
Fala Que Eu Te Escuto!

Tão importante quanto os palestrantes, o público. Aqui uma síntese dos belos 
momentos que vivemos na Conferência e sonhos para a próxima. 

A última mesa da 1ª Conferência Internacional [SSEX BBOX] & Mix Brasil não 
teve convidados. Ou melhor, teve vários. O momento, na verdade, foi aberto 
exclusivamente à plateia, que ocupou as cadeiras do palco para darem seus 
depoimentos, dizerem o que mais as marcaram na realização desta primeira 
edição e contarem um pouco do que sonham para a próxima. Além de ser 
conduzida pela da psicóloga Sandra Caselato e pelo mestre em relações 
internacionais Yuri Haasz – ambos especialistas nos processos de 
Comunicação Não Violenta e Inclusão Radical –, a ocasião contou também 
uma facilitação gráfica. Eis o que algumas das falas geraram de impressões 
sobre a primeira e de desejos para a próxima: 

Coisas que surgiram sobre o que mais marcou na conferência (com base na 
fala das pessoas que foram ao palco):

 o fato de poder ver e ouvir de fato pessoas confortáveis em ser como 
elas são;

 a possibilidade de nos enxergarmos como comunidade e ir além das 
letras da sigla LGBT;

 a noção da necessidade de valorizar os aliados, aceita-los e ouvir partes
distintas;

 a percepção de que existe um desejo de viver;
 a criação de um movimento que com certeza trará outras ações como 

essa e outros espaços como esse;
 a possibilidade de encontros que ligam o final da conversa ao seu início;
 a importância da militância trans – perceber a sua invisibilidade e 

transformar isso

O que se espera para a próxima (com base na fala das pessoas que foram ao 
palco):

 atenção a pessoas com deficiência auditiva;
 superar a briga de egos e se unir;
 trazer o tema das crianças transexuais;
 ter uma visibilidade mais para a questão da bissexualidade


