não são como as outras.156 

É que aquela mesma corajosa menina que se maquiava escondida no 

banheiro antes do banho, com as amostras grátis em batonzinhos miúdos que 

sua mãe guardava na primeira gaveta está aqui. Poucos dias atrás lembrei, na 

psicanálise, que eu nunca trancava a porta do banheiro nestas ocasiões e 

sempre era flagrada pelo pai neste ato de pintar a cara envergonhada com 

minhas mãos pequenas e trêmulas. Eu esquecia, de propósito, de trancar a 

porta para começar a me aprontar sozinha? De alguma maneira, eu queria 

mesmo era ser descoberta?  

 

155 COUTINHO, Laerte. Disponível em <http://blogdoxandro.blogspot.com/2021/05/ tiras-
n15531-ha-pouca-elipse-laerte.html>. Acesso em 31 mar. 2021. 

156 PRECIADO, Paul B. “Qui defend l'enfant queer?” Libération, 2013. Disponível em: 
<http://www.liberation.fr/societe/2013/01/14/qui-defend-l-enfant-queer_87 3947>. Acesso em 
24 de novembro de 2021. Tradução nossa do original: “Permettez-moi d’inventer, 
rétrospectivement, une scène d’énonciation, de faire un droit de réponse au nom de l’enfant 
gouverné que j’ai été, de défendre une autre forme de gouvernement des enfants qui ne sont 
pas comme les autres.” 
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Aquela menina que brincava no sigilo com as barbies de sua prima e 

morria de medo de ser denunciada ao pai pelo irmão caçula, hoje sou a minha 

própria boneca! Das caras! 

Eu, assim como se auto-descreve Preciado, também tive uma infância 

cristã no seio de uma família cisgênera exemplar. Papai casado com mamãe 

há, hoje, 47 anos. Ele, antigo eleitor do Enéas e atualmente bolsonarista 

praticante. Ela, de vermelho, desde sempre votando no Lula. Somos 3 filhos. 

Acharam que éramos 3 homens. Mas eu falhei. Eu, a do meio não cumpri a 

promessa que o médico do ultrassom fez à minha mãe grávida de mim.  

Eu tinha um pai e uma mãe, mas eles foram incapazes de me 

proteger da depressão, da exclusão, da violência. O que o 

meu pai e minha mãe protegiam não eram os meus direitos de 

criança, mas as normas sexuais e de gênero que 

dolorosamente eles mesmos tinham internalizado, através de 

um sistema educativo e social que castigava todas as formas 

de dissidência com a ameaça, a intimidação, o castigo, e a 

morte. Eu tinha um pai e uma mãe, mas nenhum dos dois pôde 

proteger o meu direito à livre autodeterminação de gênero e 

de sexualidade.157 

 E assim, falamos "em nosso nome", como nos aponta Stuart Hall 

(1990)158. Sabendo que não representamos todas as travestis, mulheres trans, 

homens trans, transmasculines, pessoas não binárias, entre tantas, somamos 

 

157 PRECIADO, Paul B. “Qui defend l'enfant queer?” Libération, 2013. Disponível em: 
<http://www.liberation.fr/societe/2013/01/14/qui-defend-l-enfant-queer_87 3947>. Acesso em 
24 de novembro de 2021. Tradução nossa do original: “J'avais un père et une mère mais ils 
furent incapables de me protéger de la répression, de l'exclusion, de la violence. Ce que 
protégeaient mon père et ma mère, ce n’était pas mes droits d’enfant, mais les normes 
sexuelles et de genre qu’on leur avait eux-mêmes inculquées dans la douleur, à travers un 
système éducatif et social qui punissait toute forme de dissidence par la menace, l’intimidation, 
le châtiment, et la mort. J’avais un père et une mère mais aucun des deux ne put protéger mon 
droit à la libre autodétermination de genre et de sexualité.” 

158 HALL, Suart. “Cultural Identity and Diaspora”. In: RUTHERFORD, Jonathan (ed.) Identity, 
community, cultural difference. Londres: Lawrence and Whishart limited, 1990, p. 222. 
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aqui 8 vozes (9 se consideramos a minha) de educadoras que protagonizaram 

por tempo determinado as ações educativas no Sesc Pompeia. Alice, 

Ambrosia, Dana, Lia D., Luca, Luna Aurora, Nuna, Uma e eu, Bárbara Iara, 

formamos um coro de 9 sereyas para cantar esta dissertação. 

O número 9 é considerado no candomblé de ketu, religião que sou 

iniciada desde 2011, como representação simbólica de Iansã, corruptela de 

Oyá Messan Orun que pode ser traduzido para o português como “A Mãe dos 

Noves Céus”.  

A mulher-búfula, orixá dos ventos, raios e das tempestades é também 

conhecida no Brasil e América Latinocaribenha como Santa Bárbara. Não foi 

à toa que escolhi, também no Sesc Pompeia, este nome para mim. Eparrey!! 

Alice: Quando você tá de corpo presente é uma outra coisa. 

Não é tipo um objeto. Eu tô ali! Então, acho que esse 

atravessamento do público muitas vezes me colocou em 

lugares onde eu vi, inclusive, a fragilidade e as 

vulnerabilidades do meu próprio trabalho e como, às vezes, os 

protocolos precisam ser quebrados para que o acesso 

aos trabalhos [de arte] se faça real.159 

Ambrosia: Mais especificamente sobre a transição, igual a 

Nuna, para mim começou também com o estágio do Sesc, a 

Fábrica da Lina é uma Fábrica de travestis! Eu já me 

reconhecia enquanto uma pessoa não-binária, e aí isso no 

começo da graduação dos meus 2 anos, quando eu entrei no 

Sesc, mais ou menos no final do segundo ano, eu já era enfim, 

tudo que eu sou hoje só que um pouco menos. Eu lembro que 

foi a Dana Fittipaldi, que a gente tem uma relação muito forte, 

[...] falou assim: “como é seu nome?” Aí eu dei meu nome 

morto. Ela me perguntou se eu não tinha outro nome. Aí 

 

159 Alice, no 2º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. Ver Anexo II, p. 184. 
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depois que ela falou isso eu fiquei refletindo sobre, durante 

semanas. E aí eu gosto muito de encarar também a transição 

assim: Quando uma possibilidade não é dada a você, você 

não sabe que você é aquilo. Eu só sei que eu sou trans 

porque em determinado momento aquela realidade foi 

apresentada a mim, através do convívio com pessoas trans.160 

Dana: Há uma diferença muito grande nessa troca, nessa 

recepção especialmente para as garotas trans e travestis 

jovens. Elas chegam e há um certo impacto até de elas verem 

que tem uma pessoa em uma posição de trabalho ali e elas 

sendo recebidas por “uma igual” digamos [...] de alguma 

maneira eu entendo que é uma importância de a gente 

ocupar determinados espaços porque isso faz com que as 

pessoas se sintam também pertencentes ali, se sintam 

acolhidas e respeitadas.161 

Lia D.: Quais são as memórias que a palavra educadora 

nos traz? O que ela nos diz? Quais são as imagens que 

ela constrói? Aí, tem outra questão que é, um exemplo: 

estamos no Sesc, nós mulheres transexuais trabalhando no 

Sesc e travestis nessa linha direta do educativo. Aí existe uma 

questão que é a objetificação do corpo também, porque é 

entender que colocar uma mulher transexual em uma 

instituição cisgênera-branca, não significa que eles estão 

isentos, de serem isentados de serem transfóbicos, porque a 

objetificação sempre passa. Então, a gente tá falando 

realmente de memórias afetivas. Ou seja, eu nunca vou ser 

uma educadora dentro de algum burburinho no corredor, eu 

vou ser um ponto de referência, do tipo: “olha, onde fica a 

obra? Onde tem uma pessoa trans.” “Quem é a Lia D.?” 

 

160 Ambrosia, no 1º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. Ver Anexo I, p. 166. 

161 Dana, no 2º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. Ver Anexo II, p. 181. 
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“Aquela mulher transexual.” [...] É aquilo que eu sempre falo 

sobre a melanina. Não é que temos que ser 10 vezes melhores 

que as pessoas cis, a gente só tem que tomar um pouco mais 

de cuidado porque nós somos 10 vezes mais observadas. E 

essa observação vem pela hipersexualização, objetificação, 

pelo ódio, pelo desejo, por criar os extremos. [...] A imagem, a 

palavra e a memória da palavra que vão construir sujeitos.162 

Luca: Eu queria comentar também que a experiência no Sesc 

foi muito importante para mim, para realmente levar a público 

o que eu já entendia dentro de mim. Quando eu comecei a 

trabalhar aí com a Nuna e a Rafa, que não estão entre nós, 

mas que está entre nós, [...] porque eu sinto que a gente se 

apoiou muito, assim entre nós três, porque a gente se via muito 

uma na outra, de se inspirar. “Nossa! Eu me vejo em você, 

mesmo que seja alguma coisa um pouco diferente”, eu lembro 

de nós três porque eu acho que foi esse primeiro triozinho que 

a gente começou a andar junto, das que estão aqui. Eu acho 

que a primeira vez que eu falei assim “então, eu sou não 

binária” para pessoas que não eram do meu círculo de amigos 

muito íntimos foi numa entrevista de emprego para o Sesc, e 

foi um momento de luz. Nossa! Se eu consigo falar para 

pessoa que tá fazendo uma entrevista de emprego então é 

porque eu consigo falar isso para todo mundo. Se ela tá 

ocupando esse lugar, quer dizer que eu posso ocupar esse 

lugar também. Em uma situação de hierarquia mesmo, mas 

também de se ela está aqui presente nesse espaço de 

trabalho, então eu sei que eu tô protegida ali, por ter outras 

iguais a mim.163 

 

162 Lia D., no 3º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. Ver Anexo III, p. 218. 

163 Luca, no 1º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. Ver Anexo I, p. 167. 
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Luna Aurora: Não sei, eu posso soltar isso do valor do 

estágio? Eu vou soltar [risos]. Quando eu entro no Pompeia, 

eu passo a ganhar 1.500, 1.600 reais, mais a minha 

alimentação e meu transporte. Eu venho de um lugar onde 

conseguir um salário mínimo gera uma coisa assim muito foda. 

E isso era mais que um salário mínimo ainda. Então isso me 

possibilita acessar alguns lugares, me possibilita eu 

experienciar coisas que até então eu não tinha experienciado. 

São coisas mínimas que envolvem dignidade, sabe? Que é 

poder não ter que me preocupar no que eu vou comer hoje, 

porque eu posso pedir o que eu quiser. Eu posso me alimentar 

bem. Eu posso fazer um almoço, um café da manhã da hora. 

Posso fazer meus rolês e pagar minhas contas. E, querendo 

ou não, eu acho que na minha trajetória esse lugar de você 

poder ter a sua autonomia financeira foi posto muito como um 

lugar, assim, “só neste momento você vai poder…” Só que o 

estágio no Sesc é muito um ponto fora da curva no mercado, 

você nunca mais vai receber como isso. Talvez, você nunca 

mais consiga trabalhar com mediação, caso você queira seguir 

nesse lugar. Eu tive, não vou nem dizer a oportunidade, foi um 

dever dessas instituições de me contratar.164  

Nuna: Poder contar com uma pessoa trans no ambiente de 

trabalho e ver que, por exemplo, existe uma pessoa em um 

cargo que ela tá ali lidando diretamente com a gente foi muito 

importante também saber que ela existe porque era possível 

o corpo trans atingir esses objetivos de chegar nesses lugares, 

estar presente nesses ambientes.165 

 

164 Luna Aurora, no 3º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. Ver Anexo III, p. 
252. 

165 Nuna Narciso, no 1º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. Ver Anexo I, p. 
173 
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Uma: E a gente era em bando! Foi a primeira experiência que 

eu tive de trabalhar com pessoas trans e travestis. E tinha um 

posicionamento político dessa identidade, desse corpo, dessa 

anatomia e o quanto aquilo se tornou uma extensão da nossa 

casa, de segurança, de acolhimento, de carinho, de tudo 

porque é muito diferente você trabalhar com outras pessoas 

trans. Como isso gera um lugar de conforto, de acalanto. Você 

passa a ter menos medo porque são tantas. E a gente está 

sempre ali presente que o espaço começa a se normalizar 

naquele corpo que está ali circulando constantemente.166 

Lembro feliz que, quando veio ao Brasil em outubro de 2019, Angela 

Davis167 encontrou Érica Malunguinho, primeira mulher preta e trans eleita 

deputada estadual por São Paulo, e reforçou publicamente durante sua 

palestra no Auditório do Ibirapuera, a parceria entre o feminismo negro e o 

transfeminismo. Eu, honrada em estar lá sentada no gramado do Parque, 

lembro com emoção dos berros que dei ao ouvir que as vidas das pessoas 

trans também importam e devem ser ouvidas, lidas e pesquisadas. 

Se a própria Angela Davis (2019) disse isso, entre Freires e Hooks, sinto 

falta de não ter mergulhado também nas tantas pessoas trans e/ou travestis 

brasileiríssimas não e/ou pouco citadas neste texto e que se dedicam com 

paixão às suas pesquisas acadêmicas.  

Desejo estar com vocês, irmãs! Numa próxima oportunidade, leiam 

conosco os transfeminismos de Megg Rayara Gomes de Oliveira, Letícia 

Carolina do Nascimento, Neon Cunha e Jaqueline Gomes de Jesus; a 

educação travesty de Maria Clara Araújo, Ana Flor Fernandes Rodrigues e 

 

166 Uma Reis Sorrequia, no 3º episódio de entrevistas coletadas para esta pesquisa. Ver Anexo 
III, p. 243. 

167 A palestra A liberdade é uma luta constante de Angela Davis no Auditório do Ibirapuera em 
São Paulo, em 19 de outubro de 2019, pode ser acessada em 
<https://www.youtube.com/watch?v=1xjgckTGE4s> 
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Sara York Wagner; as imagens de Diana Salu, Laerte Coutinho e Angie 

Barbosa; as monstruosidades de Jota Mombaça, Onirá Dan Dará e abigail 

Campos Leal168; as teatralidades de Dodi Leal e Renata Carvalho; o pajubá 

cantado por Sofia Favera, Jessyka Rodrigues, Keila Simpson e Jovanna Baby 

Cardoso; a sabedoria de nossas histórias em Márcia Rocha, Amara Moira, 

Bruna Benevides, Letícia Lanz e Castiel Vitorino Brasileiro.  

Por João W. Nery, peço sinceras desculpas também aos 

transmasculinos, homens trans, boycetas e todos e todes vocês que não li 

porque ainda não conheci.  

No entanto, apesar de tantas questões não levantadas ou respondidas 

neste texto, não há dúvidas sobre a riqueza das entrevistas TRANSmitidas no 

nosso canal no youtube.com/TravaNoControle e registradas nos anexos 

desta dissertação. Juntas abrimos preciosos tesouros que eu talvez não tenha 

sabido/conseguido aproveitar.  

Se você chegou até aqui, nossa dica é: veja os vídeos com nossas 

educadoras TRANSparentes e ouça elas mesmas falando sobre si e suas 

experiências sem papas na língua. Será mais seguro do que acompanhar 

apenas a transcrição dos anexos.  

Ainda assim, desejamos na fé nos nossos Orixás e nas nossas 

Ancestravas, que esta pesquisa sirva como mergulho para novas pesquisas e 

caminhos abertos sobre educação, mediação cultural, ação educativa nas 

exposições de artes visuais, bem como sobre nossas trangeneridades, 

travestilidades e/ou transexualidades nas escolas e nos ambientes de trabalho. 

Esperamos com todas as nossas forças que outras instituições 

culturais, educacionais e empresas privadas e públicas de todos os setores se 

 

168 abigail Campos Leal grafa assim mesmo seu próprio nome, com o primeiro a em letra 
minúscula. 
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relacionem conosco de maneira efetiva, nos desejando em seus corpos de 

trabalho. Contrate pessoas trans! Aprove pessoas trans em seus processos 

seletivos! 

Por hora, me despeço agradecendo a sua acolhida na leitura do nosso 

texto. Nos veremos muito em breve. Seguimos navegando e nadando juntas! 

Bjo bjo desta sereya Iara, a Bárbara.  
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E é com o print desta mensagem 

que minha mãe me enviou às 03h44 

do dia 26 de fevereiro de 2022, que 

fechamos o início desta pesquisa. 

Obrigada por chegar até aqui 

comigo e até loguinho mais. 
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Eu apenas queria que você soubesse, por Gonzaguinha169 

 

Eu apenas queria que você soubesse 

Que aquela alegria ainda está comigo 

E que a minha ternura não ficou na estrada 

Não ficou no tempo presa na poeira 

Eu apenas queria que você soubesse 

Que esta menina hoje é uma mulher 

E que esta mulher é uma menina 

Que colheu seu fruto, flor do seu carinho 

Eu apenas queria dizer a todo mundo que me gosta 

Que hoje eu me gosto muito mais 

Porque me entendo muito mais também 

E que a atitude de recomeçar é todo dia, toda hora 

É se respeitar na sua força e fé 

E se olhar bem fundo até o dedão do pé 

Eu apenas queria que você soubesse 

Que essa criança brinca nessa roda 

E não teme o corte das novas feridas 

Pois tem a saúde que aprendeu com a vida 

Eu apenas queria que você soubesse 

Que aquela alegria ainda está comigo 

E que a minha ternura não ficou na estrada 

Não ficou no tempo presa na poeira 

  

 

169 Mãe, ao finalizar a leitura, sugerimos sambar ao som de Eu apenas queria que você 
soubesse, canção de Luiz Gonzaga Jr. (Gonzaguinha), em sua voz no compacto homônimo, 
gravado pela EMI-Odeon, em 1981. A música está disponível em vídeo com o cantor e 
compositor acompanhado de seu pai Luiz Gonzaga, no show A vida do viajante – Festival da 
Canção, em 1984: <https://www.youtube.com/watch?v=-0gDIq7za4U> e foi acessada em 18 
de julho de 2021. (Grifos nossos) 
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queer na América Latina”. Revista Periódicus. 1ª edição. Maio-outubro. 

Salvador: UFBA, 2014. 

SCOTE, Fausto Delphino. Será que temos mesmo direitos a universidade? O 

desafio do acesso e a permanência de pessoas transexuais no ensino 

superior. (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-Graduação em 

Educação. São Carlos: UFSCar, 2017. 

SEDH – Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República. Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. 

Programa Brasil sem Homofobia. Plano Nacional de Promoção da Cidadania 

e Direitos Humanos de LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais. Brasília: Ministério da saúde, 2009. Disponível em: 

<http://www.dhnet.org.br/dados/pp/a_pdfdht/plano_nacional_lgbt_2009.pdf>. 

Acesso em: 27 set. 2020. 

SILVA, Francisca Vilena da. A transgeneridade infantil sob a ótica de 

professores de ensino fundamental. (Dissertação de Mestrado). Programa de 

Pós-Graduação em Enfermagem. João Pessoa: UFPB, 2019. 

SILVA, Jovanna Cardoso da. Bajubá Odara: resumo histórico do nascimento 

do movimento de travestis e transexuais no Brasil. Picos, 2021 

SILVA, Maria Lúcia. O racismo e o negro no brasil, São Paulo, Perspectiva 

2017. 



149 

 

SILVA, Tamires Barbosa Rossi. Experiências multissituadas: entre cursinhos 

trans e ativismos: quais narrativas, que cidadania é essa? (Dissertação de 

Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. São Paulo: 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 2017. 

SOUTO, Luna Aurora. Mem(orais): Poéticas de uma byxa-travesty preta de 

cortes. Cotia (SP): Editora Urutau, 2019. 

TAIA, Abdellah. Aquele que é digno de ser amado. São Paulo, NÓS, 2018. 

TEIXEIRA, Valquíria Prates Pereira. Como fazer junto: a arte e a educação na 

mediação cultural. (Tese de doutorado). Programa de Pós-Graduação em 

Artes. São Paulo: UNESP, 2019. 

TRANSEMPREGOS (org.). #AGORAVAI: Cartilha RH. TransEmpregos: São 

Paulo, 2019. 

_______. #AGORAVAI: Cartilha Trans. TransEmpregos: São Paulo, 2019. 

VAZ, Flávio Marcos de Oliveira. Transgeneridade infantil para além do 

binarismo : política pública de inclusão das crianças trans no Brasil. Salvador: 

Editora Devires, 2021. 

VERGUEIRO, Viviane. Por inflexões decoloniais de corpos e identidades de 

gênero inconformes: uma análise autoetnográfica da cisgeneridade como 

normatividade. (Dissertação de mestrado). Programa Multidisciplinar de Pós-

Graduação em Cultura e Sociedade. Universidade Federal da Bahia, 2016. 

ZAMARRO, Lígia Helena Ferreira. Mediação acessível: por uma experiência 

estética na deficiência. (Dissertação de mestrado). Programa de Pós-

Graduação em Artes Visuais. Universidade de São Paulo, 2019.  



150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

  



152 

 

ANEXO A 

1º episódio de entrevistas:  

Com Ambrosia, Luca Bussamra e Nuna Narciso.170 

[Bárbara Iara]171: E... Estamos ao vivo! Já temos dois espectadores, e aí 

gente, quem são vocês? Contem para gente vocês que tão aí no chat online, 

já marcaram gostei, já se inscreveram? Ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo. 

Gentes, muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes, essa é a primeira parte 

das entrevistas que vamos realizar para o meu projeto de Mestrado meu nome 

é Bárbara Iara Hugo eu sou a trava no controle e trabalho com gestão de 

exposições de artes visuais e convidei algumas educadoras e educadores e 

educadorus, é eu não sei como é que fala em não binário gente. O foco será 

pesquisar travestis e transexuais e não binários para essa entrevista, são 

pessoas que trabalharam com a gente nas exposições e a gente quer saber 

como é ser uma educadora trans ou um educador não binário ou uma 

Educadora travesti e a relação entre o espaço expositivo e a escola. A gente 

tem as nossas memórias de escola eu acho que mesmo as pessoas 

cisgêneras também tem memórias muito importantes da escola, mas 

fundamentalmente, as nossas memórias são diferentes né não 

necessariamente em qualidade não necessariamente em quantidade, mas eu 

acho que a nossa relação com trabalho e educação, ela parte dos princípios 

da cisgeneridade E aí para isso convidamos em partes algumas dessas 

pessoas que trabalham educativo de exposições e que trabalharam comigo 

nas exposições e a ideia a gente fazer hoje um papo com Lubê e com Nuna, 

sejam muito bem-vindas e bem-vindos, já já ambrosia chega também e outras 

 

170 Transmitido ao vivo no canal TravaNoControle no YouTube em 23 de outubro de 2021 e 
disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=P273b3NPRL4>. 

171 Bárbara Iara Hugo é mulher preta y travesti brasiliense. Mestranda em Educação: Currículo 
pela PUC-SP y graduada em Educação Artística pela UnB. É autora-transmissora do meu, do 
seu, do nosso canal <youtube.com/TravaNoControle>. Atualmente, integra o Núcleo de Artes 
Visuais do Sesc Pompeia. 
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meninas atrasadas e não tem menor problema, porque a ideia é que seja um 

papo super confortável, super gostoso. Se apresentem para nós! 

[Lubê]172: Eu sou a Luca, também conhecida como Lubê, eu sou uma pessoa 

não binária, tenho 25 anos sou estudante, ainda, há muito tempo, de 

bacharelado e licenciatura em artes visuais, eu trabalho principalmente com 

Aquarela, nanquim, guache e também atuo como educadora e eu amo meu 

trabalho. 

[Bárbara Iara]: Muito obrigada pela sua presença meu bem, realmente uma 

Preciosidade gigantesca a sua fala nessa pesquisa obrigada mesmo. Nuna? 

[Nuna]173: Olá pessoal, sou Nuna, sou travesti, trabalhei com a Bárbara em 

algumas exposições, sou artista visual e trabalho majoritariamente com a 

minha produção pessoal que trata de questões de gênero e também aborda 

questões a partir do ponto de vista do corpo gordo também e eu estou muito 

contente, muito feliz de poder ter esse espaço de diálogo e de estar formando 

esses ciclos assim, também é muito importante, principalmente nesse 

momento que a gente tá vivendo e sempre né, agradeço muito! 

[Bárbara Iara]: Meu bem sua participação é incrível aqui para gente, tanto nos 

educativos quanto para essa pesquisa de mestrado, queria aproveitar que 

vocês já se apresentaram para dar boa noite para o Lucas, para a Xulis, para 

Bianca, muito obrigada pela presença de vocês gente quem mais tiver 

assistindo a gente quiser falar no chat fica à vontade a gente vai conversar 

aqui vocês conversam com a gente também, como eu falei no início, eu sou a 

Bárbara Iara Hugo, a trava no controle aqui no YouTube, essa é uma estreia. 

 

172 Luca Bussamra é Lubê para as íntimas. Não-binárie e cursa Artes Visuais na UNESP. Sua 
pesquisa em ilustração é poética e auto-biográfica como pessoa com depressão, passando 
também pela ficção-científica. 

173 Nuna Narciso é artista visual formada pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. 
Enquanto pessoa gorda e travesti, seus trabalhos abordam o autorretrato de maneira 
fragmentada. 
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Eu estou iniciando esse canal para poder conversar com vocês também faço 

Gameplay joga RPG enfim vai ser uma grande zona esse canal, uma grande 

fala de diversões, uma grande sala de convivência também, essa é uma 

palavra muito importante para a pesquisa, hoje e amanhã a gente vai fazer um 

papo com pessoas trans travestis e não binárias educadoras dos educativos 

das exposições como parte da minha pesquisa de mestrado em educação e 

currículo na PUC eu sou orientanda do Professor Doutor Fernando José de 

Almeida e assim essa entrevista depois ela vai ser transcrita para dissertação 

e enfim e vai ficar disponível aqui no YouTube até uma de nós reclamar e dizer 

“ai vou embora!” Oi Rafa boa noite seja muito bem-vinda, eu te amo amiga, 

obrigada pela sua presença aqui como apoio confiança também na nossa 

amizade no meu trabalho. Vou aproveitar e pedir para vocês que não se 

inscreveram ainda que se inscrevam e apertem em curtir. Gente, vamos 

começar? Eu queria saber como que foi a educação de vocês enquanto escola 

onde vocês estudaram, quais eram os sonhos de vocês enquanto crianças e 

adolescentes na escola, no ensino básico, enfim, educação formal e também 

alguma coisa de educação informal, se estudou em outras outro equipamentos 

essas coisinhas todas, podem falar. 

[Nuna]: Então eu acho muito louco pensar isso, eu fico pensando até no 

período que a gente se conheceu e dessa construção de identidade minha, 

assim, pensando aqui que foi uma coisa até relativamente recente e eu estudei 

a minha vida toda no colégio Américas que é o colégio que fica na Matarazzo 

de frente para o Sonda grandão, que é pertinho do Sesc Pompeia também, e 

é muito muito legal isso porque recordando as coisas tipo sonhos de criança e 

coisas que eu queria muito fazer, eu acho que a primeira vontade que eu tive 

era trabalhar biologia então meu sonho era ser bióloga quando era criança eu 

queria muito trabalhar com biologia, veterinária e eu lembro que a primeira 

memória assim de coisas de vontades assim que apareceu sempre me 

interessei muito por essas questões do corpo e de, enfim, animais plantas, etc. 

Meu ensino foi todo nesse colégio, e na verdade minha vida de escola é bem 

chatinha nesse ponto, eu nunca mudei muito nunca fiz nada nesse período 
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além da escola, eu era uma criança super tímida assim então nunca fiz nada 

extracurricular, eu não fazia nenhum tipo de esporte, mas também não fazia 

nenhum tipo de outra aula, de música, de arte etc. então tudo que eu praticava 

eu praticava dentro da escola, assim de tentar construir essa comunidade de 

amigos lá em um pouco isso assim, que eu me recordo desse período. 

[Bárbara Iara]: e foi a mesma escola que você estudou durante toda a vida, 

desde a primeira série até o terceiro ano? 

[Nuna]: Exatamente, da primeira série até o terceiro ano do colegial estudo na 

mesma escola, e aí tipo não só eu, mas a maioria das pessoas da minha sala 

então também é uma experiência muito louca porque eu acho que é uma 

experiência que não é tão comum, de você ser acompanhado a vida toda pelas 

mesmas pessoas né, durante todo esse processo de crescimento, de 

educação, eu sempre tive acompanhada dos mesmos colegas, os mesmos 

amigos assim desde a primeira série até o terceiro colegial então é muito legal 

que mantemos contato  até hoje ainda também, então é muito bom isso de 

acompanhar a evolução de todo mundo e acompanharem nosso processo, 

cada um no seu tempo natural das coisas, de caminhada. 

[Bárbara Iara]: A gente pode perceber talvez já uma relação de comunidade 

entre vocês, de pessoas que crescem juntas e vão crescendo enquanto 

valores enquanto resistência, no mesmo ambiente por conta da escola? 

[Nuna]: Eu acho que em muitas partes, sim, porque assim, na escola todo 

mundo cresce assim né, “ai eu sou hétero, ah não eu sou menino!” e aí 

conforme vamos crescendo e nos aproximando mais de certos grupos, 

pessoas que a gente vai se alinhando mais, hoje são as minhas amigas, são 

todas as pessoas que em algum momento nesse futuro próximo depois da 

escola, acabamos nos fortalecendo nessa amizade por conta de questões 

sociais, óbvio coisas já na ativa há muitos anos mas aquilo né, coisas que 

sempre vivem e existem dentro da gente mas que a gente coloca em palavras 

de outra forma em outro tempo então eu sinto que fortaleceu  tem muito 
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amizade com essas pessoas por compartilhar das mesmas lutas sociais, 

demais mesmo assim, e consegui fazer esse reforço, essa panelinha que eu 

participava, separando mais das outras pessoas da minha sala que, enfim, 

seguiram outro caminho e seguem suas trajetórias. 

[Bárbara Iara]: Você acha que tem estímulo dos professores, das professoras 

da coordenação e da direção nesse caso de que as pessoas se politizem em 

alguma maneira socialmente? No seu exemplo. 

[Nuna]: Na minha escola, particularmente, nunca foi eu acho que estava bem 

nesse meio termo, assim de tipo, não é uma coisa que se falava, porque não 

é um assunto que a gente tinha, por exemplo, como hoje eu já vi acontecer 

isso em outras escolas, eu acho que tá começando mais assim né, tipo 

palestras, seminários, falando sobre isso né, conversando com os alunos 

sobre essas questões que são muito importantes, mas na minha escola nunca 

teve esse tipo de ensino nunca tive nada que fosse, por exemplo, uma 

educação sexual, educação de gênero mais aprofundada até para a gente se 

sentir confortável mesmo, mas sempre tiveram pessoas na minha escola que 

foram muito bem recebidas, por exemplo, me lembro da primeira pessoa trans 

que eu tive contato, é uma menina que hoje tipo a gente até conversa 

raramente, assim, mas que também se entendeu como trans no período da 

escola assim quando estava na sexta série assim, super novinha. Então 

também na época eu lembro que foi um choque ainda, um rebuliço, porque 

realmente não se falava em transexualidade, mas eu nunca presenciei por 

exemplo nada que fosse contra, mas falar sobre era uma coisa que não existia, 

é algo que foi se descobrindo entre os alunos assim por que a instituição não 

forneceu esse tipo de informação para nós. 

[Bárbara Iara]: A primeira questão que me vem é: existiu um espelho quando 

essa sua colega se apresentou como uma pessoa trans, ou de alguma maneira 

você já sentia ali que existia em você uma outra atitude uma outra identidade? 
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[Nuna]: É muito engraçado também porque eu acho que existe isso para mim, 

pelo menos na minha experiência, de sempre ter me sentido dessa forma e 

sempre ter aquele sentimento que reside em mim né, então algo que eu 

sempre soube que talvez  eu precisasse olhar com mais atenção. Quando isso 

aconteceu o meu sentimento primeiro foi tipo, nossa que legal, vamos apoiar, 

conversar sobre. Essa menina específica sofreu muito bullying com as coisas 

de escola que são uma merda, e aí então também teve um sentimento de 

querer me aproximar também, conversar, entender também porque para mim 

apesar de ser um termo que eu entendia, falar com uma mulher trans, e ela se 

apropriar desse termo, foi uma coisa muito madura para o momento que ele 

estava também, então tipo me levou também a pesquisar sobre, correr atrás 

de entender mais sobre isso assim, mas obviamente na época acredito que eu 

não sabia, ou ignorava que era uma coisa minha também, mas me despertou 

aquele interesse de tipo buscar mais sobre e ficar super fixada nesse assunto 

durante um tempo, que durou até, enfim, o resto dos meus anos na escola. 

Então definitivamente rolou essa experiência interna, é como se eu tivesse 

perto de uma coisa nova, de um segredo que estava cultivando sozinha em 

relação a essas questões. 

[Bárbara Iara]: E você falou do bullying, principalmente dos colegas e das 

colegas, mas e os professores, como que eles se entenderam quando essa 

sua colega se identificou como trans publicamente? 

[Nuna]: Foi bem complicado na realidade, porque todas as questões 

burocráticas que envolvem a instituição escola, por exemplo, são processos 

muito lentos né e isso é uma coisa que eu acho que até na faculdade que o 

processo deveria ser um mais rápido, ainda é um processo muito lento de por 

exemplo coisas básicas como mudar o nome na lista de chamada, toda aula 

era a mesma coisa, mesmo os professores estando cientes disso, diziam que 

tinham que seguir o nome que estava na lista. Aquele descaso que tipo “ai, 

não é culpa minha”. E, lógico, a postura com a questão de utilização dos 

banheiros, que era sempre um grande questão, e que precisava ser combatida 



158 

 

na hora, porque é muito desagradável para a pessoa trans. Então eu sinto que 

os professores não necessariamente agiram de forma maldosa, mas ficaram 

naquela passividade que de certa forma é um silêncio agressivo. 

[Bárbara Iara]: A literatura trans também traz bastante né o banheiro enquanto 

um templo da cisgeneridade, intocável, e a gente pode conversar sobre isso 

um pouco mais. Luca, quero saber de você, e aí depois a gente volta para 

Nuna, inclusive gente eu tô aqui enquanto mediadora, mas se intrometam, 

vocês são amigas, vocês se conhecem, então contem as fofocas umas das 

outras. Ei Ruan Boa noite seja muito bem vindo meu bem super super super 

super super Obrigado pelo seu apoio sempre você é uma pessoa que tá 

sempre atenta ao nosso trabalho e Ruan já trabalhou com a gente também 

presencialmente muito obrigada mesmo para o meu bem é um pesquisador 

incrível sobre a mediação educativa de exposições qualquer momento eu acho 

que a gente vai trazer o Ruan também para trava no controle, para bater esse 

papo quem sabe jogando um videogame. Luca, para você, como foi a sua 

experiência? 

[Lubê]: Tem muita semelhança assim né com a história da Nuna sim, mas 

também tem umas diferenças, ou então acontecimentos espelhados. Eu já 

estudei em dois colégios diferentes, eu fiz o fundamental em uma escola e o 

colegial em outra, e foram duas escolas muito cis, hétero, brancas assim, muito 

fechadinho em bolhas assim eu acho que no meu fundamental assim eu tento 

lembrar eu não consigo lembrar de nenhuma pessoa LGBT, assim, 

assumidamente, talvez uma menina que se identificava como bi, duas, na 

verdade, mais ou menos na oitava série, que foi um período que eu estava 

flertando com essa identificação, período que descobri que eu gostava de 

mulher assim então estava começando a me identificar na época como 

sapatão, mas não lembro de muita coisa para além disso. E aí no colegial eu 

fui para um colégio que era ainda mais fechado assim tradicionalzinho, com 

pessoas mais ricas e mais chatas assim, Aí nesse lugar, eu lembro de ter 

algumas outras pessoas mais velhas assim que era um visivelmente LGBT, 
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mas eu não lembro de nenhuma pessoa trans assim todas as pessoas com 

quem eu cruzei, que eu acabei estudando junto e que se identificaram como 

trans, foi depois da escola, inclusive eu, mas muito pouco falado assim porque 

apesar de ser muito reconhecível e nítido, assim, todo mundo sabia, mas 

dentro do ambiente escolar não se falava sobre isso, e uma memória muito 

forte que eu tenho na verdade em relação ao colegial, foi depois que eu saí do 

colégio. No terceiro ano do colegial eu estava namorando uma colega de sala 

e todos os nossos amigos sabiam, e algumas pessoas fora desse círculo 

sabiam, e os professores sabiam, porque a gente tinha uma relação muito 

próxima com uma professora de redação e de Filosofia, e no ano seguinte que 

a gente saiu do colégio, a gente chegou entrar em contato com a professora e 

a gente comentou com ela como que tinha uma falta de assuntos né, falar 

sobre LGBT no colégio assim, falava sobre muita coisa mas sobre isso não se 

falava. E aí nesse ano, que foi 2014 que foi o ano que eu já tinha saído do 

colégio, surgiram fofocas quentíssimas de que essa professora fez uma 

proposta de redação sobre direitos LGBT e tiveram pais de alunos que foram 

reclamar na escola por estar se tratando desse tema em sala de aula. Então 

esse é um retrato assim do que se passava assim, por isso também que eu 

que  era assumida entre os meus amigos, mas não necessariamente assumida 

para o colégio todo, e uma coisa também assim, esse foi o ápice do meu 

momento como estudante da escola. No final do ano o colégio organizava por 

meio de um livro do ano assim, uma coisa bem norte-americana, mas que todo 

mundo recebe uma página para você fazer “o que você quisesse”. Aí eu 

coloquei umas coisinhas bonitinhas assim né, artista ela toda, e bem no 

finalzinho, coloquei uma tirinha assim “P.S.: Se você não percebeu que eu sou 

gay, parabéns pelo seu esforço”. Eu lembro que a coordenadora da série 

perguntou “Lubê, você tem certeza que você quer colocar isso no livro?” tipo, 

sim claro que eu tenho sim você sabe, foda-se, eu vou sair do colégio não devo 

nada a ninguém, aí ela sorriu assim de lado, então tá bom, e ficou por isso sim. 

E aí, logo depois que a gente recebeu o livro na cerimônia de formatura, a 

gente foi para uma festa na casa de alguém, porque a casa das pessoas que 

a série inteira e foi muito legal, e como estava todo mundo no período de paz 
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assim porque a gente estava se formando vieram algumas pessoas meio que 

ele me parabenizar, então foi muito curioso assim mas também teve um cara 

hétero cuzão assim que veio meio flertar, esse cara não entendeu nada. 

[Bárbara Iara]: Mas sempre acontece aos desavisados né. Luca, você era uma 

pessoa que já tinha um outro nome além do seu da sua certidão de nascimento 

na escola né. Como foi o processo? 

[Lubê]: Então, Lubê, que é meu apelido aqui na verdade as pessoas mais me 

conhecem assim, ele nasceu na segunda série porque era o meu nome e “B” 

da inicial do sobrenome né que é “Bussamra” e tinha outras meninas né, no 

caso na época, com esse mesmo nome então a gente era Lubê, aí tinha a 

Lucê... E nasceu ali assim desde a segunda saída até a quarta série que eu 

fiquei mais ou menos com outras pessoas com mesmo nome assim, 

mantendo, até que mesmo quando não tinha nenhuma pessoa com o mesmo 

nome que eu, eu continuei sendo Lubê, e virou uma coisa só e isso foi para 

frente assim é até hoje, e engraçado né porque você estava falando do nome 

de chamada assim, eu sou tão Lubê mesmo as pessoas não sabendo que eu 

sou Luca, já me conhecem como Lubê, chamam meu nome na chamada, meu 

nome que ainda é de registro porque eu ainda não mudei, meu nome no 

registro todo mundo fica confuso. Curioso assim que quando eu fui encontrar 

um nome para mim, manter o Lubê era muito importante, porque ele era parte 

da minha identidade por muitos anos assim, então eu quase fui Bernardo, na 

verdade, mas aí eu também acho que era muito direcionado para um gênero 

assim e achei que Luca tinha uma ambiguidade que eu valorizo muito assim. 

[Bárbara Iara]: E esse é outro assunto que eu quero trazer logo mais que é a 

situação da não binariedade, esse passeio entre os gêneros né, confesso que 

para mim quando uma mulher trans binária e heterossexual, eu ainda me perco 

na existência não-binária, por mais que pesquise por mais que eu olhe sobre 

o assunto, existe uma situação que é viver um corpo não binário. Você passeou 

pelos gêneros durante a escola, ou foi mais para faculdade, como que surgiu 

essa questão. 
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[Lubê]: Foi mais para a faculdade, mas eu lembro que já no primeiro ano do 

colegial eu já assim né que nem a Nuna falou assim das experiências e tipo 

você ter alguém vivendo aquela experiência e você tipo vou acompanhar 

assim, de longe, mas eu vou acompanhar. Já tinha uma coisa ali meio 

cozinhando que estava começando a aflorar e começou a bater mais forte 

assim mais para o final do colegial e depois me acertou feito um caminhão 

assim quando eu saí do colégio e fui para faculdade assim, mas aí uma coisa 

muito curiosa e quanto mais eu fui fazendo um caminho de retroceder, assim 

né de olhar para quem eu fui antes assim, memórias de quando eu era criança, 

aí quando eu estava na escola ela enfim todo esse meu crescimento, eu 

enxergo a minha não binariedade presente em todos os momentos da minha 

vida assim então eu acho muito curioso assim quanto mais eu olho para trás 

mas eu fico tipo nossa e como ninguém me avisou isso, sabe, teria sido tão 

mais fácil assim então eu passei muito assim pelo gêneros assim que eu me 

encontrei onde eu estou hoje que hoje eu me sinto confortável, assim por muito 

tempo eu pensei muito performar uma feminilidade que era que me era 

sugerida, eu achava que era isso, que eu precisava me encaixar sim e tinha 

coisas que eu achava muito bonitas tipo anéis e brincos e eu queria usar eu 

não conseguia, eu não me sentia bonita naquilo, boa parte da minha vida eu 

me senti muito feia, apesar de pessoas falaram que era muito bonita assim, eu 

tinha um cabelo super Comprido, então era muito difícil assim de entender esse 

lugar. 

[Bárbara Iara]: Eu não quero interromper o seu raciocínio, mas vamos dar as 

boas-vindas para essa senhora, Ambrosia, você pode falar a hora que você 

quiser, aí a senhora que está belíssima, seja bem vinda meu bem. Ambrosia é 

importantíssima para a pesquisa, também foi educadora nas exposições de 

artes visuais que estão no mestrado e ela também foi convidada aqui para dar 

o seu depoimento, Ambrosia a gente tá conversando um pouquinho como foi 

o nosso momento enquanto estudante nas escolas e aí depois a gente entra 

para as universidades Lubê tá contando da experiência e Nuna já falou da 

experiência dela e enfim, daqui a pouco eu vou pedir para você contar também 
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para a gente começar nessa primeira parte falando da nossa experiência na 

escola e depois a gente vai pensar nossa experiência enquanto educadoras 

das exposições, Xulis, você disse que amou o termo de “passear entre os 

gêneros” essa frase não é minha tá, a Judith Butler que é uma pessoa não 

binária teórica do gênero enfim ela trata muito sobre esse assunto em logo 

menos a gente pode trazer ela pessoalmente também para nossa conversa. 

Luca, você estava falando de passear entre gêneros e você estava falando 

sobre gostar de brincos e performar uma feminilidade quando você começa a 

performar masculinidade? 

[Lubê]: Foi mais para o final de 2013 e início de 2014 que foi ali no finalzinho 

do meu ensino médio e começo da minha vida na universidade, que foi o 

momento em que eu entrei em crise completa, saí do curso da faculdade que 

eu estava fazendo, foi assim todos os âmbitos da minha vida em crise, então 

eu fiz um semestre de psicologia na verdade antes de ir para visuais, e esse 

período que eu comecei a entender o meu lado masculino assim e a partir do 

momento que eu entendi o meu lado masculino eu comecei a entender o meu 

lado feminino assim, é muito curioso né, porque eu cheguei nesse extremo 

assim eu performava uma masculinidade muito intensa, mas notei que não era 

pra mim, depois comecei a, não retroceder, mas a tentar entender o que de 

fato me pertencia. Foi muito gostoso e é muito importante para mim explorar 

minha masculinidade porque daí todas as outras coisas que eu gostava antes 

né esses anéis brincos nessa esse outro lado esse lado feminino que não me 

pertencia uma vez que eu vivenciava esse lado masculino, eu conseguia 

experimentar meu lado feminino. Tem uma frase de um homem trans, que tem 

uma coisa que eu acho que eu já senti mas não sabia o nome assim, que ele 

fala “quanto mais masculino eu me torno, menos masculino eu me sinto”, então 

tipo eu sou uma pessoa não binária dá para ver aqui pela minha apresentação 

que eu sou masculina, mas ao mesmo tempo tenho muitos trejeitos e questões 

femininas também, eu sinto que é nessa mistura gostosa que aconteço. Mas 

também é importante ressaltar que essa androginia não se aplica a todas as 

pessoas não binárias. 
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[Bárbara Iara]: Eu quero passar palavra para Ambrosia. Meu bem, eu quero 

saber como é que foi a sua relação enquanto uma pessoa, estudando, eu não 

sei se você se revelam uma pessoa trans na escola, mas qual foi a sua 

experiência escolar enquanto criança enquanto adolescente, e depois na 

universidade? Enquanto identidade. 

[Ambrosia]174: Já na quarta série mais ou menos, eu morava em uma cidade 

do interior, bem pequena, e comecei a encontrar outras pessoas, outras 

vivências, também porque numa cidade pequena você conhece todo mundo 

né. Eu para Capivari na quarta série e ainda era aquele menino  gay que se 

escondia “aí eu sou hétero não, como assim, eu gosto de menina”. E nessa 

época tinha um menino que eu era apaixonada nele, Pedrinho, e tinha outra 

amiga, a Lívia, a mais bonita, mais desejada e aí “sem querer” eu mandei um 

coração para ele no MSN, aí deu um rebuliço, mas eu tentei me explicar, disse 

que confundi as conversas. E não colou, porque eu sempre fui muito 

afeminada, daí é isso aí vou aparecer para o mundo porque eu não pareço 

hétera mesmo, enfim. E aí eu lembro até hoje que uma professora que ficou 

sabendo disso, ela virou para sala inteira e falou assim “porque eu acho que 

você gostar de uma pessoa do mesmo sexo, porque se a gente tomar com 

base a Bíblia assim a gente vê que isso é pecado e tem aquela pessoa que ela 

sabe do seu pecado entende e ela muda a partir do seu pecado e tem gente 

que permanece no pecado” foi na mesma época que eu me assumi gay para 

minha mãe, entre 10 e 11 anos. Comecei a demonstrar isso né ser a afeminada 

que eu sempre fui e eu lembro que por exemplo quando tinha 11 anos eu usei 

um rímel, e aí depois se isso foi só ladeira acima ou abaixo, não sei mas aí foi 

salto, maquiagem, e assim, eu acho que foi tranquilo para mim? Foi e não foi, 

porque cidade interior não é São Paulo que as pessoas entendem que tem 

uma diversidade de corpos, e eu era a bichinha comentada, mas até aí tudo 

 

174 Ambrosia é mulher preta e travesti, atriz, cantora, performer e artista 
interdisciplinar. Graduanda em Artes Cênicas pela UNESP com experiências em 
educação de exposições. 
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bem porque eu gostava, não é à toa que hoje eu sou atriz. Inclusive, o plot twist 

da história, a mulher que falou isso pra mim era a mãe do menino. 

[Bárbara Iara]: Daí você tira de onde vêm as referências das pessoas né, da 

mãe dele. E eu queria saber como é que era a sua relação com as famílias na 

escola. Por ser a identificada, a feminina, no caso, a bixa, o que acontecia 

nesse entorno escolar, nessa comunidade? 

[Ambrosia]: E sempre fui amiga de mulheres cis. E eu não sei, depois que eu 

passei pela transição, eu entendi que quando você passa para o outro lado, as 

pessoas nos recebem de outro jeito, eu acho que hoje em dia, as pessoas tem 

mais facilidade de entender o conceito de homossexualidade, mas nessa 

época eu era a amiga gay das meninas cis. E eu tinha uma relação boa com 

as famílias, eu era a bichinha educada, as mães me amavam, “Nossa eu amo 

“ele”’ na época, né, “ai traz ele de novo no seu aniversário”, muito tranquilo, 

mas é que eu nunca tive relação com menino, eu não sei se fosse para casa 

de um menino amigo meu aí eu não sei se seria diferente. 

[Bárbara Iara]: Se você lembrar de mais alguma coisa você pode interromper, 

mas agora eu queria passar para parte da transição Lubê já falou que a 

transição aconteceu durante o período escolar, até chegar na faculdade você 

também se tem algum momento que a transição acontece de fato na faculdade, 

Nuna como que foi no seu caso em relação a isso? 

[Nuna]: Foi algo super recente né, tipo a minha relação com isso e com esse 

novo corpo assim, porque na verdade eu acho que como a Ambrosia colocou, 

eu também era bem assim, eu sempre fui a bichinha educada que as mães 

amavam, que as professoras amavam, nesse sentido eu acho que eu sempre 

tive nesse lugar confortável de tipo assim, eu posso fingir dentro desse padrão 

de submissão e vai ser de boa eu vou poder viver minha vida sem ninguém me 

enchendo o saco e sem eu ter que “me assumir” para ninguém, eu não gosto 

de usar esse termo, mas para ficar mais fácil, só que então foi uma coisa que 

eu acabei levando muito para frente assim sabe, deixando para depois por ser 
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um medo muito grande, e o que é muito engraçado hoje, é que desde criança, 

desde muito novinha, eu sempre fui aquela pessoa que em todos os lugares 

que ia, na padaria, conversar com um estranho e tipo assim uma Senhorinha 

fala “Nossa você é uma menina tão bonitinha”, tipo sempre foi óbvio, sempre 

fui muito afeminadinha, não tem nada masculino em mim, e sempre foi um 

pânico pelo meu exterior refletir isso, não existir traços masculinos, ser 

redonda e não angular, etc. E aí eu estava nesse lugar confortável de não vou 

falar mas ao mesmo tempo tão pouco satisfeita com isso mas tipo, consigo 

levar para frente, e no momento que eu comecei a entender mas essas 

questões e quando comecei no meu primeiro estágio, comecei a trabalhar em 

começar entrar em contato mais com outras pessoas trans, pessoas da 

comunidade também que me fizeram entender as coisas de uma forma 

diferente só que aí enfim, não existia nem um pouco uma abertura para falar 

sobre isso porque eu namorava com um homem gay que era muito 

preconceituoso, e aí tipo era meio complicado nesse sentido então acabou que 

também terminamos, e veio a pandemia, e nesse momento, que seria o 

momento de eu falar sobre isso, confrontada com todas as questões internas 

mais sombrias assim, eu comecei a olhar com mais atenção para isso assim 

que eu tive de fato essa janela, então, isso nesse sentido eu nem gosto de falar 

de uma transição tardia, porque não é assim, enfim, mas tipo tardia nesse 

sentido de ter iniciado esse processo por necessidade mesmo, que eu comecei 

a perceber que muito do que estava me fazendo mal do meu período de esses 

picos de depressão que eu tinha de ansiedade, tudo isso estava ligado com 

essas questões e aí a partir desse momento foi mais fácil também vou 

conseguir identificar, tenho muita sorte de ter uma família e principalmente 

minha mãe que é uma pessoa que tá sempre super aberta aí de boa e 

tranquila, mas ainda é uma coisa que eu estou ainda tateando assim, um 

processo ainda que tá muito no comecinho. Então tá sendo bem interessante 

assim também descobrir que agora não 23 anos eu tô tendo oportunidade, que 

eu sempre brinco que eu sou uma menininha, na puberdade, estou começando 

agora a viver na realidade essa adolescência tardia dentro do corpo que eu 
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entendo agora como sendo o meu. Então tipo tá sendo muito muito 

interessante esse processo. 

[Bárbara Iara]: Que maravilha, seja bem vinda meu amor, mamãe ama! Tem 

várias coisas que você falou que eu queria conversar com mais tempo inclusive 

convido vocês três voltar em outras em outros papos assim, e a questão da 

quarentena é muito importante pra mim, esse recolhimento das pessoas trans 

ele também tem uma diferença gigantesca do recolhimento das pessoas 

cisgêneras, tem uma outra situação que até a Ambrosia também viveu e eu 

também particularmente que é da gente se encaixar em uma simpatia, em uma 

polidez, de maneira que a gente tá sendo podada o tempo inteiro então a gente 

precisa ser cada vez a mais simpática, a mais querida, enquanto experiência 

de Infância para não identidade trans e para isso a gente precisa ser muito 

simpática apesar de. “Apesar de” nos acompanha assim, enquanto existência, 

mas e agora você Ambrosia e Luca como  foi a experiência de vocês? 

[Ambrosia]: Mais especificamente sobre a transição, né, olha, igual a Nuna, 

para mim começou também com o estágio do Sesc, a Fábrica da Lina é uma 

Fábrica de travesti! Eu já me reconhecia enquanto uma pessoa não binária, e 

aí isso no começo da graduação dos meus dois anos quando eu entrei no 

Sesc, mais ou menos no final do segundo ano, eu já era enfim, tudo que eu 

sou hoje só que um pouco menos, eu lembro que foi a Dana Fittipaldi que a 

gente tem uma relação muito forte, também durante esse processo a aí ela 

falou assim como é seu nome, aí eu dei meu nome morto, ela me perguntou 

se eu não tinha outro nome. Aí depois que ela falou isso eu fiquei refletindo 

sobre durante semanas. E aí eu gosto muito de encarar também a transição 

assim: Quando uma possibilidade não é dada a você, você não sabe que você 

é aquilo. Eu só sei que eu sou trans porque em determinado momento aquela 

realidade foi apresentada a mim, através do convívio com pessoas trans. 

Troquei o meu crachá para o nome meu nome de agora, no final do ano eu já 

estava assim mesmo, “eu sou travesti”. Então no final de 2019, aí já estava 

maturando na minha cabeça. 
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[Bárbara Iara]: Ela travou gente, como vocês podem perceber, a travesti 

travou, tá travada, mas já ela volta, eu acho que ela vai tentar recuperar 

conexão dela. Várias coisas no depoimento me trazem luz para pesquisa, a 

primeira delas é que vou mudar o nome da pesquisa né fábrica da Lina virou a 

fábrica de travestis, mas tem a relação de conviver com outras pessoas trans 

que a Nuna também traz né, eu vou ter que repetir isso quando Ambrosia voltar 

a ficar online, que a nossa convivência se dá no ambiente do trabalho, e o 

nosso ambiente trabalho é dentro da educação, e aí aonde a gente chega na 

parte final da entrevista, claro, Lubê, que eu quero que você ainda fale da sua 

transição um pouco mais que você cita, mas para próxima pergunta, queria 

saber de vocês qual a relação entre a travestilidade e transexualidade e não 

binaridade num ambiente de trabalho, sendo este ambiente de trabalho um 

ambiente educativo, em que vocês assumem um protagonismo da educação, 

ou seja, vocês se transformam em pessoas educadoras, sendo quem são, 

enquanto identidades de gênero, travesti, transexual ou não binária. Luca, quer 

começar? 

[Lubê]: Eu queria comentar também na verdade assim que a experiência no 

Sesc também foi muito importante para mim assim, para realmente levar a 

público o que eu já entendia dentro de mim, assim então na verdade quando 

eu comecei a trabalhar aí com a Nuna e a Rafa também que não está entre 

nós, mas que está entre nós, importante assim na verdade a minha convivência 

que não estava trabalhando com a Rafa porque eu sinto que a gente se apoiou 

muito, assim entre nós três, porque a gente se via muito uma na outra, de se 

inspirar, assim eu falar nossa eu me vejo em você, mesmo que seja alguma 

coisa um pouco diferente, assim muito importante e eu lembro de nós três 

porque eu acho que foi esse primeiro triozinho que a gente começou a andar 

junto, das que estão aqui, e para mim foi muito importante assim, eu acho que 

a primeira vez que eu falei assim “então eu sou não binária” para pessoas que 

não eram do meu círculo de amigos muito íntimos assim que foi numa 

entrevista de emprego para o Sesc, e foi um momento de luz, assim sabe tipo 
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nossa se eu consigo falar para pessoa que tá fazendo uma entrevista de 

emprego então é porque eu consigo falar isso para todo mundo. 

[Bárbara Iara]: Maravilha. Eu volto para uma questão que a Ambrosia trouxe 

para a gente que foi a retificação do crachá, eu percebo no nosso grupo, nós 

somos 13 pessoas para fazer essa pesquisa de Mestrado, no nosso grupo 

muitas de nós o crachá foi a primeira primeiro documento de retificação, e isso 

para mim é muito importante eu queria saber dessa importância para vocês 

assim, enfim como é né, porque a nossa identidade mesmo que retificada a 

gente não carrega no pescoço e claro que é de muito orgulho para gente, enfim 

apresentar a nova identidade, a nossa identidade verdadeira, mas como é 

carregar este nome no pescoço? 

[Lubê]: Rapidinho porque eu realmente tenho que sair que eu tenho horário 

mas o meu primeiro crachá foi do meu nome de registro, que para mim era 

terrível assim, tipo não fazia o menor sentido eu sentia que eu já eu já não 

usava aquele nome socialmente, ele era muito pouco utilizado e para mim não 

foi um lugar confortável porque eu também vinha e se referiam aquele nome 

para mim e eu já tinha uma desconexão. Depois, na outra exposição que eu 

trabalhei, sem nem perguntar para mim, as superevisoras elas colocaram o 

Lubê que eu achei fofinho. E depois, por fim na próxima exposição foi Luca, 

então para mim é muito importante é uma coisa muito louca assim né a gente 

experimentar essas vários nomes assim, e ter esse Luca pendurado no 

pescoço foi muito importante assim mesmo jeito que olhavam para mim e se 

refiram meu nome de registro e alguma coisa que visita e daí olhava para mim 

fazer um apelido mas pensa no meu nome e daí tinha uma explicação toda 

que acontecia quando me chamavam de Luca era isso era Luca E essa era 

eu, ou esse era eu, e rolava sempre essa confusão de pronomes que para mim 

eu acho o máximo, e eu lembro também de uma outra anedota assim também 

nome no crachá assim trabalhava no período da noite né então eu vou interagir 

mais com adultos né então sempre rolava essa estranheza de gênero assim 

mas era sempre de uma forma muito mais contida assim, então um belo dia, 
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para fazer a minha primeira visita com crianças e eu queria saber do grupo, eu 

estava com meu supervisor assim e as Crianças começaram naquela 

animação de criança a perguntar se eu era menino ou menina, e o supervisor 

tipo meio tentando dar uma acalmada assim. Aí quando a turma se acalmou, 

veio uma criança assim me perguntar “com licença, desculpa perguntar, mas 

você é menino ou menina?” aí eu olhando para ele, mas assim todas as 

crianças em volta todo mundo olhando assim escutando eu falei eu pensei eu 

falei, “eu sou menina e você?” aí ele pensou assim “eu sou menino” “Uai então 

tá bom!” E daí acabou. Morreu o assunto. 

[Bárbara Iara]: E aí, Luca, vem uma questão que é a nossa relação com o 

público né, quando a nossa identidade de gênero também é um crachá, 

enquanto apresentação de uma instituição que vocês estão ali como a gente 

sempre fala, a ponta da faca vocês são as primeiras pessoas a serem vistas e 

quando as primeiras pessoas a serem vistas dentro de um espaço expositivo, 

dentro de um espaço educativo, são pessoas trans travestis não binárias, 

imagino eu que é um conflito aí com o público de gênero né interessante você 

contar anedotas, me interessam muito, e aí quero voltar para a Ambrósia para 

perguntar daquelas fotos que viraram ícone dos educativos de exposições não 

só do Sesc Pompeia. Conta para a gente aquele momento que você recebe 

duas crianças que visitavam sempre a unidade sem pais, a gente não sabe se 

em situação de rua ou não, mas imaginava-se que sim, e aí tem aquele 

momento do registro de você com essas crianças na exposição do Cildo 

Meireles. 

[Ambrósia]: Nem eu esperava! Nesse episódio específico naquela obra, 

mesmo sonho que era das moedas quem trabalhou no Cildo sabe que aquilo 

aquela obra era uma questão, que todo mundo queria tocar na moeda. Lembro 

que essas crianças elas vieram, estava bem à noite, eu lembro que eu fui lá 

perto e eu falei assim “oi não pode tocar na moeda tá?” e aí os meninos 

pediram desculpas, mas estavam maravilhados, eu perguntei se eles sabiam 

porquê tinham moedas ali. Me responderam que não. E nesse momento, 
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explicando mais para eles, eu me vi apenas como uma educadora, porque em 

nenhum momento Meu gênero ali por aquelas crianças foi questionado, e eles 

gostaram da explicação, eu sempre lembro desse momento. 

[Bárbara Iara]: Daqui a pouco eu quero voltar para você sobre a questão do 

nome social pendurado no pescoço e dessas relações da travestilidade dentro 

do ambiente de trabalho, mas frisar uma outra fala que você trouxe para mim 

e é importante que é sobre você sentir pessoa e não apenas gênero como 

nessa situação dessas crianças, porque nós do educativo trabalhamos com 

leitura de imagem, trabalhamos com educação visual e nós enquanto o corpo 

trans, travesti e não binário temos que ter uma relação de educação não 

apenas do ambiente pedagógico ali mas do nosso corpo né, nosso corpo 

enquanto um corpo educativo e a gente precisar falar sobre o nosso corpo e 

ensinar e educar sobre o nosso corpo no cotidiano, no dia a dia existe aí uma 

relação educativa e falar sobre vocês, Luca já trouxe uma situação, você tem 

alguma situação para contar também? 

[Ambrósia]: Eu trabalhava de noite, era mais a galera mais séria mesmo, mais 

adulta, mas lembro da primeira experiência que foi essa de ter meu nome 

pendurado no pescoço, e óbvio que por ser um nome diferente, suscitava 

sempre um diálogo e eu achava isso tudo. Eu acho que é o mesmo tempo que 

as pessoas tinham um estranhamento, elas se controlavam e assim, elas 

tentavam assimilar. Eu acho que de todo esse tempo do Sesc nossa eu acho 

que eu não consigo nem lembrar quando eu fui indagada sobre, eu achei isso 

incrível também porque é isso, como uma coisa escrita no seu peito torna as 

coisas mais fáceis, não fáceis, porque nada é fácil para gente, mas tem 

pequenas violências diárias que se a gente não tem, a gente vai ficar melhor 

ainda, que eu não preciso passar por isso. Sobre a relação com o outro, a 

Nuna falou sobre a pandemia e aí eu penso sobre isso a travesti com a relação 

ou correlação com outros que a gente se recolheu e muita gente se entendeu 

nesse  tempo de introspecção. 
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[Bárbara Iara]: Lubê, se você já quiser ir saindo também, só responder essa 

questão que depois eu vou passar para Nuna, vocês falaram com os visitantes 

falaram com os escolares.... E com os nossos colegas de trabalho? Os nossos 

colegas de trabalho de outros setores também, não só no educativo, mas a 

gente trabalha muito em contato com o pessoal do atendimento, orientadores 

e coorientadores público, seguranças as pessoas dos mais diversos setores. 

Existe algum tipo de relação com a identidade de gênero de vocês? 

[Lubê]: Eu tô tentando lembrar sim, mas no geral eu tenho memórias muito 

positivas assim, sempre pessoas muito receptivas muito interessadas nosso 

trabalho muito interessados na exposição, era sempre uma troca muito boa 

sim, eu lembro de algumas situações muito específicas quando houve algum 

tipo de atrito entre o grupo de educativo e outros setores, na verdade tinha 

muito mais a ver com a relação de homens dos outros setores com mulheres 

educadoras do que qualquer aspecto de pessoas trans do educativo assim, 

então os atritos partiam de outro lugar de outro tipo de violência assim, mas 

assim, pensando em mim em outras pessoas com quem eu trabalhei junto 

assim pelo que eu me lembro nunca teve nenhum tipo de experiência ruim, 

tudo muito tranquilo assim, as pessoas muito respeitosos, eu acho que tinha 

um pouco também que a Ambrosia trouxe assim e que você levantou também 

a questão da gente também educar com o nosso corpo também, eu sempre 

via coisa muito mais construtivas acontecendo e que reverberam até hoje. Fui 

dar uma volta lá no Pompeia recentemente, né e é muito engraçado porque eu 

tô sempre de cabelo colorido então mesmo com a máscara as pessoas me 

conhecem muito fácil assim e cumprimentarem assim saberem quem eu sou. 

[Bárbara Iara]: Obrigada meu bem, esse papo de Educar com corpo é deve 

voltar nos próximos papos a gente continua amanhã e a gente continua em 

outros dias também a serem combinados. Mas obrigada pela sua presença 

meu bem! Obrigada, obrigada obrigada. Nuna, conta para gente essa relação 

de travestilidade com ambiente de trabalho. 
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[Nuna]: É muito louco porque ouvindo as histórias assim, eu acho que eu 

consigo me relacionar em outro nível porque eu nunca tive experiência de ter 

um crachá com meu nome é algo muito recente que inclusive comecei a utilizar 

muito recentemente, mas meu cartão postal sempre foi a minha cara né, então 

eu acho que a minha forma de me relacionar com as pessoas assim o diálogo 

eles estavam a partir disso só a partir dessa questão visual mesmo assim, o 

que foi muito interessante porque nunca era pelo nome, mas mesmo tendo o 

nome que tipo naquele momento era um nome masculino, existia sempre um 

tratamento no feminino, e isso sempre foi muito interessante assim para mim, 

observar quando eu comecei a trabalhar e comecei a fazer parte desse 

universo das questões profissionais, colocar meu corpo no mundo de uma 

outra forma, eu acho que eu comecei a também perder um pouco esse medo 

da minha feminilidade que sempre foi né, o meu calcanhar de Aquiles assim, 

no sentido de ser meu maior medo mesmo, então comecei a entender mais 

que essa pessoa com feminilidade poderia ser um instrumento para me 

aproximar das pessoas e para suscitar esses diálogos que são 

importantíssimos, e eu lembro que a minha primeira experiência de trabalho 

foi durante a exposição da VideoBrasil e eu fiquei responsável por me debruçar 

sobre uma obra maravilhosa que eu sou muito grata uma vídeo performance 

da Bárbara Wagner e do Benjamin de Burca, chamada “Faz Que Vai” aí tipo 

foi uma experiência muito legal porque era uma obra que tratava exatamente 

sobre isso era o corpo em trânsito, corpo drag o corpo negro dentro desse 

contexto de recorte de raça, gênero e classe social, enfim eles estavam 

dançando frevo ali naquele vídeo e era muito legal porque a partir daquele 

momento comecei a entender melhor questões íntimas com o contato da 

exposição, da obra e do diálogo que vinha dos visitantes também. Apesar de 

não ter necessariamente a identidade feminina que eu tenho hoje, ela já existia 

ali, expressa pela minha maquiagem, roupas etc. esse princípio baseado no 

corpo mesmo na minha apresentação que já estava formada há mais tempo 

né, as pessoas às vezes me tratavam mais no feminino antes de me assumir 

trans, eu acho que para mim foi meio que o caminho de conseguir um ambiente 



173 

 

com outras pessoas para poder lidar com isso e falar sobre esse trabalho, 

desenvolver esse trajeto e essa experiencia foi essencial. 

[Bárbara Iara]: Essa característica de convivência com pessoas trans você 

acha que é diferente por ter acontecido no espaço de trabalho ou se você 

tivesse convivido com pessoas trans na faculdade ou enfim, na família, teria 

sido uma outra situação para você? 

[Nuna]: Eu acho que na realidade de uma forma, tenho muita essa crença 

assim para mim de que poderia ter sido de várias outras formas, mas da forma 

que aconteceu foi a maneira mais natural possível, porque por dentro desse 

ambiente de trabalho eu consegui reconhecer, acho que eu consegui entender 

um pouco do meu do meu valor, então com o tempo, eu comecei a me debruçar 

nas minhas colegas também, foi ótimo para mim pelo menos eu trouxe esse 

trio adiante, eu Lubê, Rafa e Luna que estará aqui também, e sempre 

suscitavam diálogos muito valiosos, eu acho que trouxe esse conhecimento 

sobre a vivência trans para mim, mas ao mesmo tempo trouxe essa vivência 

madura, por estar associado ao ambiente de trabalho, então eu sinto que foi o 

período que eu mais aprendi assim, inclusive com você assim, tipo sem 

nenhum momento pensar em rasgação de seda, não é isso, mas tipo poder 

contar com uma pessoa trans no ambiente de trabalho e ver que por exemplo 

existe uma pessoa em um cargo que ela tá ali lidando diretamente com a gente 

foi muito importante também saber que existe porque era possível o corpo 

trans atingir esses objetivos de chegar nesses lugares, estar presente nesses 

ambientes. Se eu tivesse sido bióloga como falei, veterinária, acho que eu não 

teria tido essa experiência e talvez muito, muito provavelmente ainda não 

estaria confortável o suficiente, mas hoje sei por entender que eu tenho um 

apoio e uma convivência e amizade de pessoas que eu conheci num excelente 

trabalho, então para mim é sempre mais do que essencial que o caminho seja 

uma progressão natural muito tranquila, no sentido de que foi o melhor que 

poderia ter acontecido. 
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[Bárbara Iara]: Sobre essas questões de representatividade de pessoas em 

postos de liderança que sejam travestis, transexuais e não binárias eu acho 

que vai muito além de rasgação de seda assim, eu acho que é falar de 

conquista e eu acho que é falar de presença, Érica malunguinho fala disso o 

tempo inteiro né, Principalmente das pretas e também sobre pessoas trans. E 

para você Ambrosia, Como que são essas relações entre o seu corpo travesti 

suas colegas de trabalho e o ambiente trabalho você acha que foi mais seguro 

ser uma pessoa travesti no ambiente de trabalho educativo artístico no espaço 

expositivo? 

[Ambrosia]: O Sesc foi a minha primeira relação de trabalho e eu já fui muito 

bem recebida nessa lugar assim porque era um estágio e a gente tinha 

estudante, a gente já tempo para nós mesmos e para se debruçar na nossa 

pesquisa e eu achei assim pela galera toda ser das artes, pela galera já ter 

ouvido pelo menos uma vez sobre  o que é uma travesti foi muito tranquilo em 

relação a respeito a pronomes, cuidados na fala etc. E ter alguém como você 

em cargo alto também foi incrível, eu pensava “caralho dona de tudo aqui” eu 

achava incrível porque você vê alguém como você liderando as coisas no Sesc 

Pompeia que assim é uma referência do Sesc de São Paulo é incrível também 

acreditar que podemos chegar lá e eu amo seu trabalho também não vou 

lamber agora mas depois eu lambo, mas é muito diferente, depois do Sesc, eu 

agora tô no CLT, em outra área totalmente diferente do que eu faço, aí eu 

percebi que é muito mais difícil porque assim, mesmo pedindo o uso do nome 

social mesmo assim mandaram crachá o nome morto, fora questões com 

pronomes que são outros quinhentos. 

[Bárbara Iara]: Ambrósia você falou sobre o nome social e nome morto, você 

quer dar, de uma maneira muito rápida, o que é que significa nome social e o 

que significa nome morto? 

[Ambrosia]: A gente que ainda não se retificou tem um nome social, que é o 

nome que real, pelo qual queremos ser chamaras e queremos que seja 

respeitado e temos o nome morto, nome que eu não uso mais mas mesmo 
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assim está em todos os documentos, e aí o nome social é aquele nome que 

mesmo que meu documento esteja com o nome que não condiz a mim o nome 

social ele tá ali para mostrar que eu sou essa pessoa e socialmente eu quero 

ser chamada com esse nome porque o outro não me cabe mais, mais ou 

menos isso. 

[Bárbara Iara]: Sim, exatamente, porque depois que a gente retifica os nossos 

documentos o nome morto que seria esse nome de batismo dado pela família 

ele deixa de existir juridicamente os documentos e tudo mais em algum outro 

momento a gente pode falar um pouco mais sobre essa diferença mas 

enquanto a gente não retifica os documentos desde a certidão de nascimento, 

a gente usa o nome social que é o nome com qual a gente se identifique qual 

é o nome com qual a gente quer ser tratada socialmente né. E existe esse peso 

mesmo a gente percebe que em outras instituições para pessoas trans para 

não binárias usar um outro nome no crachá que não aquele que está na 

carteira de trabalho é uma luta gigantesca né, como a gente encontra e com 

essa luta gente a gente está finalizando nosso papo de queria dizer que o site 

continua aberto para perguntas mesmo que essas pergunta elas não sejam 

feitas hoje a gente vai tentar fazer nos próximos encontros amanhã tem mais 

um nesse mesmo Bat canal nessa mesma Bat hora às 19 horas com ela essas 

mesmas meninas e outras, eu não sei se vocês duas vão poder participar 

amanhã mas amanhã a gente também vai ter outras convidadas maravilhosa 

e eu queria que vocês dessem as suas palavras finais sobre esse tema sobre 

o educativo sobre ser uma pessoa trans nesses ambientes. Ambrosia, eu vou 

pedir inclusive para você se apresentar como você chegou depois Luca e Nuna 

já tinham se apresentado, eu quero saber quem você é também para finalizar 

e se você quiser deixar suas palavras finais. 

[Ambrosia]: Meu nome é Ambrosia, Ou Ambrósia, eu aceito os dois, o 

importante é que me chamem. Sou travesti, do interior de São Paulo mas que 

mora aqui na capital há uns 3, 4 anos faço faculdade nesse momento, eu sou 

atriz eu sou cantora, eu faço tudo. 
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[Nuna]: Gostaria de agradecer de novo pela oportunidade de estar aqui, pela 

troca e pela construção desses ciclos, acho muito importante esse 

reconhecimento do trabalho na área não formal, então assim, visitem centros 

culturais, apoiem suas travestis locais, utilizem-se desses ambientes. 

[Bárbara Iara]: vai ser uma delícia estar com vocês nos próximos. Ambrósia, 

Nuna e Luca muito obrigada pela atenção de vocês, vocês são fundamentais 

não só para a pesquisa mas para minha vida mesmo, eu não poderia deixar 

de rasgar essa seda, ver vocês trabalhando comigo é de um crescimento 

absoluto não só enquanto identidade de gênero mas enquanto pessoa 

humana, perceber que estamos juntas e que trabalhamos juntas para um 

melhor e para nossa felicidade principalmente também é isso. Meu nome é 

Bárbara Iara Hugo aqui eu sou a trava no controle, amanhã a gente está de 

volta aqui para continuar essa conversa com Ambrósia, Nuna e Luca e outras 

maravilhosas que estão convidadas somos treze ao todo na pesquisa de 

Mestrado em educação currículo na PUC daqui de São Paulo. É isso, muito 

obrigada a presença de vocês de todos que assistiram as pessoas que 

participaram no chat enfim, já ajuda muito gente para o crescimento do canal 

e para o crescimento da pesquisa. Um beijo enorme, e até amanhã! 
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ANEXO B 

2º episódio de entrevistas.  

Com Alice Yura, Dana Fittipaldi, Luca Bussamra e Nuna Narciso.175 

[Bárbara Iara] Ei gente! Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam muito bem-vindas, 

bem-vindes e bem-vindos à Trava no Controle. Eu sou Bárbara Iara e estou 

aqui para começar um novo ciclo de entrevistas. Ontem foi o primeiro capítulo 

dessas entrevistas que eu faço para minha pesquisa de Mestrado em 

Educação: Currículo na PUC e que tem como tema os educativos em artes 

visuais e especialmente com a presença de pessoas trans, travestis e não-

binárias no protagonismo dessas ações. Ontem a gente conversou com a 

Nuna que tá aqui presente, retornou hoje. Conversamos com Luca e 

conversamos também com Ambrosia. Hoje a gente está com a mãe de 

Ambrosia: Dana Fittipaldi. E a gente tá também como estreante nos nossos 

aplicativos do Sesc Pompeia, Alice Yura, para compor. Eu tenho notícias aqui 

daqui a pouco entrarão mais pessoas para conversar com a gente. Mas é isso. 

Pra repetir um pouquinho e pensar junto o que a gente pensou ontem, mesmo 

porque não vai ser a mesma entrevista né?! Imagino que as participantes de 

hoje vão trazer outras situações para a gente investigar. Essa pesquisa nasce 

com uma bolsa de estudos do Sesc. O Sesc em parceria com a PUC realiza 

um processo seletivo de funcionárias e funcionários para poderem fazer o 

mestrado no programa de pós-graduação em Educação e refletir sobre a 

instituição. Eu trabalho no Núcleo de Artes Visuais e dentro do Núcleo de Artes 

Visuais, junto com as exposições, a gente faz também a ação educativa. São 

ações paralelas e a gente pensa inclusive em desvincular a ação educativa 

apenas das exposições, vai ser um programa mais amplo, enfim isso são 

outros 500. Mas hoje a gente está aqui para conversar com estas protagonistas 

que trabalharam conosco entre 2018/2020. Como eu disse, em off, com 

 

175 Transmitido ao vivo no canal TravaNoControle no YouTube em 24 de outubro de 2021 e 
disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=eqhHoQkvXb4&t=165s>. 
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exceção da Alice que tá com a gente em 2021 para pensar o que que tem de 

diferente quando uma pessoa trans está trabalhando com a gente no 

educativo? O que que tem de diferente na educação de uma pessoa trans? Ou 

seja, talvez resgatar as nossas memórias de certa maneira. Não precisa ser 

necessariamente depoimento pessoal se vocês não se sentirem à vontade, 

mas a gente pensar de maneira ampla também né. O que são corpos trans 

enquanto estudantes crianças, adolescentes e jovens adultos talvez na 

faculdade se entendendo enquanto corpos trans e como que é a gente o 

mercado de trabalho em especial na educação, em especial na educação em 

artes visuais porque sabemos que o mercado de trabalho fora dos educativos 

de artes visuais para pessoas trans, como nós, é muito diferente do que a 

experiência que a gente vive. Não que a gente viva numa bolha cor de rosa e 

azul como a bandeira. Mas sabemos que existem outras dificuldades em 

outros campos de trabalho. Dana inclusive está fazendo parte de outras 

equipes agora esse ano. Talvez inclusive se você quiser comentar como é que 

essa sua presença enquanto identidade de gênero com as pessoas com quem 

você trabalha. É um público também educativo então nos interessa para nossa 

conversa de hoje e para começar, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no 

nosso chat. Ei Tetsuo, bem-vindo meu bem! Obrigada pela sua presença. Eu 

vou fazer algumas interações com chat durante a conversa e o chat também 

está super disponível se vocês quiserem fazer perguntas e aí eu vou 

conversando aqui com as pessoas que estão conosco nessa roda. Mas vou 

pedir, aproveitando que eu tô falando da Dana, Dana apresente-se, meu bem! 

Quem é Dana Fittipaldi? O que você faz na noite? 

[Dana]176 Bom, o meu nome é Dana, eu sou uma época como vocês vêem. Eu 

comecei meus trabalhos no educativo em 2014, na Bienal de Artes, já foi meu 

primeiro contato com essa área e desde então sempre volto a fazer alguns 

 

176 Dana Fittipaldi é artista, educadora, estudiosa de filosofia e pretensa escritora. Atua como 
arte educadora desde 2014. Graduada e mestra em Filosofia pela UNIFESP. Trabalha com as 
palavras, escreve, ou tenta dizer. Deseja, atualmente, viver a mistura dos saberes e navegar 
em palavras desobedientes. 
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trabalhos exposições e o meu percurso com Sesc se iniciou em 2016. Eu tive, 

quando existia governo ainda nesse país, eu tive uma bolsa para estudar em 

Portugal um tempo e foi bem interessante porque eu tomei um parceiro da 1ª 

Bienal de Artes de Coimbra e foi, enfim, há uma diferença muito grande né?! 

Porque o que a gente entende enquanto educativo aqui e lá e tudo, mas foi 

uma experiência muito boa. E aí em 2016 eu retornei e entrei no Sesc Bom 

Retiro. Trabalhei com a Kelly e com a Barbara Rodrigues que está com você 

né, Bárbara, aí no Pompeia? E depois disso sempre retornando assim algumas 

exposições. Aí a Bárbara me chamou, eu acho que foi 2018 se eu não me 

engano, que foi o "Grande Sertão Veredas". Que era uma espécie de 

educativo, mas também nós éramos as bonitas que recebiam aos artistas, 

ficávamos vendo sempre as peças. E acredito que depois disso foi o "Cildo" 

que eu fiz? Ah deve ter sido. Gente, foi tanta exposição já. Mas enfim... 

Algumas coisas... Acho que foi isso... Foi o "Grande Sertão" e depois foi o 

"Cildo", se eu não me engano. Depois veio o gap da pandemia. 

[Bárbara Iara] Entre o "Grande Sertão" e o "Cildo" a gente teve o "Forsythe" e 

o "Tostes". Eu acho que você não fez nenhum dos dois. 

[Dana] É eu não fiz nenhum dos dois. Eu estava nessa época, depois que eu 

terminei o "Cildo", eu comecei a dar aula em um curso de dança. A minha 

formação em Filosofia. Eu iniciei o mestrado em Filosofia também. Me formei 

em outras coisas durante a vida..., mas a minha última incursão acadêmica foi 

em Filosofia. Eu acabei interrompendo o mestrado depois da qualificação por 

conta da pandemia, por conta de trocentas negociaçõesque são muito 

delicadas para se fazer com a academia, especialmente sendo quem somos. 

Chegou o momento que era uma área, eu fazer pesquisa em Filosofia Clássica 

e é uma área extremamente difícil de negociar. Então acabei dando uma pausa 

e talvez eu retorne agora em outra área. Fora o educativo, esse ano eu iniciei 

um trabalho de pesquisa da Fiocruz, é financiada pela Fiocruz, que é um 

trabalho com adolescentes de 15 a 19 anos que estão utilizando a PREP. É 

uma medicação previne a infecção por HIV. Nesse trabalho, de alguma forma, 
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estou com assistente de pesquisa ali, de alguma maneira é um trabalho 

também de acolhimento. É um trabalho que eu faço questionários 

psicossociais para entender um pouco a vida desses jovens, suas práticas 

sexuais, para conversar um pouco sobre a vida deles e como eles estão 

conduzindo este início de saúde sexual. E é um público é que se chama HSH, 

que são homens que fazem sexo com homens, eles ainda nos tratam desta 

forma travestis e transexuais. Ou seja, pessoas com pênis que fazem dessa 

pesquisa. Então nesse sentido para mim não foi muito difícil me introduzir ali, 

pensando que é um público HSH, travestis e trans e é interessante pro próprio 

projeto ter uma pessoa como eu ali acolhendo e conversando com esses 

jovens. Há uma diferença muito grande nessa troca, nessa recepção 

especialmente para as garotas trans e travestis jovens. Elas chegam e há um 

certo um impacto até de elas verem que tem uma pessoa em uma posição de 

trabalho ali e elas sendo recebidas por uma igual digamos. É interessante 

porque tem umas garotas que vão lá e falam assim: "Ah! Eu quero falar com a 

Dana." Como se eu fosse fazer consulta com elas ou outras coisas. Mas de 

alguma maneira eu entendo que é uma importância da gente ocupar 

determinados espaços porque isso faz com que as pessoas se sintam também 

pertencentes ali, se sintam acolhidas e respeitadas etc e tal. Não sei se eu tô 

me alongando muito mas a pergunta ela sobre minha formação e sobre o que 

eu tô fazendo né?! Basicamente é isso. Também estou no vocacional fazendo 

orientação em literatura. Pretendo continuar nesse projeto e quando o Sesc 

Pompeia me quiser de volta também estarei por aí. 

[Bárbara Iara] A gente sempre te quer de volta, mana. Sobre alongamento, 

você sabe que a gente gosta é do alongamento. É nisso que a gente trabalha. 

A gente trabalha nas ausências e nas presenças, no risco, aqui não tem um 

roteiro muito definido não. Gosto muito quando você traz a questão da "igual". 

Eu acho que a gente vai trabalhar sobre isso também no papo de hoje. Ontem 

a gente começou uma certa conversa sobre como a ter alguém trans 

trabalhando no Núcleo de Artes Visuais, nessa gestão do educativo. Como a 

gente se espelha também entre nós. Eu percebo que, com certeza absoluta, 
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eu que faço parte de programas do SUS, tanto para a hormonização como 

para o uso da PREP, eu sei a diferença que é ter atendimento de uma pessoa 

trans com a gente. Mesmo que seja na ponta, na recepção, e imagino que o 

dia que a gente tiver uma médica tratando da nossa hormonização vai ser 

fantástico também. Antes de passar a palavra para Alice, só lembrando que eu 

tô aqui como uma mediadora-entrevistadora, por conta da pesquisa, quero que 

vocês todas se sintam super à vontade também para interrogar as irmãs tá?! 

Estamos aqui como iguais, usando a mesma palavra que você trouxe. Gil, 

Bruno e Thiago, muito obrigada pela presença de vocês, meus bens! Muito 

obrigada por participarem aqui! Bruno foi nosso o educador também, durante 

um tempo, importantíssimo pro para educação patrimonial no Sesc Pompeia. 

Muito obrigada pela sua presença! E Thiago também é educador velho de 

guerra, já foi supervisor de exposição. Atualmente trabalhando com a gente 

nas exposições da Lotus Lobo e do Alfredo Jaar. Inclusive, fazer um merchan. 

Gente, quem não viu ainda as exposições que estão acontecendo no Sesc 

Pompeia, venham ver! Tão incríveis mesmo. Eu acho que é uma grande 

reabertura das Unidades nesse momento pandêmico. Alice, e você? Quem é 

você, meu bem? Conta para gente. Gente! A gata foi falar e se deslogou! Ela 

maravilhosamente: "Agora vou falar quem eu sou? Eu sou a mestra dos 

magos, meu amor!" 

[Dana] Ai eu já fiz isso também. É perto né? Você desligar a chamada e o de 

você desmutar. 

[Bárbara Iara] Exato! Alice, eu tô zuando aqui. O Bruno tá falando aqui: 

"Performática! Não existiria melhor maneira de apresentar do que com essa 

performance!" Lubê, bem-vinde, meu bem. Alice vai se apresentar agora. Fica 

à vontade, meu amor. 
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[Alice]177 Ai que susto que eu levei! De repente fechou tudo aqui. Bom, meu 

nome é Alice Yura, eu sou artista. Como eu não sei se você falou em off, ou 

você falou durante a sua fala, mas eu sou do Mato Grosso do Sul, do interior, 

sou de Aparecida do Taboado e cursei Artes Visuais na capital, em Campo 

Grande, na UFMS. Eu acho que as minhas relações 

assim com a questão da educação vem de uma formação principalmente de 

contato com pessoas que entraram comigo na graduação e outras pessoas 

que já eram veteranas que faziam licenciatura, porque eu fiz um curso de 

bacharel. E aí eu comecei a entrar um pouco mais nesse universo a partir de 

questões afetivas mesmo. Estar próxima e ouvir as amigas falando sobre 

educação. Eu já tinha esse o engajamento, interesse, enfim, pela educação 

porque acho que como pessoa trans, uma pessoa que sai do interior, a 

universidade pública foi muito representativa, muito importante para minha 

formação enquanto o indivíduo. E aí eu comecei a ouvir sobre essas coisas, 

sobre educação, a partir de amigas mesmo. E durante o meu processo de 

artista, a educação ela foi tomando um lugar de importância mesmo, 

entendendo que quando eu comecei a entender um pouco mais do sistema da 

arte pelo contato com São Paulo principalmente, eu fui vendo como esse lugar 

era muito problemático/negligenciado e fui tentando de alguma forma 

incorporar um pouco isso dentro já de um pensamento enquanto artista como 

eu poderia me apropriar um pouco dessas lacunas. Em Campo Grande eu tive 

oportunidade de trabalhar algumas vezes dentro de alguns eventos inclusive 

fazendo curadoria e produção e esse pensamento sobre um processo através 

da arte, mas que tivesse um foco na educação, que não fossem simplesmente 

objetos contemplativos assim, mas que isso realmente reverberasse em outros 

lugares e nas pessoas também foi me ocupando. Eu acho que eu fui sendo 

cada vez mais preenchida. E como eu trabalho bastante com performance, 

 

177 Alice Yura é de origem nipo-caipira, nascida no interior do Mato Grosso do Sul. Mulher 
trans que por meio da arte encontra um abrigo e um lugar para lutar. Se interessa 
profundamente a relação e processos de arte e vida, afetos, encontros e, como isso está 
intimamente ligado ao corpo e nossa formação de identidade e alteridade. 
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então eu lido muitas vezes através do meu corpo diretamente com público, eu 

acho que não teve como não estar presente também. Pensar um pouco nesses 

processos educativos. Porque, sei lá, quando você tá de corpo presente é uma 

outra coisa né?! Não é tipo um objeto. Eu tô ali. Então acho que esse 

atravessamento do público mesmo muitas vezes me colocou em lugares onde 

eu vi, inclusive a fragilidade e as vulnerabilidades do meu próprio trabalho e o 

como às vezes os protocolos precisam ser quebrados para que o acesso aos 

trabalhos se faça reais. Então é isso, acho que não vou me alongar em falar. 

Eu prefiro mais a troca e eu não sei falar muito sobre mim e eu acho que eu 

vou falando enquanto a gente vai conversando. Me sinto mais confortável.  

[Bárbara Iara] Perfeitrans, gatinha. Antes, Luca, meu bem, obrigada pela sua 

presença novamente isso é muito importante para a gente. Algumas pessoas 

vieram ontem outras pessoas estão presentes aqui de novo hoje tanto nas 

participantes quanto no público e eu fico muito feliz. Alice várias coisas me 

interessam bastante para nossa conversa de hoje e você traz a o termo corpo 

presente relacionado a performance mas a gente sabe que esse termo ele é 

muito particular também da Educação museal apesar da gente não ser o 

museu né mas gente puxa um monte de termos de educação museal, é isso, 

ter um corpo trans ter um corpo travesti ser um corpo não binário enquanto 

presente e tem outras negociações de um corpo cisgênero né presente no 

atendimento ao público queria trazer também uma reflexão aqui que é a 

diversidade que a gente compõe os os educativos as posições a gente tem 

uma pessoa da academia da filosofia, a gente tem artistas, a gente tem 

pessoas enfim das mais mais amplas áreas a gente já trabalhou com história 

com geografia... A gente já trabalhou com biologia, enfim e todas as 

experiências são para nós muito importantes pensando enquanto diversidade 

de Formação também. Alice, outra coisa também que eu queria deixar 

registrado é que a sua presença nas primeiras semanas para essa pesquisa é 

muito importante assim Às vezes a gente se esquece como é chegar no 

ambiente de trabalho e é bom que isso seja fresco em você ainda, eu faço 

muitas reflexões, quando eu penso em 2015 quando eu entrei no Sesc, 
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Imagino que vocês também possam ter isso assim. A gente pode trazer esse 

papo também ontem a gente teve uma conversa com a Nuna, com Luca e com 

a Ambrosia, e aí eu vou pedir para Nuna e para Luca que se apresentem de 

novo de uma maneira breve mas dizer que o vídeo de ontem ainda está 

disponível no YouTube Então quem quiser conhecer um pouco mais de Nuna 

e Lubê é só acessar o vídeo de ontem que tá aí no canal. 

[Lubê] Eu sou Luca, também conhecida como Lubê, Eu tenho 25 anos eu sou 

ainda estudante 

de artes visuais bacharelado e licenciatura eu trabalho com nanquim, com 

Aquarela e guache, eu não sei se eu já falei que eu sou uma pessoa não binária 

e eu também sou educadora. 

[Nuna] Olá pessoal, sou a Nuna, sou artista visual e sou educadora também, 

trabalho atualmente produzindo principalmente na área de instalação enfim 

obras que falam desses assuntos acerca da travestilidade e da questão do 

corpo gordo também um pouquinho só, uma coisa bem breve. 

[Bárbara Iara] Então pra começar nosso papo, Lembrando que esse é o 

segundo Capítulo e a gente vai até outros porque somos ao todo 13 pessoas 

na pesquisa é que já fizemos a conversa com cinco Estamos fazendo conversa 

com cinco eu sei que hoje vai ficar mais pessoas também que participaram 

ontem mas enfim, sobre a infância e juventude na escola enquanto corpo trans, 

e a gente sabe que a transgeneridade ela não acontece no momento da 

transição como se costuma dizer, podemos entender que sempre fomos as 

pessoas transmesmo antes da gente se conseguir definir. Existiu algum 

conflito em relação A identidade de gênero no ambiente escolar ou alguma sei 

lá algum desagrado por conta disso a gente ontem discutiu relações sobre 

simpatia, sobre os corpos dóceis por sermos Pessoas trans, a gente se 

docilizou na infância. Mas eu não sei para vocês que estão vindo hoje e Alice 

e Dana, como foi a situação escola e pessoa trans aí vocês podem falar a hora 

que vocês quiserem. 
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[Alice] É então eu tive, enfim, várias questões na escola desde sempre, eu 

estudei em escola particular e eu acho que isso também é uma questão né. 

Acho que são realidades muito diferentes, escolas particulares, escolas 

públicas. Eu tive algumas questões desde o dia-a-dia com os próprios  colegas 

de sala até uma situação específica, que me marcou muito foi, acho que eu 

estava na 3ª série e eu sempre fui aluna “estrelinha” assim, e eu parei na 

coordenação porque, teoricamente, não deveria estar brincando com as 

meninas ou brincando de “brincadeiras de meninas”. Bom, isso para mim foi 

muito confuso já que normalmente as pessoas paravam na direção, na 

coordenação, porque elas fazem alguma coisa extremamente errada, alguém 

estava maltratando alguém, ou não tinha boas notas, ou causava na sala coisa 

do tipo. E isso não aconteceu comigo, mas ainda assim, eu parei nesse lugar 

porque Teoricamente, eu tava tendo um comportamento que não era para 

quem é e apesar dessa situação da docilidade, sempre fui meio conflituosa 

porque de alguma forma eu tenho uma personalidade um pouco adocicada, 

mas não é tão doce assim. Na escola, sempre fui muito de bater de frente 

assim, ainda que eu não tivesse muito tônus muscular para enfrentar as 

pessoas, nunca soube bater, mas eu também nunca fui de me calar, eu sempre 

fui meio “topetuda”, sempre, até porque de alguma forma acho que até essa 

construção mais intelectual me garantiu alguns lugares para poder falar sobre 

as coisas assim sabe, então eu me apoiava a bastante no meu poder 

argumentativo mesmo que estivesse falando com adultos. Bom, então foi um 

pouco isso assim, na verdade, entrar na universidade foi um processo inclusive 

de recuperação de uma estima sobre a educação assim, porque aí lá eu 

consegui uma expressão mais autônoma e mais livre assim sobre mim e sobre 

o que eu acreditava e enquanto na escola não tão assim. Então escola foi bom, 

porque aprendi muitas coisas muito legais, porém, em termos de relações, 

escola sempre foi um lugar meio arenoso e espinhoso. Tinham professores e 

professoras que foram muito sensíveis, mas outros que nem tanto. 
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[Bárbara Iara] E você lembra como é que se resolveu o conflito com a direção 

ou coordenação, porque você foi chamada porque você brincava com meninas 

e nas “brincadeiras de meninas”. 

[Alice] Nunca foi resolvido né, porque eles resolveriam como né… E como eu 

disse,  apesar de ser um pouco fácil de se estabelecer comunicações assim, 

desde criança eu nunca baixei também a minha guarda nesse sentido, então 

eu me senti ofendida por esse lugar, se isso representava um lugar onde 

pessoas que não estavam fazendo coisas certas parariam, para mim nunca 

fez sentido parar nesse lugar, porque até então eu nunca tinha feito nada de 

errado, mas eu não deixei de ter as  minhas experiências, não deixei de andar 

com as meninas não deixei de brincar com  as coisas que eu gostava de 

brincar e uma das coisas que eu lembro de ter questionado a coordenadora foi 

que em relação aos meninos, eu nunca fui muito bem recebida. Bom, então 

isso foi algo que eu levei na época, os meninos não gostam de mim, então se 

existe um grupo que gosta de mim, eu vou ficar com esse grupo entendeu, 

independente do qual me identifico. Com esse grupo, também existe esse 

lugar de você se sentir não só confortável, mas em segurança, com os meninos 

eu não me sentia segura, inclusive no banheiro, sempre foi um problema na 

minha vida, ainda é hoje, menos em alguns lugares, mas desde a escola eu 

sempre tipo eu nunca me senti confortável de ir ao banheiro, por exemplo eu 

já sofri ameaças em banheiro. 

[Bárbara] É, o banheiro ele é uma das nossas maiores cicatrizes, imagino né, 

e assim a gente não tá num momento de terapia de grupo A, mas é muito 

importante falar sobre isso e registrar sobre isso uma dissertação de educação. 

Ontem falamos sobre o banheiro enquanto templo da cisgeneridade, o 

intocável Templo da cisgeneridade. E aí eu gosto também de pensar da minha 

memória que é no Jardim de Infância eu estudava numa escola em que era 

um banheiro por sala e quando eu vou para a primeira série que é uma escola 

um pouquinho maior hoje eu volto nessa escola quando eu tô em Brasília. 

Tinha do lado de fora o banheiro para pessoas com pênis e por outro lado de 
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fora, um banheiro para pessoas com vagina e eu digo isso porque foi muito 

difícil me entender enquanto menino, eu sempre tive essa confusão, mas ainda 

assim me colocavam naquele outro banheiro, e eu precisava fazer xixi e cocô 

naquele outro banheiro e não das minhas amigas, mais uma vez, um problema 

seríssimo com banheiro a ponto de até hoje em espaço público, eu não uso 

banheiro, eu só faço xixi em casa, imagine cocô, mas enfim, E inclui também 

o ambiente de trabalho, é um espaço em que eu só uso os banheiros de 

pessoas com deficiência, por exemplo, em ambientes escolares, na PUC, 

quando a gente tava indo lá e ainda não tinha a pandemia, eu só usava o de 

pessoas com deficiência, e com toda a certeza que eu tenho hoje enquanto 

identidade de gênero e inclusive autoridades e usar esses banheiros, por todas 

as questões filosóficas teóricas e de fato discurso né a gente vai ser vai-se 

marcando do discurso e eu sei encarar alguém se eu for barrada no banheiro 

feminino mas eu evito. Esse é um lugar tão bem marcado pela funcionalidade 

do meu corpo que eu evito. Enfim, e aí você traz essas suas lembranças da 

infância de brincadeiras de meninos e meninas do banheiro. E a universidade?  

[Alice] A universidade foi assim, foi quando eu saí da minha cidade do interior 

e aí fui para uma cidade maior, não tinha ninguém, não conhecia quase 

ninguém na cidade e aí foi quando eu acho que eu começo experimentar mais 

de forma efetiva, e aparente né, se a gente fala sobre questões de gênero 

idade e transgeneridade, a gente também não pode esquecer que a gente 

também tá falando sobre aparência né, sobre uma visualidade, sobre uma 

criação de imagem E essas experiências mais transgêneras assim, que hoje 

eu posso falar através desse vocabulário que na época não tinha. E aí foi muito 

muito divertido foi foi muito enriquecedor e muito construtivo, Mas também de 

novo tive questões com principalmente professores homens,  de fazerem 

comentários sobre mim, técnicos da faculdade porque um dia eu tava de meia 

arrastão e um técnico chega numa roda pessoas que ele não sabia que me 

conhecia Aí tipo comentar lá “vocês viram que agora tem uma atriz pornô no 

curso?” e na época eu tava sei lá tava loira também, tava com casaco de onça, 

aí esses lugares que vai né se colocando também né através de uma imagem 
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de uma aparência esse signos e criando algum significado também mas a 

universidade para mim foi um campo de experimentação de vida assim mesmo 

e que foi muito importante e que mesmo tendo essas questões né que poderia 

estar várias foi muito grandioso e muito precioso para mim assim porque 

realmente, de novo, eu nunca fui de baixar muito a minha bola frente a essas 

questões, inclusive utilizar da inteligência para saber sabe fazer algumas 

manipulações mesmo e eu acho que é depois quando você começa a ver 

outras meninas trans outras travestis, você começa a entender, então para 

mim é isso, Universidade foi muito importante e mesmo com todos os 

problemas que a gente poderia pensar sobre a questão da inclusive dentro 

educação formal nada mas ainda assim eu acho que quando a gente veio hoje 

um país como o nosso que a gente está vivendo, acho que é muito 

principalmente importante frisar as boas experiências que a gente tem como o 

posicionamento político mesmo de defesa desses passos. 

[Bárbara Iara] Ah sim, com certeza, você trouxe também agora a relação com 

a pornografia né e eu observo muito isso nosso cotidiano no nosso cotidiano 

eu digo especialmente no meu corpo e no corpo das minhas né com quem eu 

converso o dia a dia como que a gente está a qualquer momento a um passo 

da pornografia e da prostituição né. Às vezes o salto ele remete a meia 

arrastão, o comprimento do vestido, o comprimento da unha, às vezes uma cor 

de batom né, ou sei lá, o cabelo um pouco diferente assim e é interessante 

como a regionalidade ela cria uma imagem de pornografia e cria uma imagem 

de transgeneridade travestilidade, de não-binariedade talvez menos né, mas 

estritamente relacionada à pornografia fazendo com que mesmo nós e não 

somente trabalho de maneira zero pornô somos e todas a essas imagens né é 

outra coisinha também que eu queria puxar para deixar marcado aqui é as 

quando você fala da sua infância e você diz o grupo que não gostava de mim, 

no caso dos meninos e o grupo que gostava de mim que me aceitava, no caso 

das meninas e eu vivi uma situação parecida na primeira infância só que eu 

percebi que com a pré-adolescência o grupo que gostava de mim deixou de 

gostar de mim que era o grupo das meninas e aí foi que eu encontrei os 
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crentes, os evangélicos, que de certa maneira ali naquele ambiente escolar e 

foi na escola ali naquele ambiente escolar também era um grupo de pessoas 

excluídas de pessoas que não não se adaptaram de alguma maneira em 

nenhum dos grupos da escola e fizeram um grupo próprio era o grupo de 

oração assim e como a gente se agarra nesta tal de aceitação e gostar são né 

como a gente precisa as pessoas falar assim não pode vir brincar com a gente 

não tem problema nenhum eu acabei caindo na igreja já sair enfim mas foi um 

momento muito específico da minha adolescência também. Dana, quero saber 

de você das suas experiências e de como você percebe esses corpos inclusive 

hoje trabalhando diretamente com adolescentes e com jovens a partir de 15 

anos você falou, como se dão essas relações, também no seu corpo e no corpo 

dessas pessoas. 

[Dana] De alguma maneira eu guardei poucas memórias, e é muito difícil 

negociar, especialmente  para nós, mas o formato da escola é um formato 

extremamente militarizado né binário é segmentado então isso é muito difícil 

qualquer tipo de diálogo ou qualquer tipo de possibilidade né de diferença 

dentro desse lugar, o que é uma contradição que é um absurdo né, pelo menos 

nas escolas existe esse ritmo né, não era uma escola progressista, nem um 

pouco, ejá que já passei dos 30, já faz um tempo, para mim foram negociações 

difíceis né, eu acho que lembro de um movimento específico quando eu iniciei 

na escola no primeiro ano, todo mundo achava que eu era menina né, então 

eu lembro que minha mãe me levou para cortar os cabelos, eram bem 

compridos, e para mim foi marcado muito profundo assim e eu não sabia 

exatamente o que aquilo significou mas já alguma forma que ele foi fazendo 

com que eu me e apagasse e nasceu uma personalidade de um menino né, 

que eu eu falhei, ainda bem, em performar lá durante muitos anos porque 

sempre fui muito afeminada né, e existem essas denúncias né, no meu corpo, 

da maneira que eu ando, na maneira que eu gesticulo, em toda essa 

suavidade, fica ligado ao feminino. E eu acho que isso durante muitos anos eu 

acabei vivendo dessa maneira, porque não existe uma possibilidade né 

pessoalmente, principalmente pela família que eu tenho, são pessoas 
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evangélicas e sobre o conhecimento de mundo mesmo né e só para o 

entendimento de que não há necessidade de ser binário e cisgenero, as 

informações foram chegando e a pouco, faz poucos anos digamos, que eu 

iniciei um processo mais afirmação né de um gênero feminino, isso para mim 

é, quando eu digo também começa a eu retomei esse processo afirmação e 

ficou durante muitos anos e em stand-by né, adormecido por questões da vida 

assim, nasceu em uma família da qual não tem um recurso sou a primeira 

pessoa a ter acesso à universidade pública enfim várias coisas e o dinheiro faz 

uma diferença né quando e a gente especialmente começa alguns processos 

e algumas decisões na nossa vida e necessariamente alguns abandonos né a 

pensando em família pensando em várias coisas então a escola foi esse lugar 

que as poucas memórias que eu tenho são de dois lugares neste professores 

muito acolhedores professor de literatura especialmente já uma proximidade 

muito grande de alguma maneira me bandeei para o lado dos nerds, um pouco 

possível de se dizer, porque a conversa tava num outro lugar, não importa se 

é feminino ou não, o povo do RPG, nunca joguei, mas adorava que tem 

pessoas que não tinha esse questionamento pelo menos não questionavam 

em relação ao meu lugar né, bom e foi foi indo sempre, escola diferentemente 

que não era tão doce assim, a minha doçura ela é para para as minhas, as que 

me cercam. Eu sempre fui muito incisiva, raivosa até, e no primeiro ano do 

colégio teve um grande escândalo bati num menino na quadra, enfim foi um 

show, e a partir disso eu era louca né, então era melhor me chamando de louca 

do que as pessoas me enchendo o saco, então de certa forma minha vida para 

poder do colégio para lá foi mais tranquila, porque até então essas questões 

de sexualidade não habitavam minha cabeça porque elas começaram a se 

manifestar quando eu comecei a sentir desejo, atrações ou perceber que 

alguma coisa estava destoante esta né há pouco tempo na verdade, que eu 

começo a pensar já tô mas se esse corte né corte brutal que foi essa esse 

corte de cabelo e  esse em torno né para um lugar no qual se esperava que eu 

fosse etc e tal. Então essa desobediência é recente, essa desobediência de 

gênero ela é recente, mas ela não é também né, ela só tava tentando conseguir 

um terreno possível para que ela possa se estabelecer de vez eu acho que 
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esse terreno seguro já existe né, e nos últimos anos, muitas mulheres trans, 

mesmo quando eu ainda tinha barba, mesmo quando eu ainda usava o meu 

nome de registro, esses lugares sempre me aceitaram com uma pessoa assim 

que me viram como todas as outras independentemente da roupagem né, e 

agora eu acho que só estou diluindo essa roupagem e deixando fluir uma 

imagem qualquer, digamos que a imagem que mais se adéqua ou a imagem 

que eu desejo para mim mesma né bom então acho que essa o processo 

tradutório tem a ver com isso também não vai começar um processo 

organização quer dizer que a vida me traz, quer dizer que eu estou fazendo 

alguns processos eu tô praticando algumas tecnologias, para que eu esteja 

mais à vontade, para que essas coisas confluam, tudo mais. E o colégio nos 

últimos anos até que foi interessante, fiz alguns amigos meninos meninas já, e 

depois do colégio eu fiz alguns cursos né, comecei a fazer letras, que era bem 

coisa de menina nessa época não tinha muitas mulheres, aí foi quando eu era 

muito corretinha em relção aos estudos, eu tinha uma coisa muito obcecada 

por isso né, e de alguma forma foi bem interessante fazer letras, mas de 

repente eu chutei o balde não queria mais, é isso aí comecei a fazer uma louca 

militante, bandeira gay da associação da parada, ali convivi com as mulheres 

trans, entendendo que em um tempo isso iria acontecer comigo né, mas enfim 

fui levamos uma maneira paciente, eu fiz um pouco de letras, depois saí e para 

a Unifesp em 2012 para fazer filosofia. De alguma maneira a universidade 

pública ela é terrível, era bastante segregadora bastante complicadas 

negociações mais alguma forma também é um lugar que me deu um ambiente 

possível para poder começar a fazer essas alterações nessas outras 

negociações comigo mesma, e com meu próprio corpo então de alguma forma 

a minha afirmação começou mais na Unifesp, para mim e já algumas amigas, 

de alguma maneira nossa ali tivemos um uma segurança em um acolhimento 

para que esse processos fossem possíveis né e a segurança e acolhimento 

não é na academia, mas era de nós mesmas conosco e com algumas né 

algumas trocas e era possível isso acontecer. Então acho que, de alguns anos 

para cá, está sendo muito possível muito lento também, porque eu quero que 

seja né, mas está sendo bem interessante também né, em relação à beleza, é 
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o momento que eu me vejo e que eu consigo enxergar beleza, eu consigo 

enxergar a pele, uma audácia que já tinha mais que agora ela chega antes de 

mim, enfim é uma presença que é outra né. Inclusive  sexta-feira eu fui falar 

com o grupo de meninas trans, travestis na Cidade Tiradentes que faz parte 

desse projeto, e aí nos comentários eu falei isso para outra turma também que 

eu tenho sentimentos muito profundos que nós pessoas trans travestis nós 

somos como se fosse abalos sísmicos, nós somos terremotos em pequenos 

graus e maiores dependendo do nosso estado de espírito porque de uma 

maneira nós sempre realocamos, organizamos ou destruímos alguns lugares 

dos quais a gente adentra, as pessoas não conseguem passar incólumes né 

em silêncio ou não. Então de alguma forma, estremecemos esses lugares, no 

Sesc mesmo eu sentia muito isso no próprio CTA aqui tem um público LGBT 

bastante forte eu também sinto muito isso nas pessoas não esquecem, não 

me esquecem, do meu rosto, não esquece desse movimento que tá ali dentro 

né eu acho que isso é uma qualidade de nós trans né é travestis, trans, homens 

trans, enfim, e isso é o que nos transforma tanto em relação a cisgeneridade, 

nos transforma algo completamente outra, há um abismo mesmo entre nós e 

a cisgeneridade, por isso que as negociações são tão difíceis de fazer, parece 

que a gente está falando outra língua, talvez estejamos mesmo. Não sei, talvez 

essa seja minha nova filosofia de vida, e  essas descobertas comuns né e 

conjuntas é eu tenho sorte de ter muitas amigas e conviver com muitas trans, 

muitas travas, que trocamos nessas delicadezas esses processos então uma 

coisa vai ficando muito mais possível lá, especialmente quando paramos, 

quando pelo menos paramos de esperar alguma coisa da cisgeneridade né, e 

a gente abandona isso, é você pode ser que venha né mas se vier eu já sabe 

onde tá vindo é mas parar de esperar mesmo lá sentimentos ou negociações 

né que é muito difícil fazê-las. negociações eu faço com as minhas, quando eu 

falo das minhas iguais também né, falando de iguais no sentido desse 

ambiente né, dessa mesma dessa mesma horizontalidade de corpos 

transvestisgêneres, mas só salvaguardando altamente todas as nossas 

diferenças, as nossas possibilidades, nossas histórias, nossos lugares. 
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[Bárbara Iara] É sim mas eu acho que tá muito bem definido quando você traz 

as iguais e eu eu gosto de pensar sobre isso que eu gosto de falar “as minhas”, 

“minhas irmãs”. enfim são termos que a gente usa para se relacionar entre nós 

e eu acho que temos sim as nossas relações de igualdade e que são 

abruptamente diferentes da cisgeneridade, o Bruno maquia ele registra abalos 

sísmicos no chat e quase como lendo o meu caderno aqui de anotações, 

porque eu quero voltar nessa situação de abalos sísmicos quero também 

trazer Alice para essa conversa, aproveitando para pular da nossa fase escolar 

para o nosso momento de trabalho em que a gente se encontra hoje, e a 

primeira questão, Dana, que me chama muito atenção, inclusive na nossa 

igualdade, é o corte da menina né, existe um momento nas nossas a minha 

menina ela foi cortada e ela é cortada da maneira mais abrupta e marcante 

possível assim, assim como hoje somos abruptas nas relações com a 

cisgeneridade, a cisgeneridade foi muito abrupta com o nosso apagamento 

também, e eu me identifico muito com a sua fala, tanto na história quando você 

diz sobre o corte da menina, no caso eu vou começar a usar cabelo comprido 

já na adolescência eu acho, eu devia ter início da adolescência onze doze 

anos, na infância não usava cabelo comprido, mas existiu ali também uma 

relação muito específica entre eu deixar de ser quem eu era para eu começar 

a performar quem eu não era, e nesse sentido eu quero puxar o assunto para 

quando você você traz algumas questões que é o dinheiro faz a diferença, ah, 

só uma parte aqui sobre as pessoas nerds e as RPG né é enfim, eu sou mega 

nerd, videogames, inclusive esse canal foi feito para isso, daí a gente está 

fazendo um anexo neste canal do YouTube para poder discutir de maneira 

acadêmica, mas a princípio é uma grande brincadeira de RPG Gameplay onde 

eu me encontrei em outras personagens que não aquela que eu estava 

performando de maneira compulsória da cisgeneridade, e aí o RPG foi quase 

que um ai aqui talvez você possa ser a maga que você quer ser, aqui talvez 

você possa ser a vampirona, que é basicamente quem eu sou, vamos 

combinar isso, mas me chama atenção quando você diz o dinheiro faz a 

diferença. Eu não gosto de pensar sobre uma transição tardia, Inclusive a 

Nuna. que tem 23 anos, eu também não revelo  a minha idade, mas a Nuna, 
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que tem que 23 anos ontem disse “ah eu transicionei tardiamente”. A minha 

vontade era voar nela a partir da webcam, minha filha você tem 23 anos! 

(risadas)  

[Dana] Eu inclusive assisti isso hoje e pensei, nossa, eu estou morta então! 

(risadas) 

[Bárbara Iara] Eu também tenho uma relação de transição, eu não sei se essa 

palavra, mas talvez afirmação de gênero, a partir da independência financeira 

assim, eu não sou de São Paulo, eu sou de Brasília, e vivi essas etapas que 

você viveu, vive as relações dos do corpo enquanto um abalo sísmico, talvez 

ainda mais intenso assim eu sinto que eu tô cada dia mais cisgênera, e eu 

brinco disso com as minhas, do tipo deixei de usar a barba muito tempo atrás, 

deixei de usar o nome morto, e aí começo a me vincular a mais um gênero 

específico está relacionado sim a cisgeneridade né porque existem outras 

discussões sobre travestilidades sobre transgeneridades que já não habitam 

mais o meu corpo no sentido dessa fissura e dessa marca, óbvio que por onde 

eu passo é um corpo trans e não dá para maquiar isso né, a gente não 

consegue disfarçar e nem é esse objetivo, mas enfim, o dinheiro faz a diferença 

e eu anoto isso, isso porque essa é uma das minhas angústias, Dana, 

enquanto pesquisadora, é entender que, sim, de certa maneira o dinheiro ele 

foi um, eu não sei se pólvora ou gatilho, de um encontro com a felicidade, no 

meu caso, e não é com a felicidade capitalista, mas é uma de felicidade 

identidad,  porque a partir da minha relação com o mercado de trabalho de 

maneira estável, eu fiquei independente da minha família, há 11 anos eu moro 

em São Paulo e eu posso ser quem eu sou por conta disso e existe 

necessariamente uma relação entre Independência dinheiro e outras outras 

tantas situações de desvincular com a família desvincular com uma outra idade 

que a idade da adolescência da infância mesmo que de maneira tardia, com a 

nossa felicidade com a nossa com a nossa afirmação, como que é isso para 

você e para Alice também? E Nuna e Luca, eu vou deixar vocês à vontade 
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para vocês falarem quando vocês quiserem tá, me interrompam quando 

quiserem e interrompam as meninas que estão aí falando com a gente. 

[Dana] Olha essa frase “o dinheiro faz a diferença”, pra mim é terrível, mas não 

sei como colocar de outra forma, pensando que, assim, eu não sou dada a 

grandes sacrifícios, sabe, eu não conseguiria passar por determinadas 

situações, pensando, né, por exemplo se eu fosse colocada na rua, se eu 

tivesse que recorrer a um trabalho que me ferisse, destruísse com a minha 

subjetividade e tudo mais. Então de alguma maneira, a gente, infelizmente, 

está  introduzida nesse mundo que custa determinadas negociações e para 

mim, não sei se ter uma independência financeira, mas eu sei que nos últimos 

anos eu consegui trabalhos, tenho uma certa estabilidade, tenho um nome, sei 

que se eu estiver fudida amanhã, sair da pesquisa, eu vou falar “ai Bárbara, se 

vocês quiserem aí tem um currículo…” Então isso de alguma forma, a 

construção dessa profissional que eu sou hoje, me dá uma certa segurança de 

poder continuar sendo o que eu desejo né, e isso está vinculado assim a uma 

certa estabilidade e sei se está vinculado sim a morar num bairro da zona leste, 

mas no bairro do carrão, de uma classe média, de alguma maneira as 

negociações são mais possíveis, de alguma forma aprendi a linguagem e os 

os códigos de convivência com essa gente, para que elas não me matem né, 

então é sempre uma grande negociação, desde, sabe, estar dentro de casa e 

sair de dentro de casa né, você comentou alguma coisa de como era para a 

Alice chegar no trabalho, eu fiquei pensando nesse chegar objetivo mesmo, de 

sair, pegar um transporte público, atravessar que seja duas estações, ou três 

né, como que você para dentro de um metrô, eu tô sem celular ultimamente 

né, e aí eu tô escutando todo mundo, o que as pessoas falam, quando você tá 

com fone de ouvido de alguma maneira você só tá ali. E agora não, eu observo, 

vejo o que elas falam, né, vejo que elas apontam, vejo como elas estão 

reagindo e recebendo diferenças e tudo mais... Ou, não estão as recebendo 

né. Então, de alguma maneira, eu não consigo desvincular muito, não pensar 

muito que tem esse lugar né quando, eu não tinha determinados acessos de 

compra ou de trânsito eu não tinha muitas condições de negociação né, não 
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sei se eu não tô conseguindo construir raciocínios, mas de alguma maneira, 

todo essa educação local eu consegui, tive acesso, esse vocabulário do qual 

eu tenho,e a forma né que eu me visto, etc. e tal, de alguma maneira vai criando 

determinadas proteções e determinadas possibilidades né, de adentrar alguns 

lugares e saber que eu vou permanecer viva dentro deles. Bom, então de 

alguma forma é um pouco isso assim né, é uma coisa complicada, é uma coisa 

de certa maneira angustiante porque eu entendo que somos muito poucas… 

No trabalho, esses dias a coordenadora do projeto escolar falou “ ah, mas você 

conhece todo mundo” aí eu falei, lógico, quantas travestis acadêmicas ou que 

tem um emprego fixo que existe em São Paulo? Por isso que eu conheço todo 

mundo, porque nós somos meia-dúzia, então não tem muito o que não 

conhecer… Vocês que estão aí, desde 1.500, então vocês conhecem todos 

mas eu conheço por uma questão meio óbvia. 

[Bárbara Iara] Mas é assim mesmo, Dana, os milionários, bancário se 

conhecem todos, os banqueiros se conhecem todos, enfim são os grupos né 

que você conhece de fato, a questão capital ela é muito importante assim  para 

pensar a transgeneridade e memória principalmente, e acho que isso dá um 

papo de mais 7 horas e dá um possível doutorado, enfim e eu mais uma vez 

usando palavras que você usa, a angústia de você precisar afirmar a 

identidade de gênero vem junto com, com eu poder gastar não sei quantos 

reais para botar cabelo, e isso me trazer segurança de me afirmar enquanto 

pessoa trans... É muito importante a gente deixar aqui registrado a reflexão de 

que não é um cabelo botado que me faz uma pessoa trans, mas, me traz 

segurança, né... E aí, entre outras frivolidades da cisgeneridade, que é a unha 

sempre muito bem feita, mais uma vez a negociação né com com esses pactos 

cisgêneros também, e com o que a gente ocupou e o que a gente já foi ocupada 

né. Alice, como é que funciona isso para você? 

[Dana] Só um adendo, Bárbara, desculpa, também existe tudo isso, essa 

tecnologia, essa montação, e tudo mais, mas para mim, tá muito nesse sentido, 

do lugar que eu possa viver, de uma casa que eu tenho né, de um quarto que 
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eu possa dormir só, de às vezes não estar afim de pegar o transporte público, 

que eu sei o quanto é desgastante, posso pegar um Uber... Então nessa 

dimensão também, que a gente vai criando toda a proteção né, e essa 

economia do nosso desgaste, para conviver, mesmo, com esse mundo que 

nos cerca de dizer desde o que é óbvio, como você disse, que nós também 

temos isso, mas de poder ter essa possibilidade de nos economizar também, 

determinados encontros. 

[Bárbara Iara] Com certeza, essa situação do porto seguro enquanto casa é 

fundamental para nossa segurança psicossocial né, inclusive a quarentena foi, 

sei lá, importantíssima para a gente, imagino eu, ontem a gente conversou um 

pouquinho sobre isso, já falei com outras amigas trans sobre a necessidade 

da quarentena, inclusive para que a gente pudesse enxergar, se ver, mas ter 

um espaço habitável de maneira saudável, nós com nós mesmos, é 

fundamental. Alice, eu queria voltar para os abalos sísmicos e queria 

aproveitar, claro que se você quiser emendar a fala da Dana, você fica à 

vontade, mas eu queria aproveitar que você tá vivendo esses abalos sísmicos 

pela primeira vez, você se sente o abalo sísmico saindo da sua casa, indo para 

o Sesc, indo trabalhar, ficando em pé durante 6 horas... Existe um registo de 

um corpo trans e para além do registro da educadora? Como é que é para 

você? 

[Alice] Especificamente sobre a experiência que tá em curso, o pouco que eu 

posso dizer né, que são poucas semanas ainda, mas sim, é, em vários 

momentos, inclusive ontem teve uma situação específica com uma funcionária 

que ficou me tratando no masculino, e aí tipo, eu levei para a coordenadora né 

a nossa coordenadora do educativo, é algo que a gente vai conversar ainda 

sobre, e foi uma situação que, é isso, né, de repente você tem que dar 

carteirada do nome né, eu me chamo Alice, eu acho que inclusive comecei 

falando um pouco sobre essa questão da imagem, da aparência, porque ontem 

especificamente, eu estava com o cabelo todo preso para trás, e eu acho que 

isso evidencia alguns traços fenotípicos que estão mais associados ao 
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masculino, e aí eu acho que isso também diz muito mas até com algum em 

algumas pessoas do público assim não entendi esses últimos dias algumas 

vezes eu vejo algumas pessoas me tratando masculino, talvez um pouco por 

conta da voz assim, na hora que eu vou abordar e, enfim, então sim, acho que 

existe, esse demarcador trans ele chega nas pessoas, em algumas questões 

que são né bom, você falou até do uso do banheiro não sei o que eu tenho 

usado o banheiro feminino, de alguns anos, e tudo mas até esses dias tava 

brisando nisso né que os banheiros das cabines são super pequenininhos 

assim, e aí em algumas situações, eu não sei se tô falando né partir da minha 

experiência nessa coisa de se aquendar, dentro desses lugares e é realmente 

complexo, e aí o tempo de ir ao banheiro né, tipo, também interfere na sua 

dinâmica de trabalho porque se você precisa tirar a roupa, tirar a, aquendar, 

desaquendar, etc, e isso muda algumas coisas que eu vejo, que por exemplo, 

alguns colegas de trabalho às vezes não entendem. Bom, então existe, eu 

acho que isso isso chega, e nem sempre você tá disposta né, eu pelo menos 

nem sempre tô disposta e eu acho que isso talvez possa fazer um link com que 

a Dana falou desse economizar sabe, nem sempre você tá inclusive disposta 

a criar um debate sobre isso sabe, hoje tô falando sobre isso porque a gente 

se dispôs a conversar sobre várias coisas ligadas à questão né que nos 

atravessam dentro desses lugares dentro da nossa formação. Então acho que 

aqui é um lugar que eu tô disponível e a fim de falar sobre isso, mas nem 

sempre eu tô assim, então muitas vezes se eu não tô afim, meio que ignoro, 

mas tem dias que eu estou virada no Capiroto e eu quero botar o dedo na cara, 

e eu boto na cara, e aí tudo bem também. E é isso, assim, acho que fazendo 

esse paralelo um pouco, com essa questão do aqué, do dinheiro, assim, eu 

acho que é isso mesmo, eu tenho certeza até conversando com amigas minhas 

que são trans e travestis, que fazem pg, a gente compra, a gente se compra o 

tempo inteiro né, a gente precisa financiar a nossa construção assim de forma 

muito brutal mesmo, pelo menos falando da minha experiência, quando eu 

começo a fazer laser e aparece o Chuchu, e aí a insistência desses desses 

chuchu na minha vida significa que é um dinheiro que eu não tô investindo em 

outras coisas, ainda tô tendo que insistir em algo que me faz mal, e aí isso isso 
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é um gasto né um um gasto emocional é um gasto econômico, é um gasto de 

tempo, e eu acho que essas coisas todas estão tão aí né tipo não acho que é 

possível falar de questões de transgeneridade e travestilidade não falar sobre 

estruturas do capitalismo, ainda que a gente tem algum acesso a saúde pública 

né, mas por exemplo no interior eu não tenho, e aqui em São Paulo o pouco 

que tem ainda existe, mas existem lugares que não existe então sabe, tem 

muitas coisas aí… 

[Bárbara Iara] Total, total, e eu super te entendo também e é nesse sentido 

que eu penso sobre agressividade a docilidade também da Infância, eu eu fui 

uma criança muito dócil eu fui uma criança do “sim”, assim, a vida inteira, e eu 

comecei a falar não a partir do momento em que eu me afirmo enquanto 

pessoa trans, e é esta conformação comigo mesma, ou seja, essa adequação 

de “sim agora eu sou eu e eu posso dizer não” que foi quando eu comecei a 

virar mais bélica, e é óbvio que isso gera uma relação com “Ah, ela é 

hormonizada, ela é louca”, e aí mais uma vez gente volta para Dana, que é 

melhor fazer o papel da louca do que fazer o papel da, sei lá, da outra coisa é 

ir nesse sentido Alice, queria te perguntar de maneira muito honesta assim e 

segura também, entendendo que a conversa que a gente tem aqui, ela não é 

uma conversa de alguém que está estável e de uma pessoa que tá temporária, 

mas e o dedo na cara, você acha que existe um medo de colocar o dedo na 

cara por conta de uma situação financeira talvez já, será que vou perder o 

emprego se eu der um chute nessa louca que tá me chamando de “ele”?  

[Alice] Não, no meu caso especificamente não, até conversei com algumas 

pessoas sobre isso, porque para mim né institucionalmente falando, o Sesc 

que me procurou, então se me encherem muito o saco eu mando para puta 

que pariu, me tiraram lá da minha terra, mas vocês vieram atrás de mim 

entendeu, eu não fui atrás de ninguém, então me sinto muito confortável de 

fazer a louca que se eu quiser fazer a louca ali dentro, entendeu. É, mas, não, 

assim, para mim inclusive em outros contextos, porque é aquilo, assim apesar 

que eu sou uma pessoa de fácil relacionamento, também sempre uma alma 
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muito rebelde, e aí tipo sabe assim, desde a infância então isso me acompanha 

tipo até hoje assim, eu não tenho medo de ficar sem dinheiro, por alguns 

motivos, acho que o principal, é que eu construí uma relação familiar que eu 

sei que eu tenho um lar, independente de qualquer coisa, eu acho que isso é 

bom né, gente falar né que sou garante alguns alguns lugares de mobilização, 

assim então, ok se as pessoas quiserem ser muitos escrotas comigo, eu não 

vou aceitar porque eu posso simplesmente ficar dentro da casa dos meus pais 

e viver ali, se você vai ser uma vida com recursos mil, ou não, não sei, mas eu 

ainda assim vou ter um lugar de segurança e mais um outro motivo é isso 

assim também, eu sempre tive uma certa segurança com as minhas 

convicções ao ponto de que tipo, beleza, se você quer me mandar pra puta 

que pariu, me mande, entendeu, se eu vou ou não para puta que pariu quem 

vai decidir sou eu. E aí é isso assim, então acho que para mim, eu me sinto às 

vezes muito confortável, porque é isso assim embora em relação ao próprio 

meu trabalho de artista assim se não der começar a me encher muito saco, 

não der certo, eu volto a fazer picumã, entendeu, eu vou fazer unha de unha 

gel sabe, qualquer coisa, começar a fazer biju, se me dá na telha eu faço pg, 

sabe assim tipo eu passei com o tempo a entender que nada é tão definitivo e 

tão fundamental da forma como a gente às vezes estabelece assim sabe, 

algumas coisas a gente não abre mão, mas tem na vida, acho que a gente 

consegue abrir mão de muitas coisas, e aí eu tenho tenho pensado estimular 

mais assim de qualquer ele sabe vamos assim tipo, e vamos do jeito que der 

e se eu não quero mais ir também, eu posso acabar com a minha própria vida, 

eu acho que tem um pouco também disso né, até que ponto a insistência das 

violências né, será que uma vida que vai se perpetuar por uma violência para 

sempre, é uma vida que vale a pena viver, dependendo de como você 

estabelece os valores dentro de você mesma? então eu também tenho um 

lugar aí que eu me permito às vezes entrar nos lugares bem mórbidos e bem 

obscuros assim que ok, tipo eu sei que eu tô indo, e como vai ser o desfecho 

não sei exatamente, e é isso assim. 
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[Bárbara Iara] E desde já, agradeço imensamente a sua participação aqui 

Alice, porque é o que você deixou muito bem registrado de que nem sempre a 

gente tá afim de falar sobre as nossas situações enquanto o corpo trans, mas 

por que temos outras outras existências né, outras outras relações de 

convivência com o mundo. Mas aí eu queria já agradecer e aproveitar para 

trazer para Dana também, para você e para Luca e Nuna, existem aí relações 

entre segurança e convivência, quase que uma dicotomia, eu percebi muito na 

pandemia, quando eu me sentia muito segura é porque eu não estava 

convivendo, e aí depois eu passei a conviver mais e sempre no ambiente da 

minha casa assim até hoje eu saio muito pouco né, recebo mais visita do que 

o visito as pessoas do que vou aos lugares que a gente ía antes da pandemia. 

Mas e em relação aos nossos corpos, em relação ao nosso espaço de trabalho 

existe também um limite entre a segurança e a convivência. O corpo de uma 

pessoa que está no educativo de uma exposição de artes visuais e por muitas 

vezes é entendido pela instituição como um corpo disponível, esse é um corpo 

que precisa estar no espaço de trabalho para ter algum tipo de relação e 

conversa com o público e aí também, eu sinto uma dificuldade para relacionar 

conversa com segurança, será que é um espaço seguro para que eu fique 6 

horas de pé convivendo com outras pessoas que estão dispostas a me chamar 

de “ele” por exemplo e é aí que emendo também a situação que Alice traz para 

a gente que existe uma pedagogia da gente parar de falar de artes visuais e 

falar sobre nós, e falar “escute aqui, você está me chamando pelo pronome 

errado”, existe uma relação de educadora aí também, não só quando a gente 

tá usando o espaço de trabalho para falar sobre aquilo que somos contratadas 

e quando começa a interferir nós mesmas entendeu? Quando começa a 

interferir nas nossas políticas. Com vocês a palavra, Dana se você quiser falar 

alguma coisa ou Alice também que vai emendar, mais uma vez Nuna e Luca 

tão super disponíveis, daqui a pouco a gente tem que encerrar nosso papo em 

gente então a gente a próxima eu já vou pedir para vocês trazerem essas 

considerações finais tá? 
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[Lubê] Eu queria falar um pouco também, na verdade é um pouco sobre o que 

vocês estavam falando antes assim e daí eu já emendo também no assunto 

do educativo assim, é muito curioso né ouvir assim as histórias de vocês que 

de alguma forma têm semelhanças né, tem paralelos com o meu percurso, 

mas muitas vezes eles são espelhados assim né, então para mim esses 

processos da importância da nossa independência financeira, e enfim, até no 

meu caso muito familiar assim, também, esse é meu meu inicio de ter uma 

postura mais bélica assim, para mim ele nasce primeiro dentro da minha casa 

para que depois ele seja exercitado fora da minha casa, então vai ser a 

exaustão que a gente tenha a reafirmar né e de nem sempre estar assim de 

se colocar na posição de se reafirmar como o corpo válido tans existente,  para 

mim nasce dentro da minha casa essa exaustão bem de dentro da minha casa 

e quando eu saio da casa da minha mãe eu me sinto mais confortável assim, 

eu fui até atrás de um texto que eu tinha escrito não muito tempo atrás, de 

quando teve uma cisão muito grande com a minha mãe, que eu escrevi “Casa 

um para quem tem duas, o laço mora em outra casa onde sou apenas o 

hóspede e ainda há pedaços de mim aí” então para mim nasce muito nessa 

postura do não né, que a Iara trouxe, que ela começa assim a se colocar mais 

assim, quando ela encontra essa permissão de dizer o não, para mim nasceu 

dentro de casa, assim e foi aí que eu comecei a quando meu corpo começou 

a acompanhar a minha transição emocional e social né então a Alice colocou 

sobre o processo de sair atrás do laser, de você lutar para esses gastos, o 

“não” vem com outras coisas pelos outros aspectos, o não ele nasceu para eu 

rejeitar coisas que me eram oferecidas, então laser ele foi algo que me foi 

oferecido e que eu fiz e que eu tive que falar não porque aquilo é uma coisa 

que me violentava muito assim, então eu fui atrás de manter a minha barba, 

de manter a minha perna peluda, e hoje os gastos são outros também, não são 

tão grandes quanto um laser, mas enfim, ainda existe também o e eu sinto aqui 

para mim, essa exaustão desse de se reafirmar como o corpo veio tão dentro 

de casa, eu sempre me senti muito mais à vontade em ter esses embates fora 

de casa, e também é muito do que Alice trouxe esse espaço de trabalho assim 

que fiz eu você quer me mandar para puta que pariu, fica à vontade quem vai 
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decidir se eu vou para puta que pariu eu não sou eu, assim, esses embates 

que surgem no espaço de educativo, a gente como o corpo ali na linha de 

frente assim para o público né, a gente que chega e recebe,  e a gente está 

super exposto quase tanto quanto a obra ali, em sim e é eu sempre me senti 

muito e se tem uma coisa que surgiu ontem também no assunto, mas eu não 

estava aqui entre nós, eu tava dirigindo ouvindo vocês em podcast, é uma 

coisa que acho que foi a Nuna que trouxe né, que eu acho que a ambrosia 

também, de como foi importante para nós ter Iara em uma posição tão, tão, 

acima de nós né para nos proteger, e Dana também sem querer muita 

colhedora assim como que foi importante porque eu comecei no educativo do 

Pompeia e Iara ainda não tava no Pompeia e acho que Dana também chegou 

um pouco depois, como foi assim uma das coisas mais legais assim para mim 

é estar com pessoas iguais assim né a mim em uma posição é tão falada assim 

a Deus que as meninas falaram ontem também disso hoje como, não só da 

gente olhar e falar nossa se ela tá ocupando esse lugar quer dizer que eu 

posso ocupar esse lugar também, em uma situação de hierarquia mesmo mas 

também de se ele está aqui presente nesse espaço de trabalho, então eu sei 

que eu tô protegida, então eu posso mandar o visitante que tá, na no meu caso 

não acontece tanto porque eu aceito né todos os pronomes, mas se eu sei que 

tá tomando um espaço da visita muito maior, que tem alguém que tá me 

enchendo o saco, né, que tá comprando um assunto que eu não quero 

comprar, eu sei que eu tô protegida ali, por ter outras iguais a mim ali.  

[Nuna] Eu acho que também tem muito essa relação assim que eu acho muito 

importante da convivência que eu acho que foi algo que a gente já trouxe 

também um pouco ontem, de realmente é muito complicado a gente conseguir 

também acho que não só para as pessoas, por exemplo para a comunidade 

cis entender sobre essas questões e de certa forma né, conseguir 

compreender e fazer o seu papel para isso, mas para nós também né ter algum 

tipo de de figura que a gente possa realmente se espelhar que esteja na vida 

real né, então tipo poder conviver com, enfim, todas as gatas no trabalho, 

assim, também é muito bom justamente por isso porque a gente também 
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começa a se a a criar essa comunidade de ajuda, de apoio de e assim de se 

inspirar uma na outra também isso é uma coisa que Lubê colocou ontem que 

eu acho que é muito importante também de trazer de novo, da gente se tratar 

enquanto imagens de inspiração assim mesmo, porque aí dessa forma a única 

maneira que a gente consegue de fato, se fortalecer eu acho que por isso que 

é tão importante também enfim ter sempre essa essa essa disposição de 

enfim, ter espaços de trabalho com essa diversidade, de poder incluir a gente 

nesse espaço também porque a nossa, e é isso entra na questão da abalos 

sísmicos né, também e eu acho que é isso, a gente também faz muito trabalho 

de transformação que a própria instituição não faz, a gente fazendo parte da 

instituição, a gente consegue ir dobrando e remontando as regras, as normas 

e essas regras de convivência. 

[Bárbara Iara] Só para completar, eu queria agradecer a presença do Diego 

Matias, desculpe se eu tô falando errado, obrigada pela sua presença meu 

bem, obrigada pelas parabenizações e a gente está sempre por aqui, volte 

sempre que você quiser. É muito forte em mim pensar a questão da segurança 

na convivência entre nós, e aí volto mais uma vez por exemplo da Alice, porque 

é um exemplo que não vem com constância com a gente pergunta sobre as 

nossas relações com nossos pares inclusive com funcionárias e funcionários 

de outros setores, vem sempre a questão de “ah eu sempre fui muito bem 

tratada e não sei o quê não sei o quê” e eu sei como é ouvir um pronome 

errado de colegas trabalho, e essa relação de convivência nos traz segurança 

e de alguma maneira porque eu sei com quem eu posso contar no sentido 

institucional talvez. Eu não estava de plantão ontem, eu fico pensando será 

que se eu estivesse de plantão ontem Alice teria me procurado para gente 

tentar resolver a situação de uma maneira mais rápida ou será que não, será 

que a situação ali foi tão cotidiana que aí deixa para lá tomar no cu, foda-se, 

se não tô com muita paciência para resolver isso, mas enfim só um comentário 

e, Dana e Alice se vocês quiserem completar… Só queria reiterar a situação 

que Lubê colocou, que é da sua importância na trajetória de Ambrosia, ontem 

ela falou muito fortemente assim do quanto que foi importante estar com você 
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para se afirmar enquanto pessoa trans num ambiente de trabalho, só para 

registrar essa situação e acho que seria lindo um encontro vocês duas por aqui 

também  

[Dana] Eu assisti hoje né, como eu tava conversando contigo, então eu tenho 

certeza que o encontro com Ambrosia foi uma coisa muito maternal né, no fato 

de eu ser mais velha de eu estar muito bem espalhada, muito bem estabelecida 

dentro daquele Sesc, daquele chão, né sabendo que se surgisse algumas 

adversidades eu mesma sou muito impositiva né, sou muito imperativa, mas é 

que meu campo para negociação é muito pequeno com determinadas 

violências ou determinadas cafonices, que tem uma coisa bastante perversa 

das pessoas cisgêneras que é que na grande maioria das vezes, elas desejam 

mesmo né, errar o pronome,o nome, elas estão fazendo isso porque escolhem, 

nos últimos tempos para mim é uma escolha mesmo, e essa discussão sempre 

levava de uma maneira bastante ácida às vezes não é, o chefe da segurança, 

pelo menos até 2019, não sei se é o mesmo, eu virei uma amiga dele assim 

com tempo, mas foi uma disposição da minha parte, essa relação acontecer, 

a maioria das vezes sempre disposição da nossa parte também encarar ou 

não encarar esse desafio e tentar criar algum tipo de bom encontro né, teve 

um determinado momento que ele falou alguma coisa que você acha então 

resolver algumas coisas né, é isso aqui é Dana é Ambrosia, é não sei quem, 

não sei quem não sei quem. A gente tem duas formas de negociar isso, ou 

você entende isso, não me interessa se você aceita ou não, você começa a 

colocar isso em prática, ou você não fala conosco e faça só o seu trabalho que 

é a segurança desse local. porque também, não vai ser uma perda uma pessoa 

como você não falar comigo, estou cercada de amigas, de pessoas 

interessantes, a partir disso, a gente começa a localizar algumas coisas, 

algumas formas de encontro porque eu tô tentando aqui te mostrar que a coisa 

é muito mais simples do que você acredita, você tá tentando nos encaixar em 

uma coisa que nem você acredita, se acha que eu sou um homem olha para 

você, você é homem, não é? E você acha mesmo que eu sou? É óbvio que 

não! Então é uma escolha da sua parte me colocar dentro do seu mundo. E 
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Ambrosia lá quando chegou era muito tímida, ainda estava se apresentando 

com deadname, né que foi quando eu eu fui falar com ela e ela falou o nome, 

tímida, assim, parecia um miado, aí eu falei “nossa menina, mas você tem outro 

nome?” aí ela falou “ah eu gosto que me chamem de Ambrosia”, e aí enfim 

continuamos, ela morava numa pensão na época, achei aquilo o fim, chamei 

ela para morar comigo agora em casa tem um quarto vago tivemos um tempo 

de convívio né de dela morar em casa, e tudo, e essas essas questões, essas 

histórias elas me deixam muito tocada no sentido de, a Bru Ferreira, uma 

grande amiga minha, teve um momento que ela estava muito infelizmuito não 

sei, muito muito magoada consigo mesma, e eu tive essa mesma conversa 

com ela, tipo assim e”amiga, por que você insiste em ser gay?” ela ficou 

passada com essa questão, “porque você não é né bitch, você é uma mulher, 

gata.” 

[Bárbara Iara] É o olho de tandera que a gente falou ontem hein, Nuna, a 

pessoa pode não saber, mas a gente sabe! 

[Dana] Eu acho que é um acolhimento, quer dizer, amiga vamos, a gente tá 

aqui, se tiver que sair correndo a gente vai juntas, então é proporcionar 

também esse ambiente de segurança esse ambiente de amor de cuidado, e 

não tem outra forma, não tem como ser de outra forma né, porque as coisas já 

são muito duras então de alguma forma, me sinto muito animada, muito alegre, 

muito feliz com esses encontros e de alguma maneira de ser percebida 

também nesse lugar de poder proporcionar esse cuidado né, porque esse 

movimento cuidado como Ambrosia, com Bru é um movimento de cuidado 

comigo também, quando eu vejo uma gata dessa aí já não moramos mais 

juntas, ela tá casadinha, fazendo teatro, cantando, eu falo “ai, fiz um bom 

trabalho”, posso ficar descansada, fiz um bom acompanhamento sabe e de 

alguma maneira acho que é isso mesmo, nós detemos algumas posições na 

vida, algumas possibilidades né, eu entendo que eu tenho uma uma 

personalidade, que eu sou bastante forte, muito segura comigo mesma né, 

mas essa segurança ela vem também desse ambiente comum que eu vivi com 
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essas meninas essas outras gatas, transito muito pelo centro convivo com 

muita gente, e de alguma forma eu decidi que essa cidade é minha e de todas 

nós, e ninguém vai me tirar isso, e não nos vão tirar. Então acho que é aquilo 

que a Alice tava falando né aí gata vocês me tiraram da minha cidade, me 

trouxeram até aqui, agora vocês vão ter que resolver algumas questões, é 

inadimissível ser tratada dessa forma se vocês me convidaram, também 

quando a Bárbara me convida é um pouco disso mesmo, assim, poxa, há 

coisas que não dá mais para ouvir né, coisas inegociáveis e ponto final. E 

sempre foi uma experiência muito interessante, que eu e outras estamos numa 

posição de educadoras formadas, então a gente tinha meio que um papel ali 

com o pessoal que tava estagiando, e para mim foi uma experiência 

excepcional, me comprometi muito com isso e tivemos bons resultados né, 

tivemos vários problemas que estão errados, racismos e transfobias, dentro do 

próprio educativo,  fizemos formações em relação a isso né, tomamos esse 

assunto para nós e falamos “é isso que precisamos conversar”. Tive muitos 

bons, encontros, mas tem esse neose lugar mesmo que a gente precisar e não 

temos o direito de descansar, de sempre estar tá alerta né, vigilante, e é isso 

então já entendi que não há outra possibilidade. 

[Bárbara Iara] Total, total, é lindo, nessa situação de tomar posse de um 

assunto que é nosso né, não esperar que algo além seja formado para que 

tenhamos uma formação sobre questões trans e sobre questões raciais. O que 

o que me vem é mais uma vez a situação do protagonismo das pessoas trans, 

mais uma vez a questão da autonomia das pessoas trans travestis e não 

binárias dentro dos educativos exposições e aí eu só queria pensar uma coisa 

com vocês um porque também mais uma vez a Dana trouxe é o profissional 

da segurança a gente tá falando sobre segurança e convivência ela 

brilhantemente, maneira muito elegante como sempre, traz o profissional de 

segurança e eu faço um confessionário aqui, o profissional da segurança 

patrimonial ele é o meu primeiro parceiro dentro do Sesc, porque aí é 

interessante pensar enquanto símbolo da cisgeneridade masculina, porque a 

segurança patrimonial ela representa muito bem esse símbolo, é quem em 
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última instância preciso procurar em um espaço de segurança segurança 

inclusive afetiva assim, tem figuras ali que eu sei que se acontecer alguma 

coisa comigo em qualquer espaço da cidade, e se eu der um telefonema vai 

me encontrar na mesma hora porque está capacitado para isso e lida com essa 

situação de maneira muito mais rápida que eu, e aí mais uma vez a gente está 

se aliando entre nós travestis, transgêneros e não binárias mas tem uma 

situação de que mais uma vez voltando para o abalo sísmico a nossa entrada 

na unidade ela é tão, tão forte no cotidiano, que eu faço questão de a primeira 

pessoa que eu cumprimento é a pessoa que está na porta, fazendo a 

segurança patrimonial, que fica de olho em mim, seja meu aliado porque eu 

acabei de chegar e aí ficou aqui pelo menos durante mais 9 horas, e vou 

precisar do seu apoio se alguma urgência acontecer porque enfim, o que 

acontece é que aqui hoje eu tenho mais uma vez a palavra segurança uma 

segurança tão forte de saber que se qualquer coisa acontecer comigo dentro 

da fábrica eu não tenho dúvida é chamar o segurança patrimonial e a polícia e 

pronto, assim não tem um debate profundo com alguém que tá me violentando 

né, ainda não aconteceu, mas sei que estamos disponíveis, somos corpos 

disponíveis para que isso aconteça em algum momento. Vamos finalizar o 

nosso papo gente? Vocês têm alguma outra questão para trazer, que talvez 

eu tenho esquecido alguma conclusão é E aí eu agradeço no final, inclusive 

você tá citando a Di, seria maravilhoso se ela pudesse participar com a gente 

junto com você assim eu acho que a gente retomar aquele núcleo enquanto 

pesquisa seria muito importante assim. 

[Dana] Amo que ela sempre tem uma coisa para dizer, e é tudo conviver com 

ela, porque ela sempre tem alguma coisa assim, terrível para falar, um 

desastre. 

[Bárbara Iara] Eu amo para sempre, eternamente, é a minha irmã primeira. 

[Dana] Eu conheci a Lia D. em 2014 também que ela trabalhou comigo, 

trabalhamos juntos né na Bienal de 2014, mas enfim agradeço muito o convite, 

o espaço, Lubê, saudades, beijo, Alice, prazer, Nuna você está belíssima esse 
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picu tá tudo, essa maquilhagem tá escândalo, bom sempre né, não tem como, 

uma gata que não é. Bárbara em também, saudades, espero que a gente 

possa se encontrar em breve é isso. 

[Alice] Eu acho que nesse mundo tudo que a gente tá falando nesse último 

momento assim e pensando aqui e aí foi legal poder ouvir né, tem uma coisa 

né quando está em lugares de conversas assim às vezes eu acho que o lugar 

de escuta muito privilegiado e depois que você ouve bastante você consegue 

pensar em alguma coisa, e acho que é isso assim a gente sempre tá correndo 

risco e há algum tempo eu venho tentando me apropriar esse risco sabe, não 

como algo que me enfraquece ou que me desfaz, exatamente oposto sabe 

como tornar o risco o próprio recurso sabe, E aí ao mesmo tempo isso é muito 

dialético né, porque e se essa outra pessoa me põe em risco também de 

alguma forma coloco ali risco porque eu também desestabilizo ela, então acho 

que de alguma forma conviver é isso é, e eu lembro que uma vez eu ouvi uma 

entrevista da Elke Maravilha e ela disse que o nosso grande desafio não é 

viver, é conviver, e eu concordo assim, eu acho que conviver é exatamente 

tomar para si o risco de tá vivendo e ter o outro presente, independente se 

você quer ou não esse outro na sua vida, sabe, esse outro pode ser qualquer 

outro né enfim e acho que é exatamente né sei lá pensar que a Bárbara ela 

desempenha de alguma forma esse movimento de, não só na de incorporar 

essas pessoas para dentro de um lugar institucional, mas promover esses 

encontros, que em alguma Instância os nossos iguais também podem ser as 

nossas grandes diferenças né tipo, acho que isso é muito muito interessante 

assim eu infelizmente não tô tendo esse momento né, que eu acho que vocês 

puderam passar de ter outras pessoas trans para trocar dentro do educativo, 

eu nesse momento sou a única, e aí ouvindo vocês, me dá um certo desejo de 

também poder viver isso algum período da minha vida assim, poder trocar 

quantas pessoas dentro dessa dinâmica de educativo. Então, assim, é massa, 

a possibilidade de ter conhecido vocês, mesmo que não pessoalmente, mesmo 

que não é ali no dia a dia ali né tipo trocando, mas de poder ouvir também, 

fiquei com vontade de encontrar vocês, espero que a gente se encontre. 
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[Nuna] Uma questão muito importante que Alice colocou assim no começo, é 

dessa questão da escuta, porque eu sinto que até assim, ontem hoje e sempre 

assim, aqui na nossa convivência que é maravilhosa, é muito gostoso poder 

me lembrar e pensar em, enfim, vários momentos que vem assim de falas que 

aconteceram, que eu estava presente, às vezes não envolvida no assunto, 

mas que naquele momento foi tipo assim O momento de aprendizado assim. 

Então isso é muito importante também, eu acho que tira um pouco a gente 

daquele lugar da gente achar que a gente é louca né, enfim às vezes, até hoje, 

vou discutir muito com uma pessoa porque errou meu pronome e é isso , na 

minha cabeça é um processo muito recente de ter deixado essa submissão de 

lado né, e poder entender que é isso, eu posso combater essa violência, essa 

violência não precisa passar em em branco, não precisa ser uma experiência 

que eu vou guardar para mim enfim vou ter que tratar só na terapia né, tem 

que ser uma coisa institucional também, então eu acho que é para mim foi 

muito valioso por conta disso e eu queria também agradecer todos os pênis 

pela conversa e tudo pela troca porque é muito importante assim realmente eu 

acho que a gente se contribui para a gente se sentir, mesmo que a gente faz 

papel de louca às vezes porque é necessário e precisamos sobreviver, mas a 

gente tem certeza que a gente não tá que a gente não é porque a gente exige, 

o que a gente quer, o que a gente precisa, são questões reais e palpáveis 

mesmo nada que não faça parte do que a gente necessita. E agradecer a 

vocês, perfeitas, um beijo para todas. 

[Lubê] Só agradecer também a todas, é muito bom ouvir vocês de novo e 

compartilhar esse esse espaço, mesmo que virtual eu sempre cresço muito e 

aprendi muito com vocês, e também estou morrendo de saudades de todas 

espero que a gente se encontre também, em algum espaço educativo também. 

[Bárbara Iara] Sim, com certeza, vamos nos encontrar com certeza gente, e 

vocês sabem que no fundo, no fundo meu sonho é uma equipe completamente 

transvestigênere né, um dia a gente vai fazer isso e vai fazer o grande encontro 

mas eu acho que independente disso assim as possibilidades são tantas que 
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com certeza esses encontros vão acontecer, talvez não todas juntas e 

agregando as outras que ainda não vieram mas em momentos específicos a 

gente tem muita muito trabalho a fazer ainda. Eu queria agradecer 

imensamente a presença de vocês imensamente a generosidade de vocês 

para com a pesquisa e para com esses passos aqui de hoje principalmente 

agradecer imensamente a presença de vocês na minha vida assim cês não 

tem dimensão assim trouxeram em alguns momentos a minha relação com 

vocês, mas assim para mim, é fundamental ter iguais e para compartilhar o 

espaço trabalho porque aonde eu vivo 9 horas do meu dia, ou seja, maior parte 

da minha vida então eu preciso ter algum tipo de espelho, mesmo que seja um 

pouco mais distante ali, ter um um porto seguro entre nós. Luca e Nuna, muito 

obrigada por terem vindo ontem hoje uso exemplo de Luca e Nuna porque a 

gente vai continuar com outros papos a gente ainda deve fazer com as outras 

pessoas que não vieram é como eu disse no início somos 13 pessoas em 

dessa pesquisa é e colocar para Alice, Dana se vocês quiserem voltar eu 

continuo mandando os links lá no WhatsApp no Instagram Qual sua mandando 

os links se vocês quiserem voltar não sintam obrigadas, mas enfim voltem 

quando vocês quiserem eu vou tentar avisar o dia que as outras meninas vão 

vir também e agradecer imensamente por vocês terem topado ouvir o e somar 

com o nosso papo com certeza a gente vai se encontrar não só no ambiente 

profissional mas o ambiente social assim, eu tô planejando esse grande 

encontro de titãs aqui em casa, e eu acho que 13 pessoas cabem numa boa, 

é um banheiro só, a gente não vai ter discussão, cada uma traz o seu xanã e 

seu o otim e a gente se diverte aqui é um ambiente muito gostoso eu gosto 

muito daqui e vai ser um  recebê-las todas em breve aqui quem sabe inclusive 

para comemorar o diploma da trava mestra. É, eu acho que é isso, a gente fica 

por aqui hoje lembrando que em breve teremos outros papos, ainda não temos 

datas e horários definidos mas eu vou divulgar nas redes sociais, as minhas 

redes sociais estão aí embaixo na descrição para quem ainda não me 

acompanha, enfim é só entrar no na descrição desse video. Lembrando que 

tra e ele é um canal especialmente para RPG, gameplay que eu faço durante 

a semana em alguns momentos vou trazendo essas trava-línguas para a gente 
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poder discutir a nossa vida porque enfim é uma pergunta que vai ficar para um 

outro encontro é será que ser travesti ser uma mulher trans era uma pessoa 

não binária é currículo né eu não consigo desassociar mais o meu currículo 

essa nossa pauta identitária, então assim como não desassocio do meu 

currículo eu não consigo dissociar e nem quero desassociar do canal também 

não à toa o nome do canal e é isso, muito obrigada ao público que esteve 

presente acompanhando o nosso papo vocês são essenciais para existência 

desse canal não à toa a gente decidiu fazer de maneira pública uma entrevista 

acadêmica que poderia ser do ambiente privado e anônimo enfim ,espero 

vocês nas próximas e até a próxima, eu sou Bárbara Iara e eu sou a Trava no 

Controle. Beijinhos, e até depois. 
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ANEXO C 

3º episódio de entrevistas.  

Com Lia D. Castro, Luna Dy Cortes e Uma Reis Sorrequia.178 

[Bárbara]: Olá, estamos ao vivo! Que delícia! Tem alguém aqui com a gente? 

Tem alguém já assistindo? Cadê as pessoas que estão aqui? Eu tô com duas 

convidadas ma-ra-vi-lho-sas que já trabalharam com a gente nos educativos 

das Exposições. Meu nome é Bárbara e Iara Hugo, eu sou a Trava no Controle 

e a gente tá aqui hoje para fazer um terceiro episódio das minhas entrevistas 

de mestrado. Eu tô fazendo mestrado em Educação: Currículo na PUC aqui 

em São Paulo com orientação do Professor Doutor Fernando José de Almeida 

e investigo a nossa situação enquanto mulheres trans e travestis e também 

pessoas não-binárias educadoras das exposições de artes-visuais em especial 

no Sesc Pompeia  . Para isso, a gente já teve dois episódios anteriores com 

outras convidadas belíssimas, também conversando com a gente sobre as 

experiências delas nesses educativos e nas escolas quando elas eram 

crianças e adolescentes. E hoje a gente tem a última entrevista porque eu tô 

na reta final!  Eu tenho que entregar no dia dezessete. Ou seja, é fazer a 

entrevista, inclusive, uma das entrevistadas de hoje vai ajudar a fazer a 

transcrição. E aí, analisar as  entrevistas e correr para escrever e para dar tudo 

certo, entregar, e virar mestra em educação! Quem aguenta? E hoje eu tô aqui 

com a Lia D. Castro. Seja muito bem-vinda, meu bem. Eu te amo muito, irmã! 

Você está mutada. É um prazer gi-gan-tes-co estar com você aqui hoje! 

[Lia D.]179: Oi, Bárbara, tudo bem? Magina, o prazer é todo meu de conseguir 

contribuir com o trabalho seu,  nosso, né? De todes nós. E vamos ver o que 

 

178 Transmitido ao vivo no canal TravaNoControle no YouTube em 21 de novembro de 2021 e 
disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=1_URTlBvdtc>. 

179 Lia D. Castro atua de maneira transversal no terreno das Artes Visuais. Há 9 anos é 
educadora em espaços expositivos. Pesquisa as possibilidades de leituras de obras além das 
camadas de tinta, realizando palestras na Suíça, Vevey e Lausane. Dedica-se ao projeto como 
pintora no qual utiliza a prostituição como ferramenta de trabalho e investigação, aproximando-
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vai rolar aqui hoje, mas to bem disposta mesmo de (Inaudível | Hipótese: 

escorregar) e de construir junto, né? Eu acho que trazer um pouco da nossa 

imensa como indivíduo, mas também como coletiva, né?  

[Bárbara]: Sim.  

[Lia D.]: E pra gente realmente é muito importante realmente entender como 

que a educação, como o museu, como as instituições de arte e outras 

instituições cisgêneras-brancas estão pensando como a gente tá pensando 

juntes, também, né? Que não é um pensamento binário que a travesti tá lá e o 

cisgênero tá lá pra (Frase Inaudível | Hipótese: falar, brancos, que o indífena é 

um ser limitado), não.  Realmente, um lugar onde a gente pode construir outros 

e outros lugares, pensar realmente um nome. Em uma terminologia Fanoniana, 

então Frantz Fanon olha e fala, olha, o branco criou o negro, o negro cria a 

negritude, mas o proprio negro ele não pode se resumir a negritude, se não ele 

bota o seu branco na…. bota seu negro no branco, perdão. Nós mulheres 

Transexuais e Travestis no contexto do Brasil é a mesma coisa, né.  Nós 

vamos criando e reorganizando junto às pessoas cisgêneras. E a gente pode 

tá discutindo um pouquinho mais aqui o que é um povo cisgênero e o quais 

sãos as práticas cisgêneras. Então, o ser branco e quais são as práticas da 

branquitude, que é a prática racistas, certo?   

[Bárbara]: Total! Total!  

[Lia D.]: Então, é a introdução do que a gente vai falar um pouquinho mais.   

[Bárbara]: Você quer aproveitar para se introduzir pra dizer quem você é na 

noite? O que você faz na balada. 

[Lia D.]: Olha, na noite eu não vou falar quem eu sou, eu só vou falar realmente 

como  pesquisadora. Eu venho a mais ou menos há 5, 6 anos fazendo da 

 

se de garotos com idade entre 18 e 25 anos, brancos, ricos e autodeclarados héteros. Nele, 
busca cultivar o diálogo e a escuta no domínio da raça, classe, gênero e sexualidade. 
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prostituição uma linguagem não só de pratica de sexo. Mas, discursiva, desde 

da descolonização da proproia teoria do que é sexo e o que é pratica de sexo, 

que é bem diferente, né. Entender o que é gênero e o que é sexualidade, que 

são coisas diferentes. E essa pesquisa passa por escrita, diálogo, pela pratica 

visceral de sexo, ela passa por pintura, por gravaura e, tambem, venho dando 

acessorias para empresas, grandes e pequenas empresas sobre antiracismo 

e antitransfobia. E  também eu tenho uma trajetória em museus, na Bienal de 

Artes, no Museu Lasar Segall. A minha formação é em artes, mas eu não me 

coloco como artista. Eu acho que  estou produzindo conhecimento  a partir da 

pintura, um dos métodos que ando trazendo pra mim, é importante que eu tô 

trazendo pra mim é tirar essa hierarquia de nome, essa hierarquia de 

sabedoria, né. Então eu falo, né, fecha os olhos e imagine uma artista ou uma 

educadora, ninguém vai imaginar uma pessoa preta cisgênera ou transexual 

então a hierarquia de saber é muito grande, né. E pra mim não tem diferença 

de escrever com a caneta, ou com a tinta. Até o (Palavra inaudível) vai falar, 

olha, eu cozinho e sou cozinheira, eu só cozinho. É isso que eu estou falando, 

enfim, eu não sou artista. Eu organizo alguns sistemas epistêmicos pra pintura, 

tintura, caneta, pelo lápis e incluo palestras. E é o que ando fazendo na minha 

vida e também venho conversando com mulheres transexuais e travestis do 

brasil e de são paulo pra entender quais são as novas, os novos metodos de 

viver e não de sobreviver, mas estar viva. Esse lugar da sobrevivência é um 

lugar muito que a cisgeneridade e própria binariedade nos coloca, então eu 

também gosto muito de trazer palavras novas pra realmente não ter algumas 

situações quais as palavras usadas pelas pessoas cis-brancas não dão conta. 

Então, vamos juntar as palavras, né, vamos trazer essa nova ciência de 

identificá-las ou diminuí-las, né? E trazer também um amor que seja circular e 

não amor linear, que reforça novamente a hierarquia primeiro eu amo a barbara 

depois a Luna depois a Uma. Estamos aí ó, um amor circular, agora nós 3 

estamos se amando junto com as pessoas que estão nos assistindo então está 

acontecendo aqui um amor circular então a educação e a forma de 

sobrevivência é entender que ela é também relacional, né. Mais partindo do 

indivíduo,  mas só que com vários atravessamentos. E, também, tenho um 
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outro projeto chamado retina colonial aonde a gente vai entender um pouco na 

nossa socialização do olhar, da escuta, do sentimento, quais são as 

referências estéticas de amor que nós temos, quais são as formas que 

aprendemos a odiar. Ou seja, na nossa socialização do olhar a gente aprendeu 

a olhar o mundo com os olhos de um homem brancos, então é legal a gente 

parar pra pensar “em qual olhar a Lia D. está olhando agora? Quais são os 

métodos anticoloniais do olhar? Como a Lia D.aprendeu a odiar? Como a Lia 

D.aprendeu a amar”? Inclusive, nós mulheres transexuais estamos 

aprendendo a gastar o nosso dinheiro. Aí também está uma questão que a 

gente pensa muito que os branco cis falam que é… como é...como é que eles 

falam. Questão de carreira, Bárbara como que é? Quando você.... 

[Bárbara]: Evolução, ascensão de carreira, algo assim? 

[Lia D.]:  Isso, ascensão de carreira. O que nós estamos nos permitindo aqui 

é ascensão de vida, não é só um sistema de carreira que é essa questão 

capitalista.  D perguntar também pra nós não só o que nos espera das 

pessoas, mas, também, o que nós vamos deixar pras pessoas. O que a gente 

deixa pra nova geração, estamos sempre buscando algo sobre o outro, né. 

Nunca pensando no que estamos construindo e o que estamos deixando. 

Então, é isso que venho fazendo nos últimos  5, 6 anos. 

[Bárbara]: Perfeito, gata. Eu gosto quando você traz a questão da hierarquia 

da palavra artista, a gente pode pensar muito sobre isso e em algum momento 

eu gostaria que a gente pensasse também se existe alguma hierarquia na 

palavra Educadora quando a gente pensa em uma Mulher Trans Educadora, 

a gente pode aproveitar isso que você tá falando sobre a cisgeneridade, de 

ascensão social, enfim,essas situações todas que você colocou enquanto a 

leitura que a cisgeneridade tem de uma pessoa que é artista. Existe uma leitura 

possível é que a cisgeneridade coloca para os nossos corpos quando a gente 

se transforma em educadoras, talvez? 
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[Lia D.]: É, acho que existe essa pergunta, Bárbara e Luna, pra nós que é a 

memória da palavra. A palavra além dela construir memória, ela constrói 

sujeitos, né. Se a gente parte da técnica da própria polícia militar, que é o que? 

A repetição, né. Dentro de um curso de especialização da política militar, né…. 

eu estou trazendo o exemplo da polícia porque são os policiais as pessoas 

com que eu estou mais trabalhando, né. As cisgêneras, principalmente. E 

pensar nessa questão das palavras, da técnica da palavra e como a repetição 

vai se tornando neurose. A palavra deixa de ser uma palavra e passa a ser 

sujeito, um sujeito masculino  ou feminino. Porque você vai repetindo tanto a 

palavra. Então, sobre a palavra educadora, é entender quais são as memórias 

que a palavra educadora nos traz? O que ela nos diz? Quais são as imagens 

que ela constrói? Aí, tem outra questão que é, um exemplo: estamos no Sesc, 

nós mulheres transexuais trabalhando no Sesc e travestis nessa linha direta 

do educativo. Aí existe uma questão que é a objetificação do corpo também, 

porque é entender que colocar uma mulher transexual em uma instituição 

cisgênera-branca, não significa que eles estão isentos, de serem isentados de 

serem transfóbicas, porque a objetificação ela sempre passa. Então, a gente 

tá falando realmente de memórias afetivas né. Ou seja, eu nunca vou ser uma 

educadora dentro de algum burburinho no corredor, eu vou ser um ponto de 

referência, do tipo, “olha, onde fica a obra? Onde tem uma pessoa trans”. 

“Quem é a Lia D.? Aquela mulher transexual”. Então, são essas memórias 

assim ... .coloniais que nós temos que estar muito esperta, né. Aí tem, também, 

a questão também do sistema de embranquecimento cognitivo, né. Seria o 

que? Hoje de repente eu não me sinto mais uma pessoa transexual, eu de 

repente não acho que sou um corpo trans e que sou  educadora. Mas, em um 

país colonial, porque nosso país não é só colonizado, ele é colonial ainda, né. 

Porque os brancos não superaram ainda… é, como eu posso falar…. a 

escravidão, a escravidão não, a soltura dos escravizados, quanto mais eles 

vão superar o nosso corpo transitando em um ambiente que realmente não é 

um ambiente pensado pra nós, né. É um ambiente de memória realmente 

cisgênera-branca. Então, são vários fatores que a nossa atenção 

comunicadora nos elimina a obra, é botado no nosso corpo. É aquilo que eu 
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sempre falo sobre a melanina. Olha, não é que temos que ser 10 vezes 

melhores que as pessoas cis, a gente só tem que tomar um pouco mais de 

cuidado porque nós somos 10 vezes mais observadas. E essa observação 

vem pela hipersexualização, objetificação, pelo ódio, pelo desejo, por criar os 

extremos, né. Você deixa de ser a Bárbara e você é a princesa, você é a rainha. 

Então assim, são questões quase óbvias pra mim devido a essa pesquisa que 

eu ando fazendo, a imagem, a palavra e a memória da palavra que vai construir 

sujeitos. E a gente não pode se alienar, por isso eu vou sempre abrindo mão, 

eu não sou artista, eu sou uma pessoa que pinto. E até quando a palavra artista 

ela tá nos grandes livros como o homem branco, inclusive, Bárbara, você traz 

em um sentido muito amplo do meu trabalho quando você fala “olha, Di, a sua 

pintura ela assusta as pessoas, né. Pois você pinta como um homem branco”. 

O que a Bárbara tá falando com isso? Ela tá falando de uma questão técnica 

que só o branco ele teve acesso a isso, só ele pode. Inclusive, quando falamos 

de homens brancos, a gente tá falando o cisgênero branco, porque até as 

mulheres brancas precisaram reinvidicar no século 18 e 19 pra poder pintar. 

Então, são questões que são históricas, né. Não é uma instituição (Inaudível | 

Hipótese: colocando na minha vida pessoas trans) que vai mudar o país, 

mudar  a ideia cis das práticas transfóbica. Não é somente uma lei, é  uma 

questão social mesmo, né. Que é aquilo que eu sempre falo: quais são as 

formas de construirmos novas memórias? É uma atenção diária, que aí está a 

todo momento voltada para o nosso corpo de uma forma muito epistêmica e 

muito cuidadosa, né.  Aí, a epistemologia que eu estava que é essa palavra 

acadêmica que a gente passa do princípio do Europeu que existe corpo, razão 

e emoção, não. É tudo junto. Quando a gente fala de educação, eu vou trazer 

muito o Thomas Heinz, que ele fala, olha. Thomas Heinz é um escritor 

americano, aí ele fala “a rua me tirou a perna direita, e a escola me tirou a 

perna esquerda”,  ou seja, então ele tá falando de amputação social, né. Ele tá 

falando de lugares do sistema que realmente vai destruindo sua condição. 

Então entender que a arte-educação, o estar com crachá, isso pra mim não é 

confortável. Isso não é o escudo que vai me defender da transfobia, a 

transfobia ela tá acontecendo a todo momento. Inclusive, qual é o denominador 
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comum de nós 3 aqui, mulheres transexuais e travestis? É a violência. Isso 

também é o que ando mais falando com minhas amigas, qual o denominador 

comum das  pessoas negras, quando se reúne pra pensar a educação? É a 

violência do racismo. E nos mulheres transexuais, negras é o racismo, a 

transfobia e o sexismo, enfim, né, o classicismo. Então é entender que as 

palavras não dão conta quando a norma ainda tem uma memória muito ... 

muito colonial ainda, né. Uma memória que quando nos coloca nesse lugar é 

quase um embranquecimento. E nós não podemos esquecer quem nós somos. 

É o que sempre falo na noite, se uma travesti que tá se prostituindo na esquina 

ela esquecer que é travesti em 24h ela é matada. Então, a gente tem que tá 

muito na forma violenta do corpo aí que é o que o Thomas Heinz diz, 

novamente, olha: como a  gente pensa as pessoas pretas americanas, a gente 

pensa da seguinte forma, se nós pretos não formos violentos, nós somos 

mortos, e se for muito violento tbm somos mortos. Então como nós transexuais, 

também, a gente vai redistribuir essa violência, né? Porque se a gente for muito 

violenta a gente é dispensada das instituições e se a gente não for violenta a 

gente é sexualizada, a gente é tocada, né. Tocada eu falo de totem mesmo, a 

pessoa vai perguntar da obra e pergunta como foi pra nossa família (Inaudível 

| Hipótese: a gente tem que tá atenta o tempo inteiro). Então eu acho que são 

essas questões diárias que eu tô trazendo e também de vivências, mas a gente 

pode também  falar de um sistema maior que é essas memórias da palavra, 

né Bárbara, a pergunta foi essa, né? A palavra educadora, nesse encontro né. 

Como essa palavra pode compartilhar das simbologias nossas. Ainda,  ela não 

dá conta, porque ainda não basta estar dentro da instituição, a instituição tem 

que estar em todas nós, não no lugar da hierarquia, você entendeu? Mas onde 

os corpos e corpas de alguma maneira possam se sentir seguras, inclusive 

seguras de falar de nomear o tipo de violência que acabou de 

acontecer.  Porque a questão é essa a violência acontece 24h horas, inclusive 

tá acontecendo agora a gente tá falando sobre violência mas poderíamos ta 

falando, sei lá, do meu batom do brinco, sei lá do nosso cabelo, enfim. É, não 

sei se deu pra contribuir um pouco Bárbara.  
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[Bárbara]: Total, gatinha! Como introdução contribuiu pra caralho! 

É...tem...tem…. 

[Lia D.]: Então eu posso embora (risadas)? Tô brincando!  

[Bárbara]: Não, magina. Fica grudada na cadeira, a gente tem um 

compromisso (risadas)! A gente tem um date, hoje.  E eu vou chamar a Luna 

que é essa fantástica, maravilhosa, eu acabei de atualizar a nossa bio aqui do 

YouTube que a Luna, ela veio de última hora, eu tômuito feliz com a sua 

presença, gatinha, Mesmo, mesmo, mesmo. É, Luna ela é Luna Souto Ferreira 

ela é criadora e criatura, ela mesma se define nesse sentido. Nasceu aqui em 

São Paulo em 1999, ela é novinha e ela é moradora da Periferia.  Eu faço essa 

pequena introdução mas eu peço para você mesmo se introduzir e dizer quem 

você é aqui para gente e dar suas primeiras palavras também.  Enfim, eu acho 

que essa mesa é muito especial porque ela tá sendo composta por três 

pessoas negras também, né. Somos mulheres trans e somos pretas Então a 

gente tem certas coisas em comum. Já, já a Uma chega,  como diz a própria 

cisgeneridade para esclarecer algumas coisas (risadas)! Mas, enfim, Luna, fica 

“a vonts” o microfone é seu. Enquanto a gente escurece daqui a pouco a Uma 

vem esclarecer. Você tá mutada, amor, agora sim, agora sim.  

[Luna]180: Ah, acho que é meu microfone que tá zoado mesmo. É…. 

[Bárbara]: Mas não tem problema com ruído não depois quem vai se dar conta 

disso vai ser mesmo no caso. A Luna além de tudo vai ser a transcrissora… a 

transcritora... vixe,  vai transcrever.  A Núbia que tá no chat, inclusive, tá 

 

180 Luna Dy Cortes é a veia que interliga Luna Aurora Souto Ferreira com a necessidade de 
registrar e transmutar a vida. Criadora e criatura, nasceu em São Paulo - Brasil no ano de 
1999. Moradora da periferia de Taboão da serra (SP-Brasil). Propõe-se a pesquisar de maneira 
transdisciplinar os choques, os cortes, as curas e as simbologias de suas próprias narrativas, 
expandindo sua subjetividade combatendo a iminência de morte com movimento de vida. É 
uma Travesty e também transita como mediadora cultural, escritora, performer, artista-visual 
e estudante de Letras pela USP. 
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mandando beijo gente a Núbia foi quem transcreveu as duas primeiras 

entrevistas. Muito obrigada, gatinha. Eu amo você.  

[Luna]: Ah, eu também te amo, Núbia!  

[Bárbara]: Nho, nho, nho, nho, nho! 

[Luna]:  Salve, salve, gente. Boa noite, tudo bem? Nossa, sempre acho meio 

estranho, às vezes, falar no virtual. Porque eu não sei se eu me refiro só a 

quem tá no encontro, ou quem tá no chat, também. Enfim, coisas que o virtual 

faz a gente pensar, às vezes. É, eu me chamo Luna Souto Ferreira, me 

denomino, também, como Luna Dy Cortes, me vejo quanto uma pessoa que 

tem vários nomes, que já perpassou vários nomes, espero que eu perpasse 

mais ainda. É... e como você falou no começo acho que eu me coloco muito 

como criadora e criatura assim, né. Desse paradoxo que nós pessoas trans é 

colocado nessa quebra, né, desse mundo. Que a gente sempre precisa tá 

quebrando com esse mundo de alguma maneira. E aí, perante a esses 

paradoxos eu gosto de me exercitar nisso de ser criadora e criatura, também. 

Porque isso me possibilita um pouco, também, não parar muito no tempo. É... 

Eu tenho 21 anos, eu sou novinha, sim. Então, eu não gosto de falar Disso no 

sentido etarista do “aí, sou novinha”. Até porque não existe tanto isso para 

gente, né? Se for parar para pensar, assim, uma coisa bem tensa, né,  nossa 

expectativa de vida  é 35 anos, então eu já taria na meia idade então, né, se 

fosse assim. É… mas,  eu pontuo isso muito num sentido de me localizar no 

tempo também, né. Eu sou o reflexo, né, de alguma forma sou o produto e 

produtora, também, de políticas específicas, de um mundo específico, de uma 

discussão colocada de maneiras específicas que me possibilitam, inclusive, 

acessos, né. Eu não gosto de falar em privilégios. Eu acho que não… na 

condição qual nós estamos não tem como a gente falar em privilégio, a gente 

pode falar de acessos, né. E…. eu tô me repensando aqui com toda essa 

discussão do ser ou não ser artista. Nem do ser ou não ser, né. Mas do não…. 

não…. não considerar mesmo, enquanto uma prática não- colonial, né. Mas 

até então eu também me denomino enquanto artista, também muito nesse 
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lugar de buscar lugares que potencializam de alguma forma o meu discurso, 

ou até mesmo de validação. Não sentido de buscar aprovação, mas no sentido 

de, tá, então são essas as armas que vocês usam pra lutar? Tá como eu posso 

hackeá-las, né? Como eu posso fazer eles atirarem em si próprios ... mas às 

vezes a gente aponta essa arma pra própria cabeça, né? Mas até então me 

vejo como multiartista, mais no sentido de... eu tô interessada mais em 

comunicar do que no como eu vou comunicar, sabe. O como ele vem muito no 

sentido do... da necessidade do momento mesmo, né. Então, é... pode ser uma 

pintura, pode ser um vídeo, pode ser X, X, X coisas, né. E aí nesse sentido eu 

vou galgando o o meu espaço, né, nessas brechas e nessas pontes de 

linguagens. Mas não só, também, né. Eu sou Educadora,  é….comecei a atuar 

como educadora oficialmente assim num job oficial digamos assim foi no Sesc 

Pompeia  , então tem um lugar muito de afetividade, assim eu sempre falou 

isso inclusive com a Núbia que está nos assistindo o quanto a gente é 

saudosista da Pompeia   porque, né, o único momento em que de alguma 

maneira a gente acessou uma renda mínima, né, enfim. Mas eu comecei 

a  atuar como educadora como oficineira do Estado, na verdade. Eu dava aulas 

de iniciação musical, eu estudei música grande parte da minha vida, hoje eu 

tenho uma relação bem de é hobby e pronto porque me fez muito mal durante 

muito tempo porque o espaço... eu estudava música erudita, né. Porque os 

espaços, as bolhas da música erudita, os espaços, as escolas, os 

conhecimentos em comum etc. desse ramo é muito, muito, muito, muito 

conservadora assim, sabe? De uma coisa de você comparar com áreas, né, 

da cultura é muito. Isso é minha visão, né. É muito, muito, muito, muito assim 

discre...discrepante assim, sabe? Coisa de tipo, sei lá,  em 2020 que come… 

ter come… ter começado alguma discussão, por exemplo, em assédio… sobre 

assédio de mulheres cisgêneras em uma das escolas mais importantes de 

música do Estado de São Paulo, né. Então assim a discussão ainda tá em 

outro lugar. Então esse lugar ele me expulsou de alguma forma, né, E aí, enfim, 

quando ele me expulsa de alguma maneira eu vou buscar quem sou eu, assim, 

porque eu estudo música…eu estudei música desde os meus dez anos… dos 

meus nove, dez anos, então tem um lugar muito da constituição assim da 
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minha primeira infância da minha pré-adolescência e tal. E aí quando eu sou 

expulsa de alguma maneira eu vou buscar quem eu sou no sentido de o que 

eu gosto de fazer que... esse lugar do pré-vestibular, também, muito forte, né, 

infelizmente o que a gente faz parece que define muita gente. Pelo menos eu 

tive muita essa pressão, assim... vinda da própria escola ou da própria família 

porque isso foi um valor colocado pela minha família, na minha criação que... 

me ajudou, mas também ainda assim é uma violência, né? Que tipo eu não 

posso ter, eu não posso conceber a ideia de não estar estudando, né. A minha 

mãe é uma mulher nordestina que nasceu no interior da Bahia, que não pode 

estudar e…. é uma pauta que... eu vou começar a chorar daqui a pouco. Eu to 

emotiva, gente, estradiol e acetato de ciproterona aqui, ó! No fervo! É… mas é 

uma pauta que mexe tanto comigo comigo, mas com a minha mãe. Ela sempre 

manifesta o desejo de ter podido estudar e ela já tentou voltar e inúmeras vezes 

e em inúmeras vezes é...há…. violências muito estruturais, né? No como…. 

como…. enfim de como ela vive, assim, que impede muitas vezes ela… ela  de 

ir, né. Ela é uma mulher de 65 anos que ainda trabalha como diarista porque 

uma aposentadoria de um salário mínimo não rola.  Enfim,  então é muitas 

vezes, também, esse valor dos estudos de acessar lugares qual nós não 

podemos ace… a gente não pode acessar e queremos que você acesse foi 

sempre muito forte na minha família. Também tenho  quatro irmãos, 3 irmãs e 

1 irmão bem mais velhos que eu, então eu tenho 21 e depois de mim a irmã 

mais nova tem 39 anos. É…. isso gerou várias outras coisas também, mas 

esse lugar do vai estudar, não pode parar de estudar etc, etc. Então fui buscar 

muitas coisas. Aí nesse lugar, de buscar que eu acho que eu fui me formando 

como uma multiartista, sabe? Que é isso, estudei música, aí fui pro teatro, aí 

fui pra literatura, aí fui pra performance e aí fui para arte-educação, sabe? 

Muitas experiências distintas, né. E nesse lugar também é um lugar onde eu…. 

de alguma maneira consegui me emancipar para poder viver quem eu sou, 

né.  É…. eu verbalizei pra mim mesma e para outras pessoas que eu me 

entendi enquanto uma mulher-travesti com mais ou menos com uns 18, 19 

anos. Mas já me entendi como uma pessoa trans desde os 17, né. Mas eu 

acho que eu não tinha tanto ace…. não sei nem se acesso, mas... é, eu acho 
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que acesso de algumas pautas da discussão, então sempre ficava muito em 

um lugar do há algo errado comigo, né.  Enfim, fui militar também no final do 

ensino médio, eu ocupei a minha escola em 2016...2016,  enfim  por aí é que 

foi me jogando pra um esfera política muito forte e assim, nisso eu fui me 

informando também tendo consciência de mais algumas coisas,  atéque 

chega  esse…. eu ia falar esse termo, né, mas mais que esse termo mas essa 

concepção de mundo que é ser uma byxa-travesti, ou uma mulher-travesti, ou 

simplesmente travesti. É…. e a arte-educação ela tem papel na minha vida 

muito forte disso, né. Porque foi o primeiro espaço onde... primeiro espaço 

educacional eu acho qual eu habitei enquanto propositora e não só enquanto 

Luna. Não só enquanto a Luna (risadas). É... nesse lugar de, né, aluno bem 

do lugar de que recebe a luz mesmo, né. Um dos primeiros lugares onde meu 

discurso foi considera, não vou nem dizer valorizado, mas considerado. Mas 

trabalhei com pessoas ótimas, então também de alguma maneira foi mais do 

que considerado, né. Muito cisaliados envolvidos. E aí nesse lugar de 

propositura, fui me entendendo cada vez mais. Eu acho que hoje eu me...é 

muito louco, às vezes eu me sinto meio velha assim de experiência de vida, 

sabe? Mas é isso,  acho que falei geral a minha história, como vim parar aqui, 

né? Conheci Bárbara no Sesc Pompeia  , maravilhosa, programadora. Nossa, 

inspiração para acordar de manhã era seus looks, sério, de verdade, porque 

(risadas)... só tinha cis naquele lugar, era tipo um alíveio poder ver você e 

conversar com você, sabe? E enfim, compartilhar daquele espaço, transformar 

aquele espaço em outra coisa, né? É….e é isso,  trabalhei no 

Pompeia   durante… trabalhei em três, duas exposições que foi a arte-veículo, 

depois foi no William Forsythe. Aí depois eu fui para outro Sesc. E aí foi onde 

a gente teve os primeiros contatos e rolês da vida, também.  

[Bárbara]: Arrasou e atualmente você tá? 

[Luna]: É… atualmente eu tô como educadora no Museu de Arte Moderna, no 

MAM. 
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[Bárbara]: Perfeito, meu bem. É…. o alento não é só da sua parte não, viu? 

Pra mim também é um alento muito grande ir para o espaço de trabalho e 

encontrar vocês e encontrar as minhas iguais. A Dana ela trouxe esse termo, 

e eu acho que inclusive que a Di pode comentar com a gente e a Uma também. 

Eu já vou dar as boas-vindas para a Uma, mas encontrar a gente naquele 

lugar, naquela rua, naquela fábrica, a gente enquanto o chão-de-fábrica é 

confortador, assim, pra mim não à toa surgiu o tema da dissertação de 

mestrado porque é um tema que eu tenho muito carinho.  Uma, seja muito 

bem-vinda, meu bem! Toda mascarada Cadê as nails? Cadê as unhas? Olha 

que maravilhosa! A Uma também foi nossa Educadora, ela trabalhou conosco 

nos projetos Ofício. Você fez o ofício da Ana Mazém ou do Tóstis? Você fez o 

da Ana Mazzei? Você tá sem microfone, meu bem. 

[Uma]181: É… eu fiz Ana Mazzei.  

[Bárbara]: Ana Mazzei. É… Uma é geógrafa e ela é foda e ela tem experiência 

na Argentina. Quase de Córdoba essa pessoa. Ela é de Sorocaba, também é 

mestranda e enfim eu faço uma leve introdução, mas eu prefiro que você se 

apresente. Uma se você puder eu não sei como é que tá aí o seu rolê.  

[Uma]: Não, eu posso me apresentar, agora sou toda sua.  

[Bárbara]: Eba, delícia! Mas você tá na manicure ainda?  

[Uma]: Não, agora não mais, já saí.  

[Bárbara]: Arrasou. Engasguei. Engasguei comigo mesma, como diria a nossa 

ex-presidenta, saudades dela. Uma fica “a vonts” o microfone é seu. Luna 

 

181 Uma Reis Sorrequia, ariana, 25 anos, travesti, branca, heterossexual, monogâmica, em 
uma união estável, agnóstica, ativista, militante e defensora dos direitos humanos, em especial 
da população LGBTI+, transfeminista, cuir, sudaca e decolonial. É arte-educadora no Museu 
da Língua Portuguesa e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e 
Práticas de Consumo (PPGCOM/ESPM). Cursa o Diploma Superior en Infancias y Derechos 
Humanos (CLACSO) e é licenciada em Geografia pela Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar). 
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super obrigada pelas suas primeiras palavras eu anotei várias coisinhas aqui, 

tá? Não vou prolongar porque eu queria aproveitar a chegança dá Uma pra 

poder amarrar as coisas que você falou junto com as coisas da  Di, também!  

[Uma]: É… é pra mim me apresentar assim da forma que a Luna se 

apresentou  ou alguma coisa mais breve?  

[Bárbara]: Como você quiser, meu bem. Cê fica à vontade, a gente sabe que 

falar é contigo mesmo! Mas aí qualquer coisa eu te interrompo para dar tempo 

das outras meninas se colocarem. 

[Uma]: Beleza, então vamos lá. Meu nome é Uma Reis Sorrrequia, eu sou uma 

travesti branca, heterossexual, monogâmica, em um relacionamento estável 

com um homem preto. Sou do interior de São Paulo nascida e criada em 

Sorocaba. Vim para São Paulo há dois anos e posso depois chegar do porquê 

eu vim pra São Paulo, tem muito a ver com a arte-educação em si. É…. 

atualmente eu moro em Pirituba na COAB Taipas, naquela região na região, 

na Pirituba Taipas e eu trabalho no Museu da Língua Portuguesa atualmente. 

Meu primeiro trabalho CLT em sete anos,  meu primeiro CLT enquanto uma 

travesti, eu tinha tido uma experiência CLT antes entrar na graduação, né. É…. 

eu sou geógrafa de formação, licenciada pela Federal de São Carlos e eu fiquei 

um tempo na Argentina, seis meses, quase sete na nacional de Córdoba e fiz 

5 meses na Federal de Pernambuco em Recife, também. E atualmente eu faço 

mestrado em comunicação e práticas de consumo onde eu pesquiso as 

infâncias travestis e trans no consumo e na mídia e eu também faço 

aperfeiçoamento em Infância e Direitos Humanos na Klaxon. E a minha história 

eu acho que assim eu me deparo enquanto uma criança travesti, uma criança 

transviada, muito nova, quando eu vou pra escola já tardiamente, eu não fiz a 

pré-escola, né. Minha mãe por vários motivos eu não fiz o que a gente 

chamava de prezinho, né. E eu lembro que é o um dos primeiros momentos 

que eu tomo conta que eu era diferente das outras pessoas e isso foi muito…. 

muito brusco porque eu pesquisando as infâncias eu falo que a violência 

fundante da…. do transódio, eu não falo transfobia, ele se instaura aí, né. É 
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quando essa criança ela tem que ser se reconhecer, ela se se deflagra no 

mundo em que ela não é a normalidade, né. Se existe um normal, ela não é a 

normalidade e o tanto tempo que ela passa tentando entender porque ela não 

é normal. E geralmente esse não ser normal ele é é um processo de entender 

porque eu sou maltratada, por que eu sou violentada, por que eu sou preterida, 

porque mil coisas que vão se passando que faz com que essas crianças ... 

essa criança, né, ela se questione desse lugar ela ocupa e se questione 

também porque as pessoas não fazem nada com relação a esse lugar que ela 

ocupa, ou seja tá tudo bem você ocupar esse lugar, né. Inclusive, eu fico… é 

uma das coisas assim que mais me movimentar, tentar entender o que faz uma 

sociedade com toda a proteção legal, moral, ética com relação à infância 

permita com que crianças trans e travestis sofram o que sofram, padeçam pelo 

o que padeçam. E nesse momento o que eu começo a perceber, também, que 

a única forma que eu tinha de sobreviver era me...me….me…. qualificando, 

não sei se a palavra é qualificar, mas me educando intelectualmente. Eu sou 

filha de uma mulher preta, um homem branco, ambos com baixa escolaridade, 

meu pai só ensino médio, minha mãe com o fundamental 2 só…. o fundamental 

1. E, enfim, ela sempre ambos colocaram para mim a educação como lugar 

para eu não ser que nem eles e ao mesmo tempo eu fui percebendo que era 

o único lugar de proteção que me valia da escola, por exemplo, muitas vezes 

eu era protegida pelos professores e diretores não pela minha condição 

humana de igual,  mas porque eu era muito inteligente, porque eu ganhava 

prêmio pela escola. E depois eu virei esportista, né, eu fui federado e 

confederada correndo longas distâncias pela Prefeitura de Sorocaba e tal. 

Então eu acabava sendo protegida e resguardada o que seja, não porque eu 

não podia sofrer violência porque eu era humana. Mas porque eu era a ... 

digamos, a galinha dos ovos de ouro ali da escola em muitos momentos. É…. 

e eu acho que isso vai te colocando no lugar depois de velha, assim, eu falo 

de velha adulta pensando em vários momentos se eu gostava mesmo de 

estudar, de ler, de pesquisar, o que é que seja. Ou se era algo que eu fiz pra 

me proteger. Eu acho que tem um pouco disso e tem um pouco de eu querer 

mostrar o meu pai, principalmente, mas para minha família que eu mereço o 
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amor deles. Sabe quando você vê alguém morrer, sendo morto, 

principalmente,  pessoas pretas e aquela tentativa de justificar que ela não 

merecia ser morta porque ela fazia mil coisas? Não fazendo um paralelismo 

esdrúxulo, mas a sensação que eu tenho em vários momentos é que eu fazia 

muitas coisas do tipo estudar, ser atleta e mil coisas tais para dizer pro meu 

pai, "ei" ...pra minha família “ei, to aqui! Eu mereço o amor de vocês”. E eu 

acho que essa negociação é muito cruel, né. Ela também é uma dá uma...um 

dos pilares que sustenta o transódio, né, que é você saber ditar de si para 

merecer o amor do outro e em algum momento o momento você vai ter que 

escolher entre você e esse amor, né.  E aí eu fui crescendo sendo a CDF e 

sendo violentada por ser CDF, né. Porque se menino até naquele momento, 

assim entendido caprichoso escrever em caneta gel colorida e a parafernália 

toda, ser dedicada, fazer todas as atividades, ter um relacionamento próximo 

com a professora, ir na biblioteca pegar livro. E eu jogava vôlei, corria e tudo 

isso era de certa forma entendido no campo do feminino e aí você vai passando 

por várias violências, várias violências e a todo momento você ficar nesse 

desisto de tudo isso e aceito essa condição que eu sei que é a condição da 

maioria das minhas, ou eu fico aqui e bato o pé que esse também é meu lugar 

mesmo com todas essas violências acontecendo. E eu vou seguindo, né, eu 

cabo, é... já desde muito cedo gostando da geografia assim. A minha mãe 

mesmo com poucas condições em vários momentos ela me comprava atlas, 

aqueles quebra-cabeças de mapa e tudo mais. E aí eu também desse meio 

tempo eu vou entendendo que eu não posso ser esportista porque eu pobre. 

Principalmente, atleta no sentido de atletismo, né, que não é o futebol, não é o 

vôlei, não é um esporte nacional que tem investimento e eu já começo a ter 

que negociar a ter que me dedicar ainda mais para ir para o vestibular, né. E 

aí com 12 pra 13 anos eu peço pra minha mãe comprar um livro de estudos do 

vestibulinho e com 14 pra 15 eu passo na ETEC é ...contra tudo e contra todos, 

né? Porque eu vim de uma escola periférica péssima e passei entre as 200 

pessoas para entrar na primeira chamada de um vestibulinho que na época 

tinha quase duas mil pessoas para 200 vagas. E aí eu entro a ETEC e eu já 

sinto uma diferença enorme de questões educacionais, mas ainda assim a 
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violência contra o meu corpo, às vezes  mais  camuflada mas ela ainda 

permanece e eu saio dali entendendo que eu não quero ser professora, não 

quero ser geógrafa porque eu vou começando a ter uma maturidade de 

perceber que o meu corpo não é um lugar para ocupar a educação, assim. E 

aí eu começo “ah, o que eu vou fazer? Vou para a saúde? Não, não vou vou 

para a saúde eu vou pra comunicação”. No terceiro ano eu presto vários 

vestibulares de comunicação: Cásper, ESPM, Belas Artes, Anhembi Morumbi 

e ENEM, USP, UNESP e de todas das que eu passei eu acabei decidindo 

porque eu também precisava naquele momento é ... me distanciar da minha 

família. Eu achava que eu tinha que me distanciar da minha família  que era 

algo urgente para a minha saúde assim, mesmo é...sem tanta 

racionalidade.  Então eu decido ir para o lugar mais longe que consigo me 

manter que é Curitiba. Então eu vou ser Prounista em Curitiba no Paraná em 

Publicidade e Propaganda e… acabo desistindo depois dos 6 meses, volto 

para Sorocaba que é quando eu tenho minha primeira CLT como garçonete 

em um restaurante japonês. E aí eu saio desse restaurante quando eu presto 

ENEM e passo na UFSCAR na geografia, né. E eu começo o meu 

entendimento enquanto uma mulher trans logo no primeiro semestre na 

UFSCAR quando eu começo a fazer parte de um grupo de estudo sobre 

feminismo, sexualidade e política. Eu fico mais ou menos um ano, um ano e 

meio me declarando uma pessoa trans, me auto identificando, me 

reconhecendo como uma pessoa trans de gênero fluido, até o momento que 

eu passo essa virada para reconhecer enquanto uma travesti  e começar a 

minha hormonização e  fazer  modificações mais permanentes no meu corpo, 

né. É….eu acho também que uma coisa que me marcou muito nesse processo 

do Ensino Médio foi que no meu primeiro ano por livre e espontânea pressão 

vindo de uma família religiosa, mas nunca tendo sido obrigada de certa forma 

de frequentar a igreja, mas vivendo sob esse preceito eu escolho ir para uma 

igreja de um dos amigos que jogavam vôlei comigo e nessa igreja depois de 

uns 2 anos a minha líder... o meu líder de jovens, né, eles me dão um livro 

chamado “A história do um ex-travesti”, quando eu recebo aquele livro no dia 

do meu aniversário de 17 anos eu choro muito e eu entro em crise e essa crise 
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dura por meses. É…. meu aniversário é em abril e eu vou romper com a igreja 

lá para o final do ano quando eu passo na PUC e sei eu vou para o Paraná e 

nesse momento tem o rompo é porque eu me dou conta que é a seguinte 

pergunta, né “quem você acha que você está enganado?”porque quando eu 

recebo aquele livro depois de anos ali na igreja, me sacrificando, sem nunca 

ter beijado ninguém, sem nunca ter me relacionado sexualmente com ninguém 

e me resguardando ao máximo e sempre sendo tida como a mais promíscua, 

a mais vagabunda, a mais, né, enfim, profana possível. E aí eu apa...pareceu, 

cê tá fazendo tudo isso, você tá enganando ninguém, porque eu ainda tinha 

aquele entendimento que talvez eu  só gostasse de meninos. Eu achava, né. 

Aí quando eu recebo esse livro eu falo “eta para”, vou para Curitiba, passo por 

um processo de começar a me dar o luxo de experimentar ficar com meninos 

e tive dois relacionamentos nesse processo até eu entrar na graduação e me 

reconhecer como uma pessoa trans, como uma travesti e fico um bom tempo 

sem me relacionar com ninguém. É…. e eu acho também que o meu processo, 

assim, de graduação foi muito doloroso porque a cada fase, etapa da sua vida 

você vai  reconhecendo que existe mais e mais camadas de violência, 

né?  Você passa pela camada de não se reconhecer como gente, passa pela 

camada de ter que escolher entre  você e as pessoas que você ama, você 

passa pela camada da violência escolar, pela violência familiar, né? Da 

rejeição, da expulsão, quando você entra na universidade você passa pela 

violência intelectual. Então quando eu falava os meninos riam, quando eu 

falava eu era desconsidera. É... eu ser uma geógrafa eu não posso falar de 

geografia, né? Parece que eu só posso falar de gênero e sexualidade e aí é 

isso, né? Aí eu...eu sempre brinco também que quando eu falo de geografia 

eu não sou uma geógrafa de verdade e quando eu  falo de gênero e 

sexualidade eu falo de um lugar subjetivo porque eu sou uma mulher trans, 

uma travesti. Então de forma alguma eu vou ser considerada é... digamos 

neutra e imparcial, não que a ciência seja isso, né? Mas eu nunca vou ser 

considerada uma cientista de certa forma por conta desse desse viés, né? 

Enquanto uma travesti para ser geógrafa eu não sirvo e para falar de gênero e 

sexualidade eu tô falando desse lugar da minha vivência, experiência e não 
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com base em conceitos, fundamentos e tudo mais. E é louco, né? Porque 

nesse processo... eu sou geógrafa de formação, mas eu fiz uma formação 

paralela em gênero e sexualidade dentro da militância, dentro da pesquisa, 

lendo coisas de fora da geografia para pensar geografia e gênero, pra fazer 

PIBIC, pra fazer extensão, pra fazer intercâmbio. Ninguém me deu isso, né? 

Eu tive que correr atrás, ou seja, fazer quase uma formação paralela que 

muitas de nós fazemos, então, assim, eu não sou uma especialista em gênero 

e sexualidade eu me fiz, né, por necessidade de entender quem eu era. 

Inclusive todas as minhas pesquisas  são perguntas que me fiz a vida inteira, 

eu acho. E eu chego nesse momento do término da graduação, a minha mãe 

ter passado poucas e boas comigo porque eu nunca pude ajudar em casa 

muitas vezes, aí ela só falava assim é… você tá fazendo as coisas, mas você 

não tá me dando gastos...é...digamos, gastos no sentido, você não ajuda em 

casa mas você também não me pede nada porque com as suas bolsas 

pequenas de 400, 600, os trabalhinhos que você faz, você paga o seu passe, 

você paga as suas coisas da faculdade, você come fora com seu dinheiro, você 

quase não fica em casa e blá, blá, blá. E chega um momento que depois de 

tudo que eu tinha feito, imagina, eu tinha feito PIBIC, eu tinha feito Sesc 

Pompeia  , trienal, eu tinha feito dois intercâmbio, tinha feito projeto de 

extensão, tinha publicado artigo em revista,  tinha feito é... evento 

internacional, evento nacional, tinha feito tudo que a universidade pública pode 

te proporcionar para alguém, assim, uma das poucas. Eu tive esse privilégio 

da minha mãe entender que eu queria ser uma cientista, chegar no doutorado, 

ser uma professora universitária.  Mas também chegou um momento em que 

ela fala “você fez tudo isso e você não consegue dar aula”? E eu cheguei a 

fazer algumas entrevistas, foram extremamente violentas e é momento em que 

aciona um start  na minha cabeça que é, talvez, a sala de aula ainda não esteja 

preparada pra mim. E se tem que um espaço que não está totalmente 

preparado mas que eu possa entrar é o espaço da arte-educação. E aí nesse 

momento eu já tinha feito, né, como eu falei a trienal de artes, a Frestas no 

Sesc Sorocaba e como eu tenho uma mãe acadêmica que a Lourdes Carril, 

eu também falo que eu tenho um pai das Artes que é o Fábio Tremonte e eu 
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ligo para o Fábio Tremonte e falo assim “eu preciso de um trabalho em São 

Paulo, sair dessa cidade maledita” e é quando eu faço a Björk Digital no MIS, 

né? E da  Björk Digital o Fábio também ajeita para mim já sair dali e ir para o 

Pompeia que é quando eu faço a Ana Mazzei Dr Horrana, né? Então, pra mim 

a arte-educação num primeiro momento foi um fracasso, assim, um fracasso 

no sentido de eu ter entrado na geografia para fazer licenciatura porque eu 

queria ser professora, eu sempre quis ser professora. E eu entendo a 

necessidade, principalmente, vindo da geografia e tendo tido os professores 

eu tive que é importante você passar pela educação básica para um dia você 

ser um professor universitário. E quando eu venho para São Paulo trabalhar 

com arte-educação eu venho entristecida, eu não venho é... feliz da vida 

porque eu não queria pra mim eu tinha me formado para ser professora da 

Educação Básica, era isso que eu queria. Mesmo se eu seguisse fazendo 

mestrado eu … a minha ideia era ser professora da Educação Básica.  Eu acho 

é… parte da minha da minha luta era tá na Educação Básica, sabe? Era tá em 

sala de aula falando de rocha, mas meu corpo ali presente, o corpo de uma 

travesti dentro de sala de aula falando de rocha falando de relevo, falando 

disso, daquilo, sem falar em gênero e sexualidade muitas vezes, mas só meu 

corpo estar presente pra mim é muito necessário, faz parte de uma luta que eu 

acredito. Então, quando eu vou pra arte-educação eu entendo como um 

fracasso, mas eu também vou percebendo que há formas de respirar dentro 

desses espaços, principalmente, no Pompeia  , né? Que é quando é ... eu já 

tinha trabalhado no MIS com uma mana, mas uma mana totalmente 

despolitizada, a-política, inclusive, eu  perturbava ela é... dia e noite porque ela 

falava assim “eu sou uma mulher transgênera” aí eu chegava e  falava “bom 

dia, travesti”,  ela falava “travesti não”, aí eu falava “você acha que na rua o 

cara vai falar você é mulher transgênero, você é transexual ou você é travesti? 

Ele vai dar tiro em todas porque é tudo traveco, bicha, então para”! E a gente… 

eu é...super (risadas) ...brincava com ela nesse sentido e quando eu entrei no 

Sesc Pompeia  , tinha eu, tinha a Bárbara, tinha a Raylander, né, eramos em 

muita, tinha a Dã, né?  Tinha ... eu esqueci o nome da gatinha, a mais  novinha, 

ai! Do teatro, esqueci o nome agora, me perdoa. Ambrósia! 
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[Bárbara]: Ambrósia, Ambrósia. 

[Uma]: E a gente era em bando, então assim, foi a  a primeira experiência que 

eu tive de trabalhar com pessoas trans e travestis e tinha um posicionamento 

político dessa identidade, desse corpo, dessa anatomia e o quanto aquilo se 

tornou uma extensão da nossa casa, assim, né, de segurança, de acolhimento, 

de carinho, de tudo porque é muito diferente você trabalhar com outras 

pessoas trans, né? Como isso gera um lugar de conforto, de acalanto assim, 

você passa a ter menos medo porque são tantas e a gente está sempre ali 

presente que o espaço começa a se normalizar a aquele corpo está ali 

circulando constantemente.  E acho que assim é… mais ou menos isso, eu 

acabo a graduação, já emendo no mestrado e acabo tendo a surpresa de 

entrar no Museu da língua. Eu não acreditava que eu passaria né, porque foi 

um processo longuíssimo, com muitas pessoas, com poucas contratações. 

Então, assim, ter conquistado uma… é.. é… meio tosco, né? Mas talvez no 

Brasil que a gente viva hoje uma CLT seja  muito para muita gente. Mas 

imagina também o que é pra uma pessoa trans que tipo as pessoas  muitas 

vezes debocham da CLT,  e dessa estabilidade porque ela aprisiona isso, 

aquilo. Pra muitas de nós é... é um, um, um avanço muito grande, você ter 

essa segurança, essa seguridade social. E todas as questões que a gente 

poderia colocar em cima mas assim é para muitas pessoas ainda que com 

todas as suas marcações ela já tiveram uma CLT ou muita CLT’s. Hoje, a gente 

vive um momento né, de penúria, de desigualdade, de miséria, enfim, de uma 

lógica da geografia da fome e tudo mais, porém pra muitas de nós a gente em 

toda nossa extensão de (Palavra Inaudível/ Hipótese: vida), talvez a gente 

nunca tenha isso, né.  Então, conquistar esse lugar pra mim foi muito 

importante e assim acho que é o primeiro momento da minha vida que eu tenho 

aquele processo de conseguir viver um dia de cada vez, sabe? Porque antes 

parecia que ainda assim tendo feito a universidade, eu tinha muita medo do 

que a podia me acontecer no dia seguinte. Eu tinha…. por conta de renda 

porque a expulsão de casa era um medo constante, o medo de não tem como 

sobreviver era uma constante, você não conseguir planejar um aluguel de uma 
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casa, de assinar um contrato, nada. Você... é…. né? Então foi um lugar muito 

importante pra mim. E tá fazendo mestrado também , é um lugar muito 

importante, ainda que em alguns momentos eu quero desistir, eu acho que a 

Bárbara sabe bem o que é isso. Você acha que é maravilhoso seguir, mas tem 

um peso também e não é fácil sair de uma universidade pública, uma 

universidade privada, pesquisar infâncias trans dentro da colonização e 

batalhar para se falar em infância travesti não só em infância trans. Então eu 

acho que eu tô nesse processo de entender, assim, o meu papel de educadora 

no Museu da língua portuguesa na região da Luz. Tem uma forte presença de 

travestis em situação de rua e prostituição. Então, eu to tendo alguns respiros, 

mas deslumbrando, também, a possibilidade de voltar para Educação Básica, 

eu tenho me reconciliado com essa ideia. Principalmente, agora, né, que a 

gente tem esse vislumbro que abra um curso no município de São Paulo. 

Então, eu não sei o que me espera, mas eu também penso em conciliar a 

educação básica com a arte-educação em algum momento e o meu sonho 

segue sendo aquele clichê meu de criança que eu sempre quis ser cientista, 

mais do que ser geógrafa ,ou qualquer outra coisa, desde pequena ah...eu,  a 

minha mãe me colocava nesse lugar de ser uma menina questionadora. Eu 

sempre… minha mãe sempre brigou muito comigo porque eu fazia muitas 

perguntas que não se chegavam em resposta nenhuma. É que... eu não era 

briguenta, não dava problema na escola eu ...contrariamente ao meu irmão 

que dava e eu não dava, porém era eu era altamente questionadora de 

exatamente tudo e se a minha mãe não conseguisse me convencer do que eu 

questionava ela eu não fazia muitas coisas, ou fazia contrário de pirraça. 

Então,  acho que eu...é isso segue comigo esse lugar de fazer perguntas 

bobas, perguntas indígenas. E eu sempre coloco que o problema do mundo 

não são as respostas, mas são as perguntas, né? Se você faz perguntas 

erradas, você vai obter respostas erradas e não recebo lugar errado, né? Mas, 

eu acho que eu sigo em busca de ser essa criança que um dia eu sempre  fui 

e também porque eu fui descobrir, depois de me visibilizar e corporificar quanto 

uma pessoa trans que que a minha mãe já sabia que eu era uma menina trans, 

desde meus 8, 9 anos, né. Mas isso é uma outra história, ela tinha esse 
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conhecimento muito real, porém ela nunca conversou comigo sobre isso e ela 

esperou  que um dia eu disse pra ela. E eu só fui descobrir que ela tinha esse 

conhecimento e ela  lidava com isso desde os meus 8, 9 anos quando eu fiquei 

adulta.  

[Bárbara]: Ah, é... perfeito. É, de fato, as questões da infância trans, da infância 

travesti que você tem pesquisado, eu acho que é… são muito potentes ,assim, 

enquanto pesquisa acadêmica. E a sua curiosidade é de uma acadêmica, né? 

Eu espero que você siga mestrado, doutorado, pós-doc, enfim, e vá dar aula 

nas universidades. Mas se é seu desejo, também, ir para a educação 

básica.  Eu fugi da Educação Básica do início, assim. Eu sou formada em 

educação artística, mas toda minha relação com educação é em educativo de 

exposições e educação museal. Super obrigada, baby, pela sua introdução! 

Eu vou puxar a Di para conversar com a gente porque a Uma e a Luna elas 

trazem questões que envolvem diretamente seu pensamento e o seu trabalho. 

Uma das questões, por exemplo, que a Uma traz é sobre merecer amor e aí 

eu lembro da sua série  “Aquele que é digno de ser amado” e eu acho que 

existe uma relação muito forte com educação e muito forte com espaço de 

museu e galeria. É…. tem uma outra situação também que é quando a Luna 

diz a situação da travesti para além do termo, né, enquanto uma constância, 

enquanto uma experiência de vida. E aí por último que eu gostaria que você 

comentasse, enfim não precisa comentar todos os pontos eu acho que você 

pode fazer uma geral sobre é isso que é a Uma traz do nosso corpo normalizar 

o espaço, no sentido de que não somos nós que precisamos estar 

normalizadas. Mas,  a nossa presença num determinado lugar  gera 

convivência e afasta a transfobia e afasta o transódio. O que que você tem a 

dizer sobre isso, minha irmã? E Luna, fica  à vontade também, tá? 

[Lia D.]: Nós vamos começar com a palavra dignidade, né, que é isso a gente 

pergunta Bárbara, Luna e Uma o que é dignidade para um pessoa cis de 

repente é ter um carro e um apartamento e é isso que a Uma traz né, também 

um pouquinho porque de repente a dignidade dela era só uma CLT, de repente 
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pra algumas irmãs nossas, entende? Sei lá, um bloqueador, né? Ou um prato 

de comida.  Então é muito ampla e muito diferente a forma de lidar,  mas 

quando a gente fala de uma vida digna pra uma pessoa trans, o nosso maior 

crime citando Angela Omália é estar viva. Então a maior dignidade hoje básica 

que a gente tá pedindo é nos manter viva, é nos estar viva,  é compartilhar o 

espaço, né?  Que não seja um espaço na porta da delegacia né, ou no samu, 

ou sei lá numa briga, mas em um espaço de trabalho, isso é dignidade, 

também, né? Então eu acho que são questões assim pra gente poder pensar, 

que a gente pedindo dignidade é o mínimo né? é ter uma casa, ter uma 

comida,  náo precisar ter medo se vai pagar aluguel não, né? Como a Uma 

tava falando, é saber qual tipo de  refeição hoje eu posso me dar, não é o que 

os vão me dar,  enfim, a gente tá falando de construção de vida mesmo, né ? 

Porque era isso, assim,  eu tive muito… né ... nessa relação com o Sesc 

Pompeia e eu tive uma experiência de racismo lá gigantesca em 2016 e como 

essa experiência pra mim foi tão traumática, né ? E por mais que a gente tá 

trabalhando de forma epistêmica  toda, né, essas funç~oes do 

racismo,  mesmo assim isso nos pega de forma desprevenida porque não tinha 

um lugar, uma pessoa que podia nos amparar. E o amparo que a gente tá 

falando não é passar a mão na nossa cabeça. É um amparo digno de combate 

e prevenção e todas as pessoas ali eram brancas cisgêneras e com a entrada 

da Bárbara  a gente tem ali, com dignidade, a gente saber, né, a gente pode 

contar com um corpo que está experienciando de forma física o mesmo 

ambiente que o nosso. E é essas questões…. questões de vivência e 

normalização. Então, eu acho então que é o espaço, significa o que?  A 

transfobia ela vai acontecer onde tem pessoas cisgêneras ela não vai 

acontecer onde tem pessoas trans. Ela parte de pessoas cisgêneras, né? 

Então é uma questão que acontece? Ali poderia acontecer, assim como 

aconteceu em muitos momentos, né, a transfobia.  Mas só de saber que  tem 

local onde  tem uma  pessoas que tá compartilhando a  mesma vivência de 

forma físico e epistêmica de uma forma que se introduz e fala: podemos falar 

sobre isso e não vamos nos sentir culpadas, ou (palavra inaudível/hipótese: 

usada) por causa disso. Então, isso que eu falo dessas (palavra inaudível 
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/hipótese: violências), né? Então eu acho que são questões que a gente pode 

pensar que não...é ... eu volto um pouco de início, né, Bárbara? Que tipo ainda 

não é o ideal não queremos que se lida em um lugar cisgener, é que eu lembro 

muito bem de uma fala da Angela Davis que ela fala eu não quero ser inserida 

em um país racista. E é isso que estamos falando, né? Eu não quero ser 

inserida numa instituição racista. Vamos pensar todas juntas, né, de combate 

e prevenção,  isso não tá só em nós  mulheres transexuais.  Porque a questão 

não é só abrir as portas e falar “todas são bem-vindas”, porque nós não somos 

bem-vindas. Porque é isso, a instituição contrata Bárbara, a Bárbara pode 

contratar 15 mulheres transexuais, mas se a instituição não está preparada, 

inclusive, só pra identificar, então não é o lugar de sermos dignas, né? O lugar 

de dignidade de ser amada. Porque quando a gente fala de amor a gente tá 

falando de (frase inaudível e sem hipótese) precisa de trabalho, e gente tá 

falando de deslocamento, o deslocamento que eu falo é que a maioria das 

pessoas trans ainda moram em região periférica, então a gente não vai pensar 

no tipo olha a joana a cisgênera mora aqui do lado do Bourbon e de repente 

uma mulher transexual mora sei lá, em taipas, né?  Inclusive, eu e xxx somos 

vizinhas aqui. No entanto, eu sempre procurava não chegar atrasada. Por que? 

Porque  o cisgenero tem o privilégio de atrasar algumas vezes, né?  Nós não 

temos. Não nos dá, né, direito ao atraso. Mas eu acho que dignidade ela tá 

voltada muito nesse lugar realmente de nós sermos vistas como um corpo vivo, 

não vou falar como humana, porque eu não acredito. É um termo total de 

colonização, então a gente não tá falando de humanidade, por mais que Uma 

traz essa palavra, a gente até respeita, mas meu trabalho mesmo de vida, né, 

meu projeto de vida e não meu plano de carreira é pensar que a gente só quer 

falar "nós estamos vivas, nós estamos produzindo conhecimento e esse 

conhecimento não significa que existe uma hierarquia, certo ? E sobre essa 

normalização acho que cabe a todos né normalizar e quando a  gente fala de 

normalizar é ter um ambiente seguro, né? Porque não adianta meia dúzia de 

pessoas trans ali se defendendo porque precisamos falar pra segurança, ou 

pra cisgenero ou pessoas que idolatram quem nós somos, né? Ao invés de 

mediar a Ana Mazzei, eu tinha que tá mediando, né, o meu corpo ali a todo 



239 

 

momento. No (palavra inaudível e sem hipótese) eu lembro, não sei se a 

Uma  lembra de um visitante que foi durante uma semana pra me assediar 

sexualmente, né. E essa questão que eu falava era o cisgenero que tinha que 

ver isso que tá acontecendo não cabe a mim mediar e ainda ter que ser 

simpática. Então, acho que assim, é… vivência que a gente vai normalizando 

de alguma forma entre aspas de uma forma física e essa forma  física nos 

causa ansiedade, depressão, né? Aquilo que (palavra inaudível e sem 

hipótese) tava falando e que a Luna também tava falando que é a vontade de 

não querer continuar. Então,  não é o ideal, sabe? Pra o grupo de mulheres 

transexuais, né? Eu sou um pouco mais velhas do que vocês, então assim, eu 

trago pra gente pensar como mulheres transexuais e travestis que é  não é 

somente o ideal só ter pessoas, né, só ter mulheres trans pra tencionar porque 

nós não vamos normalizar o que acontece ali. Existe uma tensão estética, uma 

visão, podemos assim dizer estética de mulheres trans, onde essa vivência 

nossa de desnormalizar  esse ambiente da desnormalização da violência ela 

é muito física pra nós. E ali nós só fomos contratadas para ser mediadoras, 

sabe? E mediadoras não é da nossa vida em relação às violências,  então são 

esses cuidados que pra  mim, pra nós e esse grupo agora, né? Que é isso que 

a Uma fala “eu sou geógrafa!”, mas eu me sinto na obrigação de falar de 

gênero porque existe uma lacuna gigante, mas  a gente precisa tensionar a 

cisgeneridade também porque eles também são gêneros, né? Então, não 

vamos romantizar, gente, né, vocês meninas mais novas que eu, né, vou falar 

como mãe, não vamos romantizar a violência! Nós não somos heroínas, sabe? 

Nós não somos as mulheres que temos que lutar e combater a transfobia, nós 

somos pares, né? A gente está junto, num lugar realmente nessa dignifica de 

se juntar,  mas isso não significa, né, que é um espaço legal.  Porque essa 

questão de mediar a todo momento a violência, isso é físico, isso nos causa 

trauma, né?  Isso nos causa a recusa daquilo que a gente foi, né… pra aquilo 

que a gente foi pra prestar serviço e a gente passa a fazer outro tipo de 

trabalho, né? Dar assessoria pra segurança, dar assessoria para pessoas que 

trabalha lá no Sesc, desde segurança, até a equipe que tá ali pra montar uma 

obra. Então a gente tá falando: existe sim uma possibilidade que a gente pode 
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dialogar, mas só que não vamos romantizar. Sobre a questão da palavra trans, 

que é além , pela estética, é uma vivência real, ser uma mulher trans no Brasil 

a gente vive um outro Brasil que os cisgêneros não vivem e a gente (frase 

inaudível e sem hipótese) a gente, vive … cisgeneridade quando falo de 

cisgeneridade é isso, a todo momento somos atacadas, nós somos abordadas 

em forma de violência. Então qual seria a questão, assim que eu falo o menos 

ruim, né? Não é o ideal, que é quando os espaços educacional ele nos contrata 

como, sei lá, assessora, ou educadora ou programadora é toda a equipe estar 

juntas, né? E aquelas que não sabe, aquele cisgênero que não sabe não cabe 

perguntar a nós. Eu até brinco, a minha mãe ela conseguiu um telefone, baixou 

o whatsapp, com 78 de idade, hoje, ela consegue printar e colocar status. Se 

minha mãe aprendeu isso, qualquer cisgênero vai aprender quais são as 

práticas transfóbicas. Então assim, são questões que eu trago como exemplo 

porque hoje não existe pessoas mais (frase inaudível/ hipotese: negras depois 

do luto) o que existe realmente é esse transódio. Adorei essa palavra, Uma. 

Adoro palavra nova. E é esse ódio que pode me empanturrar nessa 

hipersexualização, um salário reduzido, ou a  gente estar, né, passar pelo 

método que eu falo que é a empatia do ódio. O que seria a empatia do 

ódio  dentro desse ambiente que nos contrata? Existe alguns métodos que a 

gente tem que passar, ou seja…  

[Bárbara]: Ixe, a travesti travou. Vamos esperar ela voltar que ela tava num... 

[Uma]: Trava, trava, trava, trava... 

[Bárbara]: Raciocínio dela. Mas enquanto isso, Luna,  é…. Traz pra gente essa 

questão que você falou bem no comecinho, assim… Ah,  acho que voltou, 

voltou,  gata? 

[Lia D.]: (frase inaudível e sem hipótese)   

[Bárbara]: não, não, você, você voltou? Voltou né? Cê tá entre nós.  

[Lia D.]: Eu? 
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[Bárbara]: Você tinha travado. Você tava falando sobre dignidade. E você 

trouxe o exemplo da sua mãe é que sabe  printar no WhatsApp que se ela com 

70 anos consegue é qualquer cisgênero consegue apresender sobre… 

[Lia D.]:  Então, essa questão é que pra mim, Bárbara, depois do (palavra 

inaudível) não tem... não tem mais a questão de ter que ouvir que as pessoas 

cisgêneras não tem informação. Elas não têm informação pq elas são 

privilegiadas e elas não precisam ter informação. E uma das bases da 

transfobia é a falta de informação, mas quando essa falta de informação é 

intencional, é entender que existe uma razão muito grande ali. Então eu falo 

que assim, quando uma instituição cis nos convida para trabalhar, para prestar 

serviço, nós somos prestadoras de serviço, nós estamos construindo 

conhecimento junto a esse grupo que nos contrata. Aí tem uma forma 

cisgênera que é uma forma muito violenta que é aquela forma que a Uma tava 

falando do reformular o nosso corpo, reformular  a nossa mente que é, olha 

(palavra inaudível e sem hipótese), né? Ou seja, eu vou contratar a Uma, mas 

só que a Uma vai ter que passar pelo sistema de higienização estética, ela 

não...ela vai ter que se vestir como uma pessoa cisgênera. E depois ela passa 

por outro processo que é o processo de higienização intelecual, então ela vai 

ter que começar a falar intelectualme como uma pessoa cis. E há vários desses 

métodos.Então, é quase aquele conceito do convite colonial: deixa de ser 

quem você é e passa a ser quem  gente é. Porém, você nunca vai ser igual a 

nós, esse é o convite colonial e é esse lugar que eu ando tencionando nos 

espaços cisgenero. Quando eu falo tensionando eu falo, assim, eu sei o que 

está acontecendo, vocês não estão me contratando porque eu sou a Lia D., 

vocês estão me contratando porque agora eu tenho uma linguagem que a Uma 

tava falando, eu tenho uma linguagem acadêmica agora. E quando eu falo de 

linguagem acadêmica, nós estamos falando “eu falo como um homem branco”, 

né. Então, eu sim, concordo, acho super bacana e pra mim não é nem a 

palavra concordar e discordar, né. Mas eu acho super importante sim as 

instituição começarem a nos colocar junto com a instituição não só pra prestar 

serviço de fora pra dentro, mas de dentro pra fora, trabalhar junto da instituição, 
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pra gente então passar por essas violências que não são micro né, elas são 

físicas. elas acabam com nossa saúde mental. A gente muitas vezes a gente 

fica ali segurando, né, uma necessidade fisiológica porque a gente tem medo 

de como vamos ser recebida ou quem vamos encontrar no banheiro. Então, 

são questões que é isso o cisgenero trabalha ele nem pensa quando ele 

levanta pra fazer xixi, um exemplo básico. E quando a  gente fala de infância 

trans, só trazendo um pouquinho porque eu não trouxe muito, a minha infância 

foi extremamente violenta, a minha transexualidade, assim como minha 

travestilidade,  ela veio muito tardia  porque ela foi apagada de forma violenta 

e epistêmica, né. É… as minhas referências de quem eu podia ser, eu não 

tinha referências, né. E aí quando a  gente fala de travestilidade a gente não 

fala de estética, a gente tá falando de referência de vida, né? A gente tá falando 

de uma coisa física, não é só alguém que tem peito, cabelo longo 

e  maquiagem. Então, a escola assim pra mim ela foi o local mais hostil, a 

escola pra mim foi e  é pras pessoas trans mais hostil que a esquina de 

prostituição. Isso eu falo com propriedade de prostituda agora, né. Então, eu 

tenho esse viés, mas aí também tem essa questão que a Uma traz, muito legal, 

Uma. Que é o que eu falo que é o essencialismo. Só poder, né ... como somos 

pessoas trans só podermos falar da nossa travestilidade, nem numa forma 

epistêmica, mas da nossa subjetividade, certo ?  Então eu acho que assim,  a 

questão da dignidade, da normalização da palavra travesti, assim, a gente tem 

que tá muito esperta do que está por traz, né. Porque quando eu falo traversti 

eu to em afirmando, mas quando uma pessoa cis me chama de travestie ela 

não ta me afirmando porque a palavra travesti ela tem um conceito hsitórico, 

estetico, fisico e sexual, né. Então assim,  são essas memórias que a gente 

tem que tomar cuidado, né? Com quem a gente tá falando, como eu me 

apresento pro cisgenero, né? E é isso, olha pra mim, eu não tenho 

passabilidade, então eu não preciso falar quem eu sou, né. Que é…. que é as 

caracteristicas fisica sou sei lá estéticas. Então,  são questões que a gente tem 

que tá muito atentas e sempre pensar de uma forma pessimista. Quando eu 

falo pessimista é isso]: nós mulheres trans num país aonde nos matam porque 

nosso corpo não vale 3,50 a  (palavra inaudível/ hipótese: mamada) a gente é 
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empurrada, chute, enforcamento, facada,  gente sempre tem que pensar o 

pior, né. E pensar o pior não é nos desejar o pior, é estar atenta, né? Que a 

gente chama de afropessimismo é um pouco sobre isso, sobre a negritude, né. 

Num país racista a gente não pode esquecer como eles nos olham. E numa 

instituição cisgênera a gente não pode esquecer como eles estão nos 

observando. Então é isso, acho que é pra gente pensar com carinho, com 

muito cuidado, entender o que faz com que a Bárbara esteja lá hoje, o que a 

Lia D.esteja, a Uma, a Luna. Quantas mulheres trans lutaram  pra poder andar 

de vestido, né, de salto, sabe? Até os anos 70, 80 durante o dia? E hoje 

a  gente dá esse passo. Então é pensar nisso também, a nossa ancestralidade 

trans. Isso que tenho falado muito pras meninas trans, né, que chega já 

ensinando e muito piti nos lugares. Eu falo, gente, conheçam as mais velhas, 

sabe? Quando a gente fala mais velha não é de hierarquia,  mas epistêmica 

do espaço. Então eu falo, gente, vamos nos olhar mais, vamos nos amar mais. 

Quando falo nos amar é um ato de nos proteger, sabe? Que a gente tá criando 

novas famílias porque é isso, Uma, né? Somos abandonadas pela nossa 

família, né ? Ou seja, é um processo na família porque somos tótens 

extremamente violentados, Então,  isso é um abandono de incapaz, é isso que 

a família anda fazendo, né? É um abandono de incapaz porque somos 

incapacitadas de trabalhar, somos incapacitadas de serem amadas, 

incapacitadas de serem ouvidas, de ser amada. Essa semana teve… assim foi 

muito legal pra mim porque minha mãe me ligou e me perguntou se eu tinha 

alguma relação aqui em São Paulo, né, com alguém. Isso eu achei muito digno, 

porque ela tá falando pra mim: seu corpo é digno de ser amado. Porque 

ninguém pergunta pra gente se somos madas, se somos desejadas de uma 

forma que não é só sexual. Então, acho que é isso Bárbara, só pra 

gente  realmente organizar aqui, pra gente não é.. responder  a violência como 

algo que só nos cabe, né. Que é isso, me sentir assim protegida, né, me sentir 

sim acolhida por vocês todas quando a  gente descia aquela rua e se 

encontrava, como a  Uma falou “era a extensão da minha casa”. Então assim, 

eu fazia questão de chegar mais cedo pra fumar pra trocar uma ideia com 

a  Raylander, porque é isso que a gente tá fazendo, a gente só quer se sentir 
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bem e  esse bem significa seguras. Saber que não vamos ser assediadas, 

saber que não vamos ser escrotizadas, né? Vou usar essa palavra. Então, 

acho que assim, que uma pessoa que ela abre a oportunidade, né? Nos da 

oportunidade eles são muitos privilegiados, eu falo, meu, quando você dá uma 

oportunidade é assim, tipo privilégio puro conviver com uma pessoa trans. Por 

que? Porque a gente via traz uma epistemologia física qual um cisgênero 

nunca passa, você entender? Aí, a gente pode falar do James Bawden “a gente 

sabe mais deles do que eles de nós”. Então é entender realmente, que cara, 

você que tá assistindo, ou vai assistir,  ou vai  (palavra inaudível e sem 

hipótese) você cisgênero, né, sai da culpa e se repsonsabiulize, né.  Acho que 

tem esse métodos, né. Primeiro sai  dessa culpa de ser transfóbico,  mas não 

tenho culpa de ser cisgênero, mas se repsosabilize. Vocês não sabem o 

quanto nós mulheres trans e travestis estamos construindo lugares que não 

são binários, né? A gente pode estar juntas nessa luta que eu falo que é 

circular, né? E não hierárquica. Primeiro o cisgenero, depois as mulheres cis, 

depois umas transexuais brancas e depois as trans preta, né. Acho que quando 

a  gente fala de educação é uma educação transversal  (frase inaudível e sem 

hipótese). Então o conhecimento ele não vai excluir o outro. Então, entender 

assim como esse realmente é o lugar da gente compreender o mundo de um 

modo diferente. Digo diferença, realmente, como lugar de estudo,  de incluir 

conhecimento. E minha vivência é diferente da Bárbara, que é diferente da 

Uma, que é diferente da Luna, né. Porque  a gente não é espécie, né. A gente 

não é espécie, né? Cada uma  de nós temos nossa subjetividade, mas qual é 

nosso denominador comum igual? Eu volto aqui, é a violência. Esse é o único 

lugar que temos de denominador comum, mas nossos afetos, nossas dores 

são diferentes. Inclusive, a forma que a Bárbara lida, né, com transfobia, eu 

lido de outra forma, assim a Uma, assim a Luna. Só que (frase inaudível e sem 

hipótese)  de alguma forma (frase inaudível e sem hipótese). Acho que é isso, 

Bárbara.   

[Bárbara]: Perfeito, gata! Eu agradeço imensamente as suas palavras e aí me 

vem algo quando você fala das nossas ancestrais,  enfim, das nossas mais 
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velhas e…. eu tô tentando fazer uma analogia que eu não tô conseguindo fazer 

que é da rua central. Eu acho que inclusive, a gente já conversou sobre isso 

pessoalmente e eu queria estender a questão para Uma e pra Luna. Inclusive, 

para poder ir fechando já o raciocínio porque a gente já tá online faz algum 

tempo. Existe alguma analogia que a gente pode fazer entre a Rua Central e 

Avenida Por exemplo? Quando a gente, quando a Uma diz “o meu corpo não 

é um corpo educador”. E aí eu queria aproveitar também a presença da Di pra 

pensar é... existem outros momentos que a gente é educadora também, né? A 

gente fala isso constantemente nos nossos papos pessoais, enfim não sei nem 

se é o caso de trazer para cá. Mas, existem outras possibilidades de educadora 

para o nosso corpo? E aí eu vou aproveitar e vou trazer para Luna poder falar 

também quando ela diz sobre a dignidade é o único momento em que ela 

acessou uma renda mínima e depois de ter sido expulsa da música erudita e 

sentir expulsa de outros ambientes escolares, para até ter acesso a transição. 

Isso é muito impactante para mim, assim, na minha história de vida eu fui ter 

acesso a transição depois de poder ter algum tipo de independência financeira 

e algum tipo de renda mínima,  ou renda básica, também. É... enfim, né.  E 

esse bolo eu queria que a gente concluísse e aí quem quiser falar primeiro fica 

à vontade. 

[Uma]: Oi, meninas. Eu não sei eu posso falar primeiro porque eu tenho que ir 

saindo, mas eu queria perguntar para você  o que quer dizer com a  analogia 

entre a Rua Central e Avenida. Eu não entendi muito bem.  

[Bárbara]: Eu tô falando de prostituição e tô falando dessa educação e do 

corpo presente, do corpo presente, do corpo físico de  quando a gente de 

alguma maneira não está nas Avenidas e a gente tá na rua central. Eu não sei, 

eu queria achar alguma maneira poética de poder falar sobre isso. Enquanto 

luta, enquanto luta-corpo.  

[Uma]:  Olha eu enquanto...sei, eu entendo. Eu vou muito... eu vou muito pro 

lugar é inclusive que eu pesquisei muito dentro da geografia que a ideia é corpo 

território, né. E vou contar uma experiência da minha infância. O meu pai 
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quando eu tinha dez, onze anos em alguns momentos ele me botava dentro 

do carro eu ia para General Carneiro que é avenida digamos de prostituição 

travesti de Sorocaba, né. Como aqui a gente tem em Anápolis e outros 

espaços, ele zuava com as meninas e falava: é isso que você quer ser?  E eu 

não conseguia operacionalizar o que ele queria dizer com aquilo porque eu vi 

uma mulher, mas eu de alguma forma eu sabia que ela não era a mulher que 

era minha mãe, talvez, na minha referência de feminilidade ou de mulheridade, 

né. Porque um tom que ele colocava era um tom de violência e pensando eu 

enquanto um corpo é... naquele momento se via como um menino, né. Então 

eu acho que quando você fala dessa analogia eu sempre brinco que a 

problemática e é...ah... eu ocupar a sala de aula não é o fato de eu não ser, 

talvez,  entendida como uma pesquisadora, um especialistas de gênero 

esexualidade, tá em eu ter uma experiência de vida que diz da possibilidade 

de vida né? Como a Lia D.coloca, em ser uma travesti que rompe e mata com 

a travesti desse imaginário social de que todos somos prostitutas e temos que 

ser, né? Se quisermos ser. Então a Luana Bechis ela traz  muito isso,  esse 

pensamento que a única força de trabalho em que nós travestis somos 

consideradas dentro do sistema capitalista é prostituição. Então quando eu 

travesti adentrar a sala de aula mesmo como geógrafa, ainda eu não soubesse 

sobre gênero e sexualidade, não tá no lugar do meu conhecimento específico 

sobre a minha identidade. Tá na possibilidade de uma criança LGBT que seja, 

nem trans, ela enxerga de mim vida, né. Porque eu posso tá lá falando de 

rocha de clima do que seja. Ela saber que a professora dela é uma travesti faz 

com que ela rompa com ciclo de violência que diz respeito a você ouvir durante 

toda a sua infância e adolescência e por muito tempo para você de questionar 

se você pode ser alguém, se você pode ter amor, se você pode ter uma 

educação, se você pode ter um trabalho porque a gente passa a nossa vida 

inteira ouvindo que a gente nunca vai ser nada e nunca vai ter ninguém ao 

nosso lado por ser quem somos. Então quando uma criança, um adolescente 

mesmo… e eu já tive essa experiência dentro da educação não formal, quando 

ele chega e vai exposição e ele se deflagra uma travesti mediando o conteúdo 

de arte dentro do espaço e elitista que é ele... ele se coloca no lugar do lugar 
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de se ela é isso eu também posso ser. E talvez eu nem seja uma arte-

educadora, mas eu sei que a possibilidade de ocupar o lugar  que me negam 

na fala na oralidade constantemente. Então eu acho que quando eu coloco, eu 

rompo com essa ideia que as categorias geográficas são o espaço, território, 

lugar e a paisagem e coloco que o primeiro lugar de entendimento do que é 

dimensão espacial é o corpo, a casa e a rua, não é à toa porque a minha 

experiência de corpo-território é o primeiro lugar que vou entender o que é 

espaço é no meu corpo, na violência, na minha casa e na esquina e na 

violência que eu sofro na rua e talvez até na escola, né. Então  a dimensão 

que eu tenho da vida espacial ela não passa por essas categorias distantes, 

passo para as categorias do corpo que é o primeiro lugar que eu sofrer 

violência e é o primeiro lugar que eu vou experimentar cidade, né, ou o campo. 

Então,  eu acho que a nossa pedagogia lá tá inclusive né num vídeo que eu fiz 

eu falo muito disso mesmo que é de uma certa forma passiva, eu ativo o 

espaço simplesmente por estar nele. Eu faço as pessoas se questionarem, né. 

Eu eu desnormalizo esses espaços. E a gente toca num ponto, não é 

romantizando, mas é muitas vezes eu sou a primeira pessoa trans que as 

pessoas viram numa posição em que ela se questiona pode ser uma travesti 

algo como ela?  E eu e a Di, a gente brincava muito sobre isso,  né? Sobre 

matar uma travesti por dia e matar uma travesti por dia é destruir com esse 

imaginário de que só podemos ser prostitutas né? É…. E é  esse lugar quando 

alguém aborda no mercado dentro da exposição, no ônibus e pergunta quanto 

você cobra é ... .e eu digo para ele não eu sou outra coisa qualquer. E eu 

poderia querer sair com ele mesmo sem cobrar, mas quando eu desarmo  esse 

lugar que traz dele esse imaginário, eu tô matando uma travesti. Eu tô matando 

uma travesti no sentido que ele não vai me associar mais é, inerentemente, a 

minha condição,  a minha identidade a uma profissão, a um trabalho, né? 

Porque essa é....  pra mim essa é a problemática, também enquanto geógrafa 

e eu sempre brinco, né. Existe alguns geógrafos de uma linha que fala que não 

existe segregação e exclusão social, mas uma uma inclusão marginal, 

precária, né? Uma inclusão é...digamos subalterna. E eu acho que é esse o 

lugar que eu venho reivindicando, a problemática da minha da minha 



248 

 

identidade política, do meu corpo, da minha anatomia política enquanto uma 

travesti não tá em ser excluída, segregada. Mas em tem um lugar reservado 

para mim e esse lugar é prostituição e não é que não possa querer ser 

prostituta. Mas a partir do momento que a prostituição ela é compulsória, em 

que nenhum lugar, né, como a Di fala e isso é muito poderoso, assim, no 

sentido de se você olhar ao redor do mundo o que é esse convite colonial é se 

você pega uma travesti na Tailândia, uma travesti no Japão, na Rússia em 

qualquer lugar, o que nos une é a violência, né? E é a prostituição, em todos 

os lugares a travesti está condicionada no sistema capitalista a ser prostituta. 

Então não é um lugar de exclusão e segregação, é um lugar racionalmente 

reservado a nós. E é esse lugar que a gente tem que quebrar pra mim,  que 

nós estamos excluídas segregadas, eu não sou uma extraterrestre, uma 

alienígena que vive em outro planeta. Eu vivo nessa terra, eu vivo nesse 

planeta terra chamado Brasil e tem um projeto colonial de gênero racista, né, 

transodiante que me coloca nesse lugar específico ele reserva esse lugar, né? 

E não é que eu não posso ocupar o lugar da prostituição. Mas eu deveria poder 

escolher outros lugares, né?  Eu acho que a nossa educação enquanto corpo 

tá em questionar essas lógicas e pra questionar essas lógicas para além da 

sala de aula,  mas é na sala de aula, nesse lugar que a educação ainda 

representa mesmo, né, com todo o desmonte de que quando eu ocupo uma 

sala de aula e to lá falando de processo de formação das cadeias das cadeias 

montanhosas,né?  Eu estou desarmando um lugar que diz que a travesti não 

pode ocupar esse lugar. O que é pra uma criança, seja ela também para além 

de uma criança LGBT, o que pra criança cisgêneras ter uma professora 

travesti? Como é.... eu fico pensando, inclusive, quando muitos momentos eu 

falava, né? Eu não sei se a Di lembra, quando eu recebia os meninos, eu 

fazia  questão de escolher aqueles que tavam é… inquietos com o meu corpo. 

Porque eu acho que a gente também tem um lugar de fazer com que esses 

meninos aprendam a se relacionar com o nosso corpo. De que ele me ache 

digna de ser amada e que possivelmente no futuro se ele se deparar se 

relacionando que seja de uma forma furtiva,  mas que quando ele se reconheça 

que ele ama uma travesti, que ele se lembre de mim e consiga operacionalizar 
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isso. Porque o problema, também, não tá em um homem nos amar, o problema 

tá em como ele foi ensinado a nos desejar. Ele só foi ensinado a nos desejar 

a partir de ter a troca do dinheiro, né? Então quando ele começa a nos amar 

e  ver humanidade, né,  a Di não usa essa palavra, em mim, quando ele me 

mata porque ele não sabe o que fazer porque ele não foi ensinado a fazer outra 

coisa com meu corpo a não  ser pagar por ele e quando ele desejar me matar. 

Então quando a gente recebe essas crianças na escola, no museu, eu tô 

fazendo um trabalho que pra mim é: ele vê um lugar de que se um dia ele, 

talvez, se relacione com uma mana, ele possa se lembrar de mim e de tantas 

outras.  E tem uma outra destomada de decisão que não passe por me matar 

ou por  cometer qualquer tipo de violência com o meu corpo, né? Então eu 

acho que é esse o momento que a gente vive, quando o meu companheiro me 

assume, tantos outros meninos começam a se reconhecer amando, desejando 

e assumindo, né,  o seu amor, né? E eu e a Di muitas vezes falava, o mal da 

transfobia é… os homens não poderem, é... dizer que eles gostam de comer 

cu, sabe? Resumo de muitas vezes é isso, né? Eue eles não podem assumir 

em uma roda de conversa que eles estão com a gente. Então, ele tem que nos 

matar para preservar o seu sigilo, né?  Eu acho que passa por muito disso essa 

educação, também, né?  Ela transcende esse espaço de uma educação 

conteudista de um conhecimento acumulado, ela passa por outros tantos 

âmbitos. A convivência é muito importante, né? Ela é um laço afetivo de 

cuidado muito grande porque você rompe com aquela ideia exterior muitas 

vezes que todo mundo sabe o que é uma travesti,  uma transexual, porque a 

mídia fala, o jornal fala. Mas você nunca ouviu de uma travesti o que é ser uma 

travesti, nunca viveu com uma. Sabe aquela coisa do mesmo Globo Repórter? 

Quando a pessoa passa a conviver com a gente eu acho que ela passa a ver 

a nossa a nossa civilidade. Ou seja, a gente sofre que nem ela,  mas  assim, 

sofre no mesmo lugar porque a gente é periférica, a gente é pobre,  por que a 

gente é da classe trabalhadora e ela vai reconhecendo muitas proximidade, 

porque muitas vezes quando ela acha que a gente só é prostituta e barraqueira 

e tudo mais dessas estereótipos,  a gente está muito distante, né? Então eu 

acho que tem uma potência nessa vivência, também, né? Eu acho que isso é 
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altamente educacional, eu acho que...eu... eu penso sempre isso: eu gostaria 

que todas as pessoas que me respeitassem, respeitassem também a trava que 

tá  na esquina, a trava que está em situação de rua. E que respeito que ela 

tem para mim não fosse um respeito de fachada. E eu falo isso, inclusive, pro 

meu companheiro que você não se relacione comigo só porque eu sou branca, 

porque eu sou intelectual. Eu gostaria que se um dia a gente terminasse que 

você também se relacionasse com outras manas.  Porque pra mim de nada 

me vale você me amar e você  incapaz de amar outras como eu. De nada me 

vale você me respeitar, seja em qualquer espaço, e na você chutar uma trava, 

na rua você ser violento com uma trava, para mim de nada me vale.  Por conta 

de todos os processos de higienização em que eu passei, que eu me 

submeti,  você consegue me reconhecer como igual, eu quero que você trate, 

inclusive, as outras que você não, talvez, não veja como igual.  Isso pra mim 

é  a maior luta que eu acho que eu tenho, né? Que as pessoas não só me 

respeitem,  mas que respeitem a todas nós, e respeitar nesse lugar de vida, 

né, como a Di sempre traz. Eu acho que é isso, não sei se me alonguei muita, 

gente. 

[Bárbara]: Perfeito, meu bem! Eu queria agradecer a sua presença 

enormemente  

[Uma]:A obrigada!  

[Bárbara]: Assim , eu não vou fechar agora mesmo você saindo. Eu vou passar 

a palavra para Luna. E aí eu, enfim, depois eu me despeço de você da maneira 

adequada. Mas muito, muito, muito obrigada pela sua presença, mesmo! 

Saudades, até! 

[Uma]: Obrigada, você! Beijo e até sábado e a gente se vê quando puder! 

Beijinhos!  

[Bárbara]: Um beijo!  

[Uma]: Beijo!  
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[Bárbara]:  Luna, é com você meu bem.  

[Luna]: Nossa, muitas coisas assim, algumas coisas até que a Uma trouxe que 

eu gostaria muito de falar também. aí eu vou fazer nesse movimento de partir 

da Uma e vou para as outras questões que você colocou também. Mas, é... 

uma coisa… 

[Bárbara]: é só um momento rapidinho é que eu tô fumando nas calças e meu 

cigarro acabou, aqui. Eu vou pegar na mesa, mas eu tô ouvindo você, tá?  

[Luna]:Tá bom,  então eu posso continuar falando, então? 

[Bárbara]: pode pode eu tô te ouvindo, eu vou botar aqui no fone.  

[Luna]: Mas uma coisa que a Uma tava falando que ultimamente eu tô 

pensando muito, assim, né, que é esse lugar da afetividade, da sexualidade, 

das relações que permeiam alguma...de alguma maneira alguma intimidade, 

né? E...aí eu fico pensando nos ecos desses discursos, né? Em que sentido 

eu digo ecos? Assim, a gente sabe que, talvez os dois grandes, o grande 

binômio que tenha é esse que a Uma colocou, né? Do te desejo, mas te 

mato,  te desejo no sigilo e te elimino depois, né? O quanto que isso acontece 

de maneiras mil, né? Não só no sentido físico, mas sim e muito no sentido, né? 

No sentido físico, no sentido de tirar a vida de um corpo ou de nos tirar a vida 

de um corpo, de violentar fisicamente o corpo, mas também acontece em 

outros lugares, né? Que vai acontecer em diferentes formas que vai ser desde 

do sigilo do homem, macho, né? Vai pedir o sigilo, desde esse dos olhares, ou 

até mesmo dessa pressão estética. Há muitas maneiras de nos matar também, 

né? Que vai pra indo .... que vai indo para lugares de violências…. eu não 

gosto da palavra sutil porque eu não acho que é sutil, não acho que seja mais 

leve. Mas uma violência que vai, talvez, menos para violência física do tato, 

né? Do cinético, mas vai para o campo da simbologia, também, né? Do 

simbólico... do …. é, simbólico acho que uma boa palavra para isso. E aí eu 

fico pensando também muitas maneiras de hackear isso, né? Porque vai 
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perpassar um hackear do próprio desejo, né, de si.  Aí eu lembro de uma coisa 

que a Lia D.me disse até hojea Dinda me falou que eu lembro até hoje, que a 

gente nunca… a gente nunca deseja... eu não lembro agora certinho... mas a 

gente não deseja o outro, né, mas a gente deseja desejar. Uma coisa mais ou 

menos assim em relação a nossa questão do relacionar com outro. Então é 

um hackear estético decidir o que eu vou colocar quanto meu objeto de desejo 

e também como eu me vejo enquanto objeto de desejo, né? É…. E aí nesse 

sentido eu fico pensando muito nesse sentido, eu não sei também se gosto 

muito dessa palavra, mas nesse transcentrar,  esse transcentrar, né? No caso 

no momento me relaciono com uma outra mulher travesti, né. E aí eu fico 

pensando muito nesse outro lugar assim dos afetos possíveis, também, que 

eu acho que é muito importante tipo, a gente ressaltar, né? Tudo isso é pra 

dizer que assim, eu não consigo entender como eu consigo desejar o corpo 

das pessoas que matam, como consigo gostar de homem. Por exemplo, sabe? 

É... mais do que isso, como muitas vezes eu consigo gostar de pessoas 

cisgêneras, sabe? Por que o movimento não é ao contrário? Por que não essa 

possibilidade, né? O que impede essa possibilidade de olhar para esses outros 

corpos? Aí a gente pode colocar vários outros...outros marcadores 

sociopolíticos também, né? Eu me desejo? Eu sou o alvo do meu desejo 

também? Acho que no final um pouco sobre isso também. Mas puxando para 

as outras questões que você colocou, é muito foda isso, mona, de renda, 

assim, sabe? Porque coisa que eu mais penso ultimamente nesse sentido de... 

quando eu entro, por exemplo, no Sesc Pompeia, né. Não sei, eu posso soltar 

isso do valor do estágio?  Eu vou soltar (risos).  

[Bárbara]: Fica à vontade meu bem, fica à vontade.  

[Luna]: Quando eu entro no Pomperia eu passo a ganhar 1.500, 1.600 reais, 

mais a minha alimentação e meu transporte, né. E tipo, eu venho de um lugar 

assim onde conseguir um salário mínimo gera uma coisa assim muito foda, 

né? E isso era mais que um salário mínimo ainda, né? Então isso me possibilita 

acessar alguns lugares, me possibilita eu experienciar coisas que até então eu 
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não tinha experienciado, são coisas mínimas que envolvem dignidade, sabe? 

Que é, sei lá, poder não ter que me preocupar se… no que eu vou comer hoje 

porque eu posso pedir p que eu quiser, sabe? Eu posso me alimentar bem, 

sabe? Eu posso fazer um almoço, um café da manhã da hora, sabe? Posso 

fazer meus rolês e pagar minhas contas, sabe? E querendo ou não eu acho 

que na minha trajetória esse lugar de você poder ter a sua autonomia financeira 

foi posto muito como um lugar, assim, só neste momento você vai poder… aí 

você tá na porta para fora, né? Aí você faz o que você bem entender, quando 

você for adulta, sabe? Bem essa trajetória… essa narrativa mesmo, né? E e aí 

acontece isso, né? Só que o estágio no Sesc é muito um ponto fora da curva 

no mercado, você nunca mais vai receber como isso, talvez, você nunca mais 

consiga trabalhar com o mediação caso você queira seguir nesse lugar, né? 

Eu tive, não vou nem dizer a oportunidade,   foi um dever essas instituições de 

me contratar, então de vejo essa tô trabalhando direto desde dois mil e ... .dois 

mil e dezenove, né... 19,18, não lembro mais quando foi a arte-veículo. Mas 

acho que foi 2018, acho. É…. mas é  aquilo que é Uma coloca, né? Tá, já 

trabalhei em vídeobrasil, já fiz Sesc Pompeia, 24 de maio, no MAM e talz. E to 

aqui fudida, fudida grana, sabe?Ttendo que vender o almoço pra comprar a 

janta, assim, sabe? Sem poder acessar várias coisas qual eu queria poder 

acessar, sabe? Sem poder ter a tranquilidade mesmo de não ter que... não sei, 

se desesperar, né?  E vem a ansiedade e tudo mais. Isso ainda porque eu 

tenho alguma renda, né? Por que e as que não tem? A gente ainda é muito 

colocada nesse lugar ainda do espaço privilégio, não, você tem que agradecer 

porque olha quantas pessoas trans que estão sem emprego, sei lá o que. Mas 

assim, isso é o mínimo. É...e eu acho muito louco como isso é muito comum 

ta mbém dessa violência comum que a gente tem que é parece que na nossa 

trajetória profissional a gente vai adquirindo vários é ... como eu posso 

colocar… status, capital mais cultural, digamos assim, né? Que a gente vai ser 

no conhecida, de uma certa maneira respeitada, não exatamente respeitada 

porque, né? O respeito não é em relação a quem a gente é,  mas justamente 

aos ovos de ouro que a gente vai colocando nessas instituições, né? Porque 

no final essas instituições sabem que precisam da gente, por que sem a gente 
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o babado não acontece. O babado não acontece, né? A gente vai recebendo 

isso de alguma maneira e  isso de alguma maneira é visível, pelo menos na 

minha trajetória eu consigo observar uma...isso de uma maneira visível e eu 

nem tô falando de representatividade ou de status de fama, mas no sentido a 

parte momento em que eu coloco um crachá meu discursos passa a ser 

valorizada diante, né, a certos grupos. isso vai ocorrendo, né? Mas, e aí ? E a 

grana? E pagar as gatinha, cadê? Sabe? Então nosso corpo dentro desse 

sistema todo, ele é colocado como a última categoria, assim, né? Nem nos 

pagar decentemente fazem, né? E eu acho que a gente deveria ainda receber 

a  mais porque olha o tanto de violência que a gente sofre, né? Corpo-Casa-

Rua,  da nossa casa pra rua, da rua para os nossos trabalho.  Na verdade, a 

gente deveria ganhar uma bolsa toda vez...deveria ser um direito CLT nossa, 

sabe? Em relação a tudo isso. Então esse lugar da grana é um lugar que tipo 

é muito foda para mim, assim, sabe?  Porque eu acho que pela primeira vez…. 

a primeira vez na minha vida eu tenho um pouquinho mais de… nem vou falar 

de autonomia financeira. Mas, enfim, dignidade, né? Como a Lia D. tava 

colocando. Mas é isso, é um rolê de você deitar a cabeça no travesseiro e você 

falar: mas  e aí? E amanhã? Parece que a gente nunca chega, porque a gente 

realmente nunca chega, porque esses passos de prestígio eles só vão fazer 

sentido para cisgeneridade branca mesmo, né? A gente sempre vai estar 

chegando em um lugar., né? Sempre vai estar chegando em algum lugar.  É... 

aquela velha história, né? A gente passa, sei lá, cinco, dez, quinze anos 

estudando um bagulho, trabalhando com o negócio, aí chega tipo um boy cis 

branco tem um contato e vai lá e vira seu chefe, sabe? Por exemplo, assim, 

então esse rolê do financeiro é uma um rolê assim…. muito…. nossa, que eu 

pontuo muito, assim, sabe? As pessoas até acham que eu  sou marxista, não 

pelo amor de Deus. É...É… do financeiro, sabe? Da renda, da grana, do 

money, do material. Porque sei lá, se a gente tem grupos em condições 

específicas que precisam de questões específicas, por exemplo, uma mulher 

grávida, né?  Uma pessoa em uma condição específica, ela vai precisar de 

acessos específicos. Uma pessoa com uma deficiência específica, ela vai 

precisar de acessos específicos.  A gente viver um genocídio! Gente, vocês 
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tem noção disso? A gente vive um genocídio, sabe?! A nossa ... assim é  que 

eu não sei até onde isso impacta  as pessoas, né?  Mas pensar o genocídio 

indígena que é um bagulho monstruoso, a gente vive algo análogo, sabe? A 

nossa população é desanimada, desanimada! E qual é aparato que o estado 

nos dá só hormônio no SUS? E eu amo,  Bolsonaro vai pagar as minhas tetas, 

tá entendendo? Só que a gente precisa de mais, a gente precisa de acessos 

específicos. Aí essa violência que a gente é jogada na rua, que a gente 

marginalizada muitas vezes, né? Ir para trabalho e subalternos se dá porque 

nessa a sociedade capitalista que a gente vive agora a independência mínima, 

eu nem sei se é independência, autonomia mínima, mínima que a gente pode 

ter pra acessar simplesmente quem a gente é, é através do financeiro, assim, 

sabe? Muito massa tudo mais se você viver na casa dos seus pais dependendo 

da grana deles vai ser muito difícil.Cê vai ficar à mercê da cisgeneridade, mas 

e aí quem são seus pais, sabe? Então eu acho que deveria existir alguma 

questão mais…. uma política mais elaborada de pessoas trans precisam de 

uma ascensão financeira, ponto. É mínimo pra gente conseguir existir assim, 

sabe? Se não a gente sempre vai tá caindo em marginalidades, sabe? Tipo, 

eu eu sou uma pessoa muito sexual, eu sou muito safada, eu sou uma 

poutinha,né?  E eu  amo, amo, amo, sou e defendendo, inclusive. Mas esses 

dias eu tava pensando seriamente em fazer um OnlyFans e não foi no sentido 

de “ah, vou fazer um OnlyFans. Ah, como eu sou gostosa, sei lá”. É tipo, real! 

Eu não sei se eu vou conseguir renda pro ano que vem, não sei como eu vou 

tá, sabe? E aí, por que foi esse lugar que eu pensei? Por que é esse lugar? E 

aí eu fico pensando muito nesses avanços de.. “avanços” de gerações. Tá, eu 

sou uma... eu gosto muito de uma… de um texto da Amara Moira que é a partir 

da sala dela na vídeobrasil que o nome é “a mulher mais bonita do Brasil é 

homem”, rememorando a manchete do Jornal Popular, eu acho. E ela vai tentar 

traçar e contextualizar é... políticas públicas específicas em relação a pessoas 

trans, sobretudo à mulheres trans, travestis, né?  E ela vai dividir esse texto 

em três momentos. Então ela vai dividir em três gerações, mas essas gerações 

não necessariamente são gerações etárias, mas é mais sobre acesso de 

políticas, né? Porque se, por exemplo, a gente pega uma uma trava que, sei 
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lá, começou a transacionar com seus há 40 anos, por exemplo, que geração é 

essa trava? Então, tem todas essas problemáticas. Mas aí ela coloca como 

terceira geração né é… justamente... é…. esse lugar dessa…. dessas pessoas 

que acessaram uma política pública mínima e alguma representatividade 

mínima, né? Então a  partir do momento aqui na minha adolescência eu pude 

ouvir uma Linn da quebrada, né? De alguma maneira isso impacta no meu 

subjetivo de uma maneira diferente  em relação a outras pessoas que não 

puderam ter essa experiência na sua adolescência de ter uma e do tava preta 

periférica, né?  É… e aí né dentro dessa perspectiva das gerações eu fico 

pensando: o que são realmente avanços? Tá, talvez eu não vá para uma 

marginalidade extrema que era a marginalidade colocada das vivências 

travestis dos anos 90, por exemplo, sabe? Talvez eu não... eu não sinto a 

necessidade de ... .é... gente peraí rapidinho que o interfone tocou, preciso 

atender rapidinho. vocês me espera rapidão?  

[Bárbara]: Claro, claro, mas aí eu vou pedir pra Lia, pra Di, então ir  concluindo 

nessa situação da esperança e da dignidade dos nossos corpos enquanto o 

acesso, enquanto experiência de trabalho,enquanto experiência na educação. 

Enfim a partir das suas diferenças, também.  Luna você quer falar? Você quer 

concluir? Porque eu já vou pedir pra Di concluir, então.   

[Luna]: Quero concluir, sim.  

[Bárbara]: Aí eu vou pedir pra você ser breve, por favor, que a gente já tá 

passando do nosso tempo. 

[Luna]:  Ai, tá bom! Só para  concluir o raciocínio, né. E aí pensando que talvez 

eu não sinta a necessidade de, sei lá... é... cortar extremamente meus laços 

familiares, sei lá, ir pra uma rua muito perigosa e colocar silicone Industrial. Me 

submeter a situações que talvez não sejam tão generosas com a minha vida, 

mesmo, né? Mas, o que que se transformou? Agora eu posso fazer um 

OnlyFans? Me prostituir no OnlyFans, sabe? Essa é a única narrativa que foi 

me posta agora, sabe? E aí, sabe? E aí só pra fechar e responder rapidamente. 
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Cê falou da Avenida do Sesc, né? Eu fico pensando que tem uma relação sim. 

Eu vejo a relação da... do espacial mesmo. No sentido que a Uma vai 

colocar,  o espaço que de alguma maneira vai voltar a atenção para os nossos 

corpos, né? Todos os espaços nossos corpos estão com essas atenções 

voltadas. Mas é um lugar que eu acho que a nossa atenção é quase a da 

passarela, sabe? Se a gente for parar pra pensar, da modelo tá na passarela 

para ser exposta, né? Então como a gente tivesse sempre andando, a gente 

tá se expondo, ali, né? A gente tá… tá… é se expondo ali, simplesmente 

né(ironia)? Para você vir tocar, você vir e julgar, você vir e olhar, né? Então 

acho que tem esse lugar que vai flertar com a arquitetura, também. Do lugar 

que forma uma passarela de alguma maneira Mas esse lugar do corpo público 

também. E aí aproveitando que o encerrei eu acho que eu vou precisar sair, 

tudo bem, gente? Mas eu vou assistir a última fala da Lia D. depois no 

YouTube. 

[Bárbara]: Sem problemas, meu bem. Eu vou encerrar aqui com a Di e aí a 

gente... super, super, super, obrigada pela sua presença! Obrigada pela sua 

fala! 

[Luna]: Imagina, depois vamos ver as transcrições, você me manda um Zap.  

[Bárbara]: Ahazou, ahazou! Gente o chat também que tá aí, fiquem atentos no 

trabalho da Luna ela além de tudo é poeta e enfim ela tem um trabalho incrível 

com a palavra. Gata, just between us,  girls, as gatas ancestrais que nós não 

somos velhas (risos)! As experientes do rolê, me conta como você conclui 

minha irmã? 

[Lia D.]: Bom, primeiro fazendo, né, essa relação com a avenina e a rua, eu 

acho que a Luna ela já  deu o primeiro passo que ela vai falar né, a gente 

sempre vai tá em evidência. E eu acho que tem uma outra questão que vai 

além da evidência, porque assim as mulheres transexuais e travesti não 

precisaram, né, passar pela violência da prostituição na rua, é entender que a 

rua também não é o lugar que é nos dado. Pra gente também ter uma rua e 
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nos proteger, né? Por mais que nos deram um lugar de estar no Sesc, nos 

deram não, né?  Estamos ali para prestar serviço, a todo momento tem uma 

batalha, né? Todo momento ali tem uma conquista.  Então, a analogia que eu 

falo seria o que? A transfobia é uma luta territorial, né? É uma briga de 

território, né? E não é fácil você conquistar uma rua, não é simplesmente vai 

pra rua e se prostitui. Então mulheres transexuais que se prostituem na rua é 

muito próximo que nós mulheres trans e travestis faziam na rua do Sesc 

Pompeia. Vamos nos olhar e vigiar, vamos nos proteger, vamos ver como, né? 

Aquela irmã tá sendo tratada, porque a gente trabalha em grupos, né, de 

mulheres transexuais que se prostituem na rua, se você entra no carro, eu 

pego e anoto a placa desse carro, porque caso você não volte, né? A gente 

tem no mínimo uma informação básica do lugar que você entrou, assim como 

acontece no Sesc. Então, assim, é a mesma avenida, estamos falando do 

mesmo lugar, de lugares socialmente diferentes, mas as violências elas tão ali 

acontecendo a  todo momento, certo? Eu acho que assim, só pra fechar 

mesmo, é entender Bárbara, o como nós mulheres trans e travestis ainda 

estamos sendo lidadas e olhada nos espaços cisgêneros, como são as nossas 

formas ou os novos formatos da gente...manter  a nossa saúde mental. Porque 

há duas coisas que eu venho falando muito entre nós mulheres trans é: uma é 

a autonomia afetiva, a outra é a autonomia financeira. Quando eu falo de 

autonomia afetiva, é a gente se amar, porque quando a gente se ama  a gente 

vai se emancipar um espaço tão grande do nosso conhecer e a gente vai, 

inclusive,  ter a dignidade de nos amar de uma forma em que não precisamos 

nos sentir mais mulher ou menos mulher porque somos desejadas por outras 

pessoas. Não importa se é uma pessoas cis ou trans que nos deseja. Então, 

são as duas coisas assim do seu trabalho, pra você poder concluir, é a 

autonomia afetiva (frase inaudível e sem hipótese) a gente tá falando de 

acesso. De realmente de nos olhar e nos compreender e entender como 

a  gente se vê, como a gente tá vista, a gente é vista, perdão.  E o afeto 

financeiro, autonomia financeira, perdão, o que seria essa a autonomia 

financeira? É entender que convidar uma pessoa trans pra trabalhar numa 

exposição de 3, 4 meses isso a gente pode pensar numa prática de combate 
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antitransfóbica a curto prazo. Vamos convidar essa pessoa por 3 meses, isso 

é uma prática antitransofóbica a curto prazo, mas como seria  a longo prazo? 

Um plano de carreira na instituição. Isso, tipo, não adianta ter só uma ou duas, 

né, num lugar onde a cisgeneridade é 99,9 %, então entender também como 

a gente tá compreendendo, como a gente não tá se alienando e como esses 

espaços só têm realmente a se permitir outros conhecimentos. E estamos aí, 

né, o conhecimento deles não é melhor que o deles o deles não é melhor que 

o nosso e vamos ver como realmente  a gente pode ter um ambiente seguro. 

E um ambiente seguro é um ambiente que a gente realmente pode viver, como 

a gente fazia um pouquinho na rua central do Sesc Pompeia. Acho que é isso, 

Bárbara. 

[Bárbara]: É, perfeito, meu bem. É... super obrigada, eu acho que assim no 

nosso papo a gente trouxe milhões de situações, mas o que me fica é, 

principalmente, a situação da esperança, sabe? A uma quando ela traz a 

experiência da criança que vem e aí vem desandada, né? Com corpo... com 

os nossos corpos porque não conhece o que é uma mulher trans, ou o que é 

uma travesti. E quando se depara conosco, eu acho que existe uma esperança 

de continuarmos vivas, talvez com essas próximas crianças que de alguma 

maneira mínima tiveram alguma experiência educativa com a gente.  

[Lia D.]: (frase inaudível e sem hipótese) que a gente falou de início, né? O 

que a gente deixa, não só o que a gente espera, né? E já que tiveram pessoas 

trans que não tiveram a mesma, né? Oportunidade que nós estamos nos 

dando né, é isso que a Uma tá trazendo, né? O que a Uma tá deixando, né? 

Eu acho que é isso, né? Muitas vão deixar na rua, tmabém, essa memórias. 

Tipo, mulhere transexual na rua, elas não tão no lugar só de desdesejo, porque 

a gente tá unidade, a gente tá viva ali também, mas dentro de academia dentro 

de Sesc dentro de Bienais, enfim. Acho que realmente a questão é essa, o que 

a gente deixa, né? Agora o que a gente realmente não pode romantizar é que 

só cabe a nós, né? É que deixar para o cisgenero, para o cisgenero passar pro 

cisgenero, então achar que passar esse bastão da responsabilidade de 
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travesti, pra travesti, eu não consigo mais. Não da mais, o bastão a gente tem 

que deixar de cis, pra cis né? O bastão que eu acho que a Uma tá fazendo 

dentro da academia de forma muito boa, pensar realmente a memória afetiva 

da criança né, que ela tá achando epistemologia pra isso.  

[Bárbara]: É isso, eu vou me despedir aqui do público. Mas a gente continua, 

tá? Online. Eu só vou tirar a live, agradecer a presença de todo mundo que 

teve aqui (Palalavra inaudível / hipótese: nome próprio) super obrigada mesmo 

tendo chegado atrasado,super obrigada pela companhia! Xulis, 

Juliana,  obrigada por ter vindo, Núbia meu bem, super obrigada por estar 

presente hoje também. É... para quem não ouviu no começo eu sou a Bárbara 

Iara Hugo, aqui estou como Uma Trava no Controle, faço lives de RPG, 

pretendo fazer Gameplay’s, enfim. E a conversa de hoje foi sobre o mestrado 

que eu tô terminando na PUC em Educação: Currículo. Peço que quem não 

se inscreveu, que se inscreva, curta e compartilhe. Enfim, estamos juntas, 

seguindo e eu desejo uma ótima noite para todo mundo até depois, até a 

próxima! 
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Eu considero meu corpo, que é meu ponto de vista 

sobre o mundo, como um dos objetos deste mundo. 

 

 Maurice Merleau-Ponty182 

 

182 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 
1996, p.108. 


