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Foram longos dias pro-
duzindo essa primeira 
edição da QUEER. Pen-

samos em como classificar, de-
finir e principalmente tratar a 
questão do gênero. Chegamos 
a uma conclusão: gênero não se 
classifica e não se define, tratar 
bem é aquela velha lição: res-
peito!
Diferente da História que evo-
lui, por causa do fator tempo, a 
sociedade não necessariamente 
acompanha essa evolução. Veja 
um exemplo: na idade média a 
igreja era o órgão político que 
controlava a sociedade, hoje a 
bancada evangélica na Câmara 
dos Deputados mostra que ain-
da não desvinculamos a igreja 
das questões políticas.
A discriminação racial, sobre-
tudo no Brasil dado a parcela 
de negros que integra a nossa 
população, ainda não foi supe-
rada. Talvez seja engano nosso 
que a sociedade esteja ficando 
mais tolerante. Uma coisa é 
fato, as pessoas estão cada vez 
mais lutando pelo direito de ser 
quem quiser livremente, o que 
é diferente de serem aceitas ou 
minimamente respeitadas.
A QUEER surge num momen-
to em que a busca pelo EU 
transcende o questionamento 
pessoal, interno e as pessoas 
começam a buscar isso nas ex-
perimentações, nas ruas, na 
moda, no sexo, etc. Por isso nós 
escolhemos usar a moda como 
plataforma para passar a nossa 

mensagem. 
A matéria Visto, logo existo 
mostra que a roupa é importan-
tíssima na construção da nossa 
imagem e também  para nos ex-
pressarmos, pois através dela 
demonstramos o nosso humor e 
as nossas necessidades. 
O editorial de moda apresenta 
uma personalidade moderna e 
transgressora. Nosso modelo se 
mostra a frente do nosso tempo, 
no quesito expressão de gênero 
e não dá a mínima para a hete-
ronormatividade.  O que mais 
nos interessa falar para você 
leitor está nas próximas pági-
nas. Saúde política e educação 
também foram temas aborda-
dos. Se desprenda dos seus pre-
conceitos e boa leitura! 

Kaiqui Macaulay
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F E M I N I S TA ! POR DENISE CAMPOS 

O feminismo defende a liberdade de escolha e de expressão da mulher, a coloca no patamar 
equiparado ao dos homens, a empodera e a encoraja na luta por seus direitos

O feminismo é um movi-
mento social e político 
que luta por igualda-

de de gênero, senso de justiça e 
cuidado às minorias que mais 
necessitam de atenção. Ele não 
é o oposto do machismo, que é 
o comportamento 
opressor, que enal-
tece e favorece o gê-
nero masculino. O 
machismo é a ideia 
errônea de que os 
homens são supe-
riores, que num 
contexto histórico 
impôs a mulher ao 
estado de submis-
são. 
As feministas bran-
cas lutam pelo fim 
do assédio e con-
tra a violência, en-
quanto as feminis-
tas negras lutam 
contra a dupla ob-
jetificação de seu 
corpo, as mulheres negras so-
frem com o racismo, com a dita-
dura hierárquica da textura ca-
pilar, onde o liso e loiro é o único 
padrão aceitável pela sociedade, 
sofrem com a maior dificuldade 
de acesso à justiça, informação, 
saúde e educação. 

Feministas também querem ca-
sar e ter filhos, o que elas não 
querem, é que a mulher seja im-
posta a ter algo que talvez ela não 
queira, por que simplesmente a 
sociedade não respeita sua liber-
dade de escolha. Feministas são 

a favor da decisão da mulher, 
isto é – que a mulher case ape-
nas quando e se quiser casar, que 
tenha filhos apenas quando e se 
quiser tê-los e que seja livre para 
fazer essas escolhas, não sendo 
julgada se não quiser fazê-las.
Aceitar gentilezas de um homem 

ou de qualquer outra pessoa não 
faz você menos feminista. Mas, 
veja bem, pagar a conta, abrir a 
porta do carro, comprar flores. 
Isto você também pode fazer, 
assim como segurar a bolsa de 
um desconhecido no metrô ou 

ônibus. O feminis-
mo prega que você 
pode tudo, pode 
inclusive ser presi-
dente de uma gran-
de empresa, caso 
queira.
O movimento não 
divide as mulhe-
res. O que pode 
existir são pessoas 
que não entende-
ram o verdadeiro 
significado da pa-
lavra e que não se 
deram conta de 
que o machismo é 
o verdadeiro vilão, 
que ele criou a ri-
validade entre as 

mulheres. O patriarcado fez com 
que as mulheres vivessem numa 
eterna competição: ‘’ quem fica 
com o cara mais bonito’’ ‘’quem 
usa a roupa mais cara’’ e por aí 
vai; fazendo com que as próprias 
mulheres se dividissem e se ata-
cassem.
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Não tivemos problemas com a família 
ou com os amigos. Ficou claro que as 
pessoas que não aceitam a nossa fi-

lha teria de deixar as nossas vidas, porque 
o mais importante é a sua felicidade.
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Esther Perez mora em Barcelona 
e é mãe de uma criança trans. 
Ela descobriu que sua filha não 
se identificava com o sexo desig-
nado no nascimento quando ela 
tinha apenas seis anos. Ela buscou 
entender o que estava aconte-
cendo com sua filha e acabou se 
associando a um grupo impor-
tante para a luta dos direitos de 
jovens e crianças transexuais na 
Espanha (crysallis.org.es).

Quando você percebeu que 
seu filho não identificavx 
com o sexo atribuído no 
nascimento? 
Temos uma menina trans e ela 
tinha apenas seis anos quando ela 
me contou que era uma menina e 
queria ser tratada como tal.

Houve alguma mudança sig-
nificativa no comportamento 
da família para se adaptar à 
condição da sua filha? 
Tivemos que nos informar sobre a 
questão da diversidade e em par-
ticular sobre a transexualidade 
infantil. Começamos a tratá-la 
e socializá-la de acordo com o 
genêro que ela se identificava. Nós 
procuramos um novo nome, com-
pramos roupas novas para trazer 
a sua expressão à sua real identi-
dade e começamos a nos referir-
mos a ela no feminino.

Qual era sua relação com 
a causa LGBTQ antes de 
entender que era mãe de uma 
criança trans?
Meu melhor amigo é gay e também 
tenho amigas que são duas mães e 
tem uma menina da mesma idade 
que a nossa filha. Elas estavam 
envolvidas em uma associação de 
famílias de pais gays e lésbicas e 
tiveram contato com a questão 
transgenero. Elas nos ajudaram a 
entrar em contato com as pessoas 
que poderiam nos ajudar.

Como você vê essa situação 
no contexto social? Escola, 
amigos, família, etc?
A escola tem respondido muito 
bem. Nós organizamos duas 
reuniões, uma com todas as 
pessoas que trabalham na 
escola (professores, monitores, 

cozinheiros, etc) e uma segunda 
reunião com os pais da classe 
da minha filha. Em umas das 
reuniões tivemos a presença da 
Dr. Rosa Almirall, uma mulher 
trans e nós, os pais, para expli-
car as mudanças que ocorreram. 
Continuamos com um workshop 
sobre “transexualidade na infân-
cia”, e convidamos um sociólogo 
trans influente na Espanha, 
Miquel Missé. Não tivemos prob-
lemas com a família ou com os 
amigos. Ficou claro que as pessoas 
que não aceitam a nossa filha teria 
de deixar as nossas vidas, porque o 
mais importante é a sua felicidade.

Qual sua relação com a asso-
ciação e como ela começou? 
Encontramos a associação pela 
internet. Contamos o nosso caso e 
explicaram-nos que havia muitas 
famílias na mesma situação. Nos 
associamos e entramos para o 
grupo do WhatsApp do estado e 
da Catalunha. Quando começa-
mos, há um ano e meio eram cerca 
de oito famílias na Catalunha 
e agora são 55. Na Espanha são 
mais de 200 famílias e trabalha-
mos em prol da visibilidade. Cada 
vez mais reportagens são feitas na 
televisão, mas também ajudamos 
outras famílias com jovens trans.

Qual a situação da legislação 
espanhola para a causa trans, 
sobretudo em relação às 
crianças?

Não temos uma lei do estado 
espanhol, mas as leis sobre o 
assunto são diferentes depen-
dendo das comunidades. 
Andaluzia é bastante avançada e 
este ano aprovou uma boa lei, em 
Madrid. Na Catalunha, temos a lei 
11/2014, contra a LGTBIfobia, mas 
devido a falta de recursos ainda 
não foi implementada, apesar de 
já levar dois anos. Nós também 
tentamos inserir menores e imi-
grantes na lei atual.

Em relação à comunidade 
médica, eles estão prepara-
dos para lidar com a transex-
ualidade, que ainda consta 
como doença no Código 
Internacional de Doenças 
(CID)?
Criamos uma plataforma, 
Transforma Salut, que é um grupo 
de seis associações de grupos trans 
e estamos trabalhando para criar 
o centro de referência e atenção 
às pessoas trans. O tratamento no 
hospital foi patologizado e trata-
vam as pessoas transexuais como 
doentes e o novo modelo está 
colocando em vigor o centro de 
referência, com tratamento indi-
vidual e com respeito e dignidade 
para transexuais. Nós já consegui-
mos eliminar o diagnóstico de dis-
foria de gênero e a partir de agora 
em toda a Catalunha você não vai 
precisar de diagnóstico médico 
para ter acesso ao tratamento e 
cirurgias. 

Esther e seu marido, Paul
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O sistema educacional 
tem sido discutido 
por diversos ângulos, 

tanto em relação aos mé-
todos de ensino, quanto ao 
aproveitamento das habili-
dades individuais, merito-
cracia e finalmente o papel 
da escola na formação dos 
cidadãos em geral. Em en-
trevista a estudante de pe-
dagogia Letícia Mendes, 22, 
ressalta: durante os meus 
quatro semestres de facul-
dade, as novas formas de 
educação tem sido citadas, 
no entanto, as formas de 
aplicação ainda são difíceis 
de se aplicar.
As atuais formas de ensino 
estão tornando-se obsole-
tas. Já há muitos estudos a 
respeito dos tipos de inte-
ligência, que diferenciam-
-se da ideia primária de que 
ser inteligente é ter bons 
resultados nos exames con-
vencionais aplicados nas 
escolas. A meritocracia tem 
perdido seu valor, ao passo 
que a conscientização a res-
peito dos problemas sociais, 
como exemplo, acaba impe-
dindo que muitos tenham 
acesso à educação de quali-
dade.
 Além disso, as ferramentas 
lousa, giz, caderno e lápis 
não conseguem mais man-
ter-se como o foco de gran-
de parcela dos alunos. Hoje 
a preocupação com a forma-

ção geral do aluno tem sido 
pauta em muitos debates. 
Apesar de algumas pérolas 
proporcionadas pela base 
governamental fundamen-
talista brasileira, como a 
criação da PEC (Proposta 
de Emenda Constitucional) 
241, é visível a existência de 
certa relutância relaciona-
da a deixar de lado matérias 
como filosofia, sociologia, 
artes, que justamente são 
matérias que visam a forma-
ção do aluno como pessoa. 
Segundo o professor de so-
ciologia e filosofia Gustavo 
Rodrigues, 28, o aluno não 
é um ser passivo e traz pra 
(sic) escola já opiniões e vi-
sões diversas sobre tudo, ao 
menos tudo que está mais 
próximo dele. Por outro 
lado, a educação também 
tem um caráter provocador, 
de te “tirar do centro”, ou 
seja, faz parte dela propor-
cionar que o aluno tenha 
uma visão crítica sobre os 
diversos temas, fundamen-
tando a sua visão a partir da 
realidade concreta e a par-
tir do que traz consigo como 
valores.
 A inclusão do debate a res-
peito de temas como diver-
sidade racial e cultural já 
tem espaço garantido por 
lei dentro das salas de aula, 
a exemplo disso há a Lei 
10.639 de 2003, que inclui 
obrigatoriamente nos currí-

A  E D U C A Ç Ã O  M O D E R N A  E  S U A  R E L A Ç Ã O 
C O M  A  R E A L I D A D E  E X T R A C U R R I C U L A R

Resultado da 
possibilidade de 
esclarecimento, 
parte conscien-
te da popula-
ção brasileira 
não tem dúvi-
das a respeito 
dos problemas 
básicos e es-
truturais da ins-
tituição educa-
cional brasileira

Com os constantes questionamentos a respeito do sistema educacional brasileiro e seus métodos 
vem à tona a discussão de gênero no ambiente escolar. Será que estamos preparados para debater 

a respeito desse tema?
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culos escolares a história da 
cultura africana e indígena. 
Em contrapartida a tal in-
clusão, chegou ao ápice em 
2014, o debate sobre a ide-
ologia de gênero, quando 
o PNE (Plano Nacional da 
Educação) solicitou o pla-
nejamento educacional dos 
municípios, expondo o fato 
de que muitos dos governos 
municipais mostram-se con-
servadores em relação a esse 
tema. Gustavo ainda ressal-
ta: “recentemente houve o 
caso da “cartilha gay”, que 
na verdade foi uma exce-
lente tentativa vinda da de-
manda da diversidade, que 
está inserido na LDB (lei de 

diretrizes bases da educa-
ção) e é uma demanda tam-
bém da população LGBT”.
Resultado da possibilida-
de de esclarecimento, par-
te consciente da população 
brasileira não tem dúvidas a 
respeito dos problemas bá-
sicos e estruturais da insti-
tuição educacional brasilei-
ra, no entanto, discussões 
como estas, que envolvem 
a aceitação de raça, gênero, 
sexualidade, afetam de ma-
neira extrema as desigual-
dades sociais e o modo como 
elas são vistas na sociedade 
como um todo.
Ou seja, a discussão exis-
tente acerca dos problemas 

educacionais brasileiros, 
acaba desencadeando ques-
tões a respeito de um leque 
ainda maior de problemas 
sociais. A falta de conheci-
mento teórico e debate aca-
ba limitando os indivíduos a 
aceitar imposições de diver-
sos cunhos. Deixar de lado 
questões como o racismo, o 
feminicídio, a homofobia e 
até mesmo transfobia aca-
ba impondo alguns tabus 
sociais. O que não se dis-
cute, não existe e essa falta 
de discussão deixa de lado 
o fato de que cada um é li-
vre dentro de seus direitos. 
Este é justamente o papel da 
educação.
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02 Instalado na estação República do metrô, 

o Museu da Diversidade Sexual é um 

importante meio de pesquisa, preservação e distribuição 

da cultura LGBTQ no Brasil, sendo o primeiro dedicado à 

temática na América Latina. O escritor gaúcho Caio Fernando 

Abreu, que em 2016 completaria 68 anos, é homenageado pelo 

museu com a exposição CAIO mon amour – amor e sexuali-

dade na obra de Caio Fernando Abreu.

01 De 9 a 20 de novembro, acontece em São Paulo o 24° Festival Mix Brasil de Cultura da 

Diversidade, maior festival LGBTQ da América Latina. A programação conta com 114 filmes 

de 26 países diferentes, além de teatro e música. Programação completa no site www.mixbrasil.org.br.

R O L Ê  C U LT
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03O Memorial da América Latina recebe entre os dias 

18 e 19 de novembro a Festa do Conhecimento, 

Literatura e Cultura Negra. Com o lema “Eu quero liberdade” o 

evento promove debates, palestras e mostras de cinema.

04 Aseita–

Diversidade 

(Um dever da Cidade): 

exposição fotográfica que 

discute gênero, homofobia 

e racismo. No Sesc Cadeião 

Cultural, em Londrina-PR.05Luis Antonio - 

Gabriela é contada 

pelo diretor Nelson Baskerville 

que coloca em cena sua própria 

história, onde o irmão mais velho, 

homossexual, Luis Antonio, desa-

fia as regras de uma família con-

servadora dos anos 1960 e parte 

para a Espanha, mais precisamente 

Bilbao, sob o nome de Gabriela. 

A montagem da Cia Mungunzá 

de Teatro utiliza recursos lúdi-

cos, como a música para contar a 

história que está em cartaz no Sesc 

Belenzinho até 23/11.
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A VOZ DA COMUNIDADE
Acompanhando a abertura que a 
discussão de gênero tem conse-
guido, alguns artistas surgiram 
para levar esse tema mais além. 
No palco roupas, cabelo e ma-
quiagem que não condizem com 
os padrões normativos estabele-
cidos até hoje para os sexos e nas 
letras um ativismo gritante enal-
tece a necessidade de respeito à 
diversidade.
A música é um campo de expe-
rimentação para muitos artistas 
que ousam na hora de se expres-
sar pela moda. Ney Matogrosso 
e David Bowie já mostravam que 
o gênero não se limita às defini-
ções de masculino e feminino, 
mas agora é cada vez mais co-
mum que artistas não se subme-
tam ao padrão estético exigido 
pela indústria fonográfica para 

alcançar o sucesso.
O cantor paraense Jaloo pode-
ria ser fascinante somente pela 
inovação musical que ele traz na 
sua mistura de eletrônico com 
ritmos regionais do Norte, po-
rém ele se define como não biná-
rio (pessoa que não se reconhece 
em nenhum dos sexos masculi-
no ou feminino) incluindo o mú-
sico na nossa lista de cantores 
que representam a comunidade 
LGBTQ. 
A Banda Uó também dá um 
show quando o assunto é repre-
sentatividade. Os integrantes 
da banda abusam da liberdade 
quando o assunto é estilo e a 
banda é encabeçada pela voca-
lista Candy Mel, que é uma mu-
lher trans e arrasa no ativismo. 
Hoje ela apresenta o programa 

Estação Plural da TV Brasil que 
promove debates e entrevistas 
sobre o universo LGBTQ, ao lado 
da cantora Ellen Oléria e do jor-
nalista Fernando Oliveira.
Paulista de Araraquara, Liniker 
tem apenas 20 anos e já faz baru-
lho com sua música e aparência. 
Não se rotula e nem se encaixa 
nas definições de masculino e fe-
minino que conhecemos. O que 
conhecemos de definição sobre 
ele é que afirma ser preta, bicha 
e pobre.  
O batom, companheiro insepa-
rável do músico, se junta ao tur-
bante e a voz rouca e suave ca-
racterística de cantores de soul 
e black music que Liniker repre-
senta muito bem no Brasil. Seu 
EP de estreia, Cru, foi lançado 
em outubro do ano passado e 
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dias depois já tomava as redes sociais.
O recifense Johnny Hooker ganha o público 
com sua apresentação performática. Dono de 
um visual que mistura o glam, rock e pop John-
ny Hooker é um daqueles artistas que são 50% 
imagem. E não é que sua música precise disso, ele 
recebeu em 2015 
o prêmio de Me-
lhor Cantor de 
Canção Popular 
do Prêmio da 
Música Brasilei-
ra e já aparecia 
entre os mais 
tocados na pla-
taforma de stre-
aming Deezer e 
no Itunes Brasil.
Eu vou fazer 
uma macumba 
pra te amarrar 
maldito, seu dis-
co de estreia, é 
quase uma no-
vela embalada 
por ritmos brasi-
leiros e também 
influenciada por 
artistas pop, 
como Madonna 
e David Bowie. 
No seu show é 
percebível atra-
vés das letras, 
do figurino, da 
maquiagem e 
dos ritmos que a 
performance conta uma história de quem saiu do 
fundo do poço até alcançar a redenção. 
ORGUNGA (Orgulho negro e gay) é o nome do 
disco de estreia do primeiro rapper gay brasileiro. 
Representante do queer rap, Rico Dalasam fre-
quentava a batalha de MC’s do metrô Santa Cruz, 
na mesma época em que Emicida e Projota.
A música Aceite-c mostra uma face de sua luta 
na música: unir a comunidade gay à negra. Suas 

rimas descrevem sua vivência gay, além de propor 
um novo conceito de normatividade e sexualidade. 
Faz parte de sua vestimenta: legging, saia e peças 
coloridas além de acessórios chamativos e um ca-
belo inspirado em Prince e Littler Richard.
Karol Conka é a mais conhecida representante 

do rapper femini-
no no Brasil e avi-
sou pra que veio 
no seu hit Tombei. 
Com versos carre-
gados de expres-
sões feministas, a 
curitibana é porta 
voz do ativismo fe-
minista e da comu-
nidade negra. Seu 
estilo é um espe-
táculo a parte que 
enriquece a im-
portância dela pra 
nossa sociedade.
Karol surgiu num 
momento muito 
importante para as 
minorias. Cada vez 
mais as grandes 
marcas de produ-
tos de beleza tem 
dado importância 
à representativida-
de, questão que a 
rapper tanto pre-
za. Ela protagoni-
zou ao lado de MC 
Carol uma campa-
nha da Avon, umas 

das maiores marcas de cosméticos no Brasil.
A cantora carioca IZA ficou conhecida pelos covers 
de artistas como Rihanna e Beyoncé no Youtube. 
Seus vídeos também revelam suas inspirações, can-
tores como Lauryn Hill, Tina Turner, Diana Ross 
e Stevie Wonder. Contratada pela Warner Music, 
o primeiro álbum de Iza ainda está em produção, 
mas já sabemos que teremos mais uma voz a favor 
das mulheres negras.
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A  R E P R E S E N TAT I V I D A D E  N A  S É T I M A 
A R T E ,  O L H A N D O  A L É M  D O S  R O T E I R O S

A vida imita a arte. Na 
peça de teatro Gente em 
Crise, os atores citam o 

fato de que: a vida imita porca-
mente a arte. Apesar da idéia de 
que a arte traz questionamentos, 
sensações, reflexões muito com-
patíveis e fieis à nossa realidade. 
Como não colocar em cheque tal 
afirmação? Ainda mais quando 
feita em um ambiente essen-
cialmente artístico! Como negar 
que a arte retrata a história ao 

depararmos-nos com o imenso 
Guernica, de Picasso? Inspira-
do na guerra, retratado com o 
poder artístico. Como tornar ir-
relevante a diferença que as sete 
artes fazem no cotidiano de cada 
indivíduo? Ouvimos música em 
nossos fones, dançamos de ale-
gria, admiramos pinturas e as 
colocamos em nossas paredes, 
admiramos as belas paisagens 
ilustradas com esculturas, temos 
nosso livro preferido em nossa 
cabeceira, nos encantamos por 
peças teatrais e sentimos cada 

sensação induzida pelas telas de 
cinema. Como dizer que cada um 
destes costumes não tem relação 
com nossa rotina do dia-a-dia?
As artes são sete, nenhuma or-
dem é determinada. Com exclu-
são do cinema, que ocupa o séti-
mo lugar. A sétima arte. Sétima. 
Entre roteiros, trilhas, atores, 
diretores. Entre dramas, roman-
ces, suspenses, ação. O cinema 
retrata a guerra, a paz, a saúde, 
a doença, o amor, o ódio, nossos 

orgulhos e temores. 
Em um século onde o ser ou não 
ser deixou de ser apenas um 
questionamento, para virar a 
luta pessoal de cada pessoa, para 
que cada um possa ser ou não 
ser o que bem deseja. O cinema 
como de costume, faz parte da 
luta de todas as classes e causas. 
Sendo assim, nesta primeira 
edição, a Revista Queer traz um 
guia com cinco filmes que exer-
cem essencialmente o papel re-
presentativo do cinema mundo 
a fora.

Qual a importância social da 
arte para que haja uma valori-

zação das ditas minorias e que 
a palavra representatividade 
seja expressa de forma real?

Como Esquecer (2010): é um 
filme brasileiro que conta com 
a direção de Malu De Martino, 
e além disso, com um elenco de 
peso, tendo em cena atores como: 
Murilo Rosa, Ana Paula Arósio e 
Natália Lage. O enredo se desen-
volve contando como Júlia (Ana 
Paula Arósio) lida com a supe-
ração do fim de seu duradouro 
relacionamento, com Antonia, 
figura que mantém-se como um 
enigma do romance. Além disso, 

relata como a vida de Júlia vai se 
renovando, e como a própria, vai 
renascendo. Como Esquecer diz 
muito naturalmente sobre as re-
soluções que a vida toma por si, 
com seu encaminhamento, além 
de mostrar muito naturalmente 
as relações homoafetivas, dei-
xando de lado os tabus midiáti-
cos que já são estabelecidos – a 
exemplo disso, a forma de tratar 
a sexualidade de Júlia.
O sorriso de Monalisa 
(2003):com a direção de Mike 
Newell, apresentando em seu 
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elenco ícones do cinema mun-
dial como Julia Roberts, Kirs-
ten Durst, Maggie Gyllenhaal a 

trama faz muitas referências à 
idealização e instauração dos di-
reitos das mulheres no meio so-
cial. Katherine (Julia Roberts), é 
uma professora recém formada 
contratada por um renomado 
colégio para lecionar História da 
Arte, que acaba sendo incluída 
em um meio totalmente adver-
so aos seus princípios. Em todo 
o enredo, são apresentados os 
conflitos de Katherine, frente às 
amarras que prendem suas alu-
nas e a ideia que a maioria delas 
tem sobre as possibilidades que a 

vida pode oferecer. Em sincronia 
aos conflitos, o filme apresenta 
reflexões a respeito do ensino da 

arte e sua situação no século XX.
A Garota Dinamarquesa (2015): 
dirigido por Tom Hooper, tendo 
Eddie Redmayne como protago-
nista, conta a trajetória de Lili 
Elbe, que antes de se entender 
como transgênero vivia como 
Einar Wegener, e sua luta para 
realizar a operação com correto-
ra de seu sexo, ou seja, transge-
nitalização, tendo em vista que o 
procedimento era muito arrisca-
do e ainda amador, sem esquecer 
que o preconceito existente na 
sociedade atual era ainda maior 

há algumas décadas, período em 
que a história se passa. Alice Vi-
kander atua como a esposa de 
Lili/Einar.
A Outra História Americana 
(1998): um filme com direção 
de Tony Kaye, Edward Norton 
abrilhanta a tela vivendo o papel 
de um neonazista inserido no 
movimento skinhead e que aca-
ba sendo preso após ultrapassar 
os limites do convívio social ao 
matar dois rapazes negros com a 
utilização de extrema violência, 
porque juntos eles tentaram rou-
bar seu carro. No entanto, após 
anos na prisão ele sai com uma 

visão diferente de mundo ten-
tando acertar arestas deixadas 
por seu antigo ser. Participam do 
filme também, Christopher Mas-
terson e Edward Furlong, com 
papeis secundários. 
Hoje Eu Quero Voltar Sozinho 
(2014): é um filme nacional, di-
rigido por Daniel Ribeiro, rela-
ta de maneira doce e romântica 
o envolvimento entre Leonar-
do e Gabriel, e como eles de-
senvolvem essa relação e vão 
descobrindo o mundo e novos 
sentimentos lado a lado. Não 
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C L A M Í D I A
80% das mulheres e 50% dos homens não apresentam sintomas, segundo dados do 

Programa Estadual de prevenção DST/AIDS do estado de São Paulo

A clamídia é uma das doenças 
bacterianas mais transmitidas 
por via sexual, segundo relató-
rio da Organização Mundial da 
Saúde de agosto desse ano. Ela 
faz parte do grupo de doenças 
mais comuns entre os jovens dos 
Estados Unidos e o número de 
infecções também aumentou no 
Brasil entre 2014 e 2015. 
O que mais preocupa, no en-
tanto, é que uma doença sexu-
almente transmissível não seja 

de conhecimento daqueles que 
fazem parte do grupo de risco 
(adolescentes que estão no inicio 
da vida sexual). A clamídia pode 
ser transmitida durante penetra-
ção vaginal, anal e também atra-
vés de sexo oral (nesse caso cor-
rendo o risco da infecção atingir 
a garganta).
O infectologista Marcos Bor-
ges, 29, explica: “a clamídia é 
uma infecção assintomática em 
7 de cada 10 pessoas. Não tem 

aquele corrimento purulento 
da gonorreia, ou a úlcera como 
na sífilis, ou uma verruga como 
no HPV. Na maioria das vezes é 
apenas um desconforto para uri-
nar, uma cervicite (inflamação 
do canal do útero que provoca 
corrimento vaginal e dor duran-
te relações sexuais), um gânglio 
aumentado na região da virilha 
ou dor ao evacuar (nos casos de 
inflamação do reto, em quem 
pratica sexo anal receptivo). As-
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Pessoas HIV positivo e 
com clamídia, tem os teci-
dos genitais inflamados e 

consequentemente contêm quanti-
dades mais altas do vírus, haven-
do de 8 a 10 vezes mais HIV no seu 
sêmen ou nas suas secreções vag-
inais. Quem tem clamídia e é HIV 
negativo, as células do sistema imu-
nológico estão especialmente sus-
cetíveis ao vírus HIV. Clamídia retal 
pode aumentar de dez a vinte vezes 
as chances de se contrair o HIV.
Segundo Marcos o tratamento é basi-
camente o mesmo, “com antibióticos 
por via oral se a infecção estiver no 
início. Se for um quadro mais grave 
como de doença inflamatória pélvica 
(infecção que sobe até o útero) podem 
ser necessários antibióticos endove-
nosos. O linfogranuloma venéreo (ín-
gua dolorosa na virilha, geralmente de 
um lado só) que é provocado por al-
gumas cepas da bactéria (L1  L2 L3)  é 
tratado por cerca de 21 dias também”.

sim a pessoa não tem sintoma, 
não trata e perpetua a cadeia de 
transmissão.”
Crianças podem contrair a doen-
ça no momento do parto, porém 
a clamídia é tratável e curável 
com antibióticos. Ainda que te-
nha tratamento e cura, a clamí-
dia se não for tratada a tempo e 
corretamente pode causar infer-
tilidade. A OMS se atentou aos 
números de pessoas portando a 
doença porque alguns médicos 
perceberam a existência de um 
tipo de bactéria da família da 
Chlamydia trachomatis – agente 
patológico da clamídia - que são 
resistentes aos antibióticos usa-
dos no tratamento.
Os sintomas mais comuns sur-
gem de uma a três semanas de-
pois do contágio. São eles nas 
mulheres: dor e coceira na va-
gina, ter corrimento, ter sangra-
mento vaginal ou anal, sentir 
dor ao urinar e/ou nas relações 
sexuais. Os homens podem ter 
corrimento ou secreção pela ure-
tra ou no ânus, dor ou coceira na 
cabeça do pênis, dor ao urinar 
e/ou dor nos testículos. O mais 
grave é que 80% das mulheres e 
50% dos homens não apresen-
tam sintomas, segundo dados do 
Programa Estadual de preven-
ção DST/AIDS do estado de São 
Paulo. 
“O teste mais usado é um swab 
uretral, anal ou cervical (canal 
do útero), onde se faz um leve 
“raspado” dessas regiões e se 
verifica a existência da bactéria 
através da procura do seu ma-
terial genético. Exames de urina 
ou de sangue também podem ser 
utilizados, mas estão menos dis-

poníveis” conta Marcos.

Usar preservativos, masculino 
ou feminino ainda é a melhor 
forma de se prevenir contra 
qualquer tipo de DST. Mas é im-
portante que seja usado correta-
mente e também durante o sexo 

oral para garantir uma vida se-
xual saudável. O risco de se con-
trair uma DST está diretamente 
ligado ao número de parceiros 
sexuais que você tem sem o uso 
de preservativo, quanto mais 
parceiros, maior o risco. Previ-
na-se!
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Por muito tem-
po a roupa teve 

papel funda-
mental na iden-

tificação dos 
gêneros. Hoje 

ela serve como 
plataforma de 

desconstrução 
dos padrões 

héteronormati-
vos sugerindo 
um novo zeit-

geist para a ge-
ração Y
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VISTO, LOGO EXISTO

A história é antiga. Todas 
as teorias que de alguma 
forma mostram o surgi-

mento da raça humana tem lá no 
seu registro simbólico uma peça 
de roupa. Seja na bíblia ou na te-
oria da evolução as roupas esta-
vam presentes e com formas di-
ferentes para cada sexo, mesmo 
que tenham objetivos diferentes 
nas principais teorias (esconder 
os ‘sexos’ na bíblia e proteger o 
homo sapiens).
Dificilmente a indumentária 
serve como marco histórico de 
épocas ou povos. Porém subje-
tivamente ela exerce um papel 
importante de identificação para 
as civilizações. Seja para diferen-
ciar as classes sociais, para iden-
tificar uma região específica ou 
para diferenciar os homens das 
mulheres em todos esses aspec-
tos, a vestimenta é uma forma 
de expressão que essencialmen-
te acompanhou a raça humana 
desde o seu surgimento. Seja 
qual tenha sido ele.
O título da matéria faz alusão ao 
pensamento do filósofo francês 
René Descartes. Não por acaso 
a frase “penso, logo existo” es-
crita por ele marcou a visão do 
movimento iluminista que afir-
mava ser a razão humana a úni-
ca forma de existência. É a ana-
logia perfeita para explicar que 

somente você mesmo é capaz de 
expressar seu gênero.
Diogo Venancio, 32, é psicólogo 
e afirma: “Desde que nascemos 
somos influenciados pela cultu-
ra e pelos nossos pais no jeito 
de nos vestir, exemplo, meni-
nos não podem usar saia, isso 
influencia e muito o desenvolvi-
mento das crianças. Porém, na 
adolescência quando temos um 
pouco mais de percepção de gru-
pos e surge uma abertura maior 
para escolhermos com o qual nos 
identificamos, é comum vermos 
esses grupos vestidos a sua ma-
neira e isso ajuda muito na iden-
tidade e construção de gênero”.

Desconstrução
A roupa toma partido da discus-
são de gênero na década de 60 
com a criação da minissaia. Ape-
sar de já existir pessoas e estilos 
que não obedecessem ao padrão 
de gênero binário-normativo a 
minissaia foi um objeto de des-
construção se tornando símbolo 
do movimento feminista.  
Algumas personalidades já vi-
nham desconstruindo os pa-
drões estéticos do que a socie-
dade entende como masculino e 
feminino. Nei Matogrosso, Elke 
Maravilha, David Bowie, Grace 
Jones e recentemente Liniker, 
Jaloo e Ellen Page são porta-vo-
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zes de uma geração que não se 
contenta mais com o limitado 
guarda roupa masculino/femi-
nino.
A indústria da moda lança ten-
dências, mas também agrega as 
criadas pelo street style e pelo 
comportamento da sociedade 
em si. Pessoas que fazem parte 
do mundo da moda gostam de 
dizer que as coleções refletem o 
nosso cotidiano.  
Lorenzo Merlino, 44, é estilista 
e professor titular de Projeto de 
Moda na FAAP que representou 
o Brasil em 2000 na semana de 
moda de Nova Iorque, afirma: “O 
gender neutral é algo totalmente 
novo. Ele reflete o momento em 
que passamos, como a luta por 
igualdade de gêneros, os direitos 
LGBTTs, e ele veio para mostrar 
exatamente isso. Um momento 
mais tolerante e de liberdade”.
A Gucci, grife italiana que esteve 
sob os holofotes quando foi rea-
vivada pelo americano Tom Ford 
nos anos 90, viu seu nome de 
volta a mídia. Dessa vez por con-
ta de uma revolução no estilo da 
marca, sobretudo pela ousadia 
em trazer para a passarela peças 
‘femininas’ em modelos mascu-
linos e vice-versa. Pioneira na 
estética gender neutral, que viria 
tomar conta do mundo da moda, 
ela foi mais longe e unificou suas 
apresentações das coleções mas-
culina e feminina num único 
desfile. Tudo sob a ‘tutela’ do vi-
sionário diretor criativo da grife 

Alessandro Michele.
“Não apenas o mercado da 
moda, mas toda a luta contra o 
machismo, homo-lesbo-trans-
fobia, estão desconstruindo os 
padrões normativos.  A partir do 
momento que desvin-
culamos o sexo/gêne-
ro da composição da 
imagem da pessoa, ela 
para de declarar isso e 
as pessoas necessitam 
repensar a sua manei-
ra de interação com 
esse individuo, desde 
a linguagem até a afe-
tividade. Assim estaríamos con-
frontando os padrões heteronor-
mativos e entendo o individuo 
enquanto ser humano, forçando 
a sociedade a repensar novas 
formas de abordagem de gêne-
ros”, completa Diogo.
A última edição do São Pau-
lo Fashion Week evidenciou a 
atenção que a moda tem dado 
as questões de gênero. A modelo 
transexual Valentina Sampaio, 
veio do Ceará para desfilar para 
grifes consagradas como Helo 
Rocha, Patricia Vieira e para a À 
la Garçonne que tem Alexandre 
Herchcovitch como diretor cria-
tivo. A representatividade trans-
cendeu as passarelas e Valentina 
estampou a capa da revista Elle 
de novembro, provando que 
cada vez mais a representativi-
dade importa sim. 
O editorial traz Jonatas Matos, 
uma personalidade que não se 

limita aos padrões na hora de 
se vestir, abusa da criatividade 
e apresenta looks statement que 
são inspiradores para qualquer 
um que queira ultrapassar as 
barreiras do senso comum.
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A 42° edição da São Paulo 
Fashion Week promete 
entrar para a história. 

Nomeada de SPFWTRANSN42 
(transformação, transgressão 
e transição) a semana de moda 
marcou a mudança do calendário 
da moda nacional ao novo forma-
to see now, buy now (as peças vão 
para as lojas logo após o desfile, 
comumente são apresentadas 
seis meses antes das vendas).

S P F W

 Com apenas 26 apresentações o 
SPFW não deixou se levar pela sa-
ída de algumas grifes do line-up e 
mostrou que a moda também é 
palco para manifestações políti-
cas. O estilista mineiro Ronaldo 
Fraga surpreendeu e emocionou 
a todos com um casting formado 
apenas por mulheres trans.       
A LAB do rapper Emicida, em 
parceria com seu irmão Evandro 
Fióti e direção criativa do estilista 

João Pimenta apresentou o cas-
ting mais representativo da his-
tória do SPFW. Modelos negros 
e plus size eram maioria na pas-
sarela. Apesar de a representati-
vidade ter roubado a cena, a LAB 
trouxe peças dignas de quem 
veio para representar. O desfile 
foi inspirado na historia de um 
samurai negro e trouxe muita in-
fluência japonista com estampas 
africanas.
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F A S H I O N  Q U E E R
Fotos Kaiqui Macaulay Produção de moda Izadora Ferreira Modelo Jonatas 
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SE MARIA É JOÃO, O QUE TEM 
JOSÉ A VER COM ISSO?

Rótulos e títulos não possuem um peso muito grande dentro da sociedade moderna. No entanto, quando nos 
deparamos com a questão da sexualidade, atingimos um outro patamar.

Para que uma pessoa seja 
considerada transexual e 
consiga ter seus direitos 

adquiridos e tenha seu sexo mo-
dificado, ela passa por diversas 
etapas que asseguram que ela 
realmente não se iden-
tifica psicologicamen-
te com o seu sexo até 
que a mudança efetiva 
aconteça, por meio da 
operação.
Em entrevista, ques-
tionado a respeito da 
discussão de gêneros, o psicólo-
go Jonni Lopes, 28, aponta: “a 
transexualidade, assim como a 
homossexualidade não é encara-
da pela ciência, sobretudo pela 
psicologia como um transtorno. 
Embora a sociedade, por meio 
dos seus valores religiosos ainda 
considere a temática desta for-
ma.”
No Brasil, a operação de mu-
dança de sexo teve seu início em 
1997. Já a legislação não é real-
mente estabelecida, até os dias 
de hoje. No entanto, até mesmo 
depois do procedimento, muitos 
transexuais continuam a enfren-
tar problemas relacionados ao 
acesso a coisas que já são de seu 

direito, geralmente pelo fato de 
que a modificação dos documen-
tos é algo ainda mais difícil de se 
conseguir. Muitos juízes acabam 
negando a modificação dos docu-
mentos, por conta da abertura ofe-

recida pela lei, que não é clara em 
relação a obrigatoriedade de direi-
to de dar ou não um novo nome 
civil e vinculado a nova identidade 
do cidadão, e também pelo con-
servadorismo social existente ao 
redor deste assunto.
Se Maria tem feição de João, se 
autodenomina João, porque não 
chamá-la de João? Se ela se veste 
como João, se porta como João, se 
identifica como João, possui car-
tões nominados a João, ao visitar 
médicos é atendida como João, 
quem somos nós para dizer que 
ela é Maria e não João?
Apesar de alguns passos já terem 
sido dados, a legislação brasileira, 
não tem acompanhado o mesmo 

ritmo das questões sociais que sur-
gem constantemente. Isso deve-se 
muito ao conservadorismo e buro-
cratização que permeiam a nossa 
legislação.
A exemplo disto temos a Lei Ma-

ria da Penha, a pos-
sibilidade de adoção 
de crianças por ca-
sais homossexuais, 
a criminalização do 
racismo, são mudan-
ças legislativas que 
visam proteger todos 

os que de alguma forma acabam 
sendo prejudicados pelo precon-
ceito e a intolerância, no entanto, 
para a estabelecer os direitos dos 
transgêneros ainda não há parâ-
metros específicos que garantam o 
direito deles de utilizar os nomes 
adotados após a intervenção ci-
rúrgica, ainda hoje, há juízes que 
negam a modificação documental, 
no entanto, em setembro de 2015 
foi desarquivado o projeto que as-
segura a identidade de gênero foi 
desarquivado e segue em discus-
são, em sincronia com muitos pro-
jetos do tipo, que ao menos leva-
rão a discussão aos níveis de poder 
que podem interferir neste âmbito 
legal.

Deve-se muito ao con-
servadorismo 

e burocratização 
que permeiam 

a nossa legislação.
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VIDA E MORTE DE RAUL CAMILO 
POR FÁBIO SASSAKI

Blackout “Raul Ca-
milo sempre foi 
afeminado, ainda 

criança já demonstrava 
gosto por coisas de me-
ninas. Desde bonecas 
até uma camisola de sua 
mãe, que escondido ves-
tia para se olhar em fren-
te ao espelho.
Sempre afeminado e po-
bre. Nasceu na periferia e 
mudou com sua mãe, Be-
nedita, para um conjunto 
habitacional um pouco 
menos afastado da vida 
urbana.
Benedita, o teve com 40 
anos, portanto Raul era 
unigênito. Aos 40, ela já 
aparentava quase o do-
bro de sua idade. Não 
só pela vida sofrida, mas 
também pelas agressões 
vindas do marido. O pai 
de Raul, a espancava todos os 
dias durante os 4 últimos anos 
de seu casamento. Últimos 
anos, pois ele fora encontrado 
com dois tiros na nuca num 
beco qualquer. O motivo: des-
conhecido. Assim como o moti-
vo de sua brutalidade com a es-
posa.Após a morte do marido, 
Benedita apegou-se a religião 
para confortar- se da dor e da 
perda daquele que, mesmo sen-
do ruim, foi o amor de sua vida.
Nesse período, Raul se encon-
trava com 5 anos. Sendo assim, 
sempre foi pobre, afeminado e 
religioso.
Dos 6 aos 13 anos, foi tutorado 
por um seminarista. Não só tu-
torado, como abusado sexual-
mente.

Aos 14 anos, devido às novas 
amizades, conheceu sua homos-
sexualidade e o mundo do trans-
formismo.
Aos 15 anos, Raul Camilo era 
afeminado, pobre, religioso, tra-
vesti e fazia sexo por dinheiro.A 
partir de então, Raul Camilo dei-
xou de existir. ” [acende foco, 
aparece Audrey Helena de cal-
cinha, regata, cabelos amarra-
dos e começando a se maquiar]. 
Sete anos atrás escrevi esse texto 
que dava início à minha cena em 
uma peça experimental de tea-
tro. Também acabava de me des-
cobrir homossexual. Lembro-
-me que para escrever tal cena 
e montar a personagem, passei 
semanas pesquisando sobre as 
temáticas que compunham o 
universo da Audrey. Não queria 

uma interpretação su-
perficial de uma perso-
nagem vazia.
Ensaiava exaustivamen-
te todos os dias. Queria 
representar em cada mo-
vimento aquela pessoa: 
travesti, cheia de fé e que 
aceitava sua realidade na 
esperança de ser um dia 
contemplada com a ben-
ção do seu deus para mu-
dar de vida.
Chegou o dia, apresentei 
para o grupo e mais tarde 
assisti à gravação. Odiei. 
Nada que idealizei foi re-
presentado. Frustrei-me.
Acontece que nessa épo-
ca eu era muito enges-
sado, como ser social e 
principalmente em rela-
ção à minha sexualidade 
e isso refletiu completa-
mente em minha inter-

pretação.
Como poderia eu, ser uma tra-
vesti que em suas palavras “tinha 
a delicadeza de Audrey Hepburn 
e a força das Helenas de Mano-
el Carlos”, estando ainda amar-
rado em minha camisa de força 
heteronormativa e afogado em 
autojulgamento preconceituoso 
e destrutivo?
Recomecei todo o processo. 
Dessa vez, a construção da per-
sonagem levou à minha des-
construção. Senti-me livre, leve, 
verdadeiramente feliz.A cena 
foi ótima, mas ainda melhor foi 
minha evolução, minhas des-
cobertas, minha aceitação.Para 
conhecer Audrey, conheci Fabio. 
E a partir de então, comecei a 
existir.






