
Trans Dignidade e Respeito

Idealizadoras da campanha “Sou trans e quero dignidade e respeito”, a 
presidente da Associação Centro de Apoio e Inclusão Social de Travestis e 
Transexuais (Cais) Renata Peron, e a primeira mulher transexual a conseguir 
ocupar um cargo de gestora pública no Estado de São Paulo Ângela Lopes, 
esbanjaram carisma, simpatia, seriedade e conhecimento de causa durante a 
mesa Trans Dignidade e Respeito. 

Renata deu início às discussões apresentando um cenário cruel. “A ideia de 
travestis e transexuais que a gente tem – e, sobretudo, de travestis – é que são
pessoas que só vivem à margem, que vivem só de prostituição. Será que a 
gente é só isso? E, se for, por que isso acontece? Porque a sociedade teima 
em não querer dar oportunidade para a gente. Então, nós temos que ir cavando
para chegar onde queremos”.

Segundo a também cantora profissional, a ideia do coletivo é muito pouco 
praticada no movimento LGBT. “Carecemos muito da palavra coletividade, 
temos uma estranheza com esse termo”. O motivo, segundo ela, muitas vezes 
está ligado ao ego de alguns desses agentes. “As pessoas preferem não fazer 
algo no coletivo se elas não forem as protagonistas”. E celebrou que entre ela 
Ângela essa dinâmica não tem lugar. “A gente se encontrou, estávamos 
indignadas com tanta morte, com tanta violência que acontece – dados de uma
ONG argentina revela que, por ano, morrem 486 travestis apenas por serem 
travestis. E a gente gostaria que o próprio Estado se preocupasse com essas 
mortes. Queria que isso se proliferasse no movimento T”. Segundo Renata, 
não existe preocupação por parte de nenhum órgão oficial de se fazer um 
levantamento, para que seja possível ao menos conhecer quem são essas 
pessoas brutalmente assassinadas. “Quantas pessoas são mortas? Isso foi 
indignando a gente. Aí um belo dia estávamos eu, Angela e Ágatha, e 
pensamos que era preciso fazer alguma coisa para que a sociedade perceba 
que não é possível se calar diante de tantas mortes, e naturalizar isso, em 
culpar ninguém”. Nasceu, assim, a campanha “Sou trans e quero dignidade e 
respeito”. “Nós achamos esse mote incrível e resolvemos fazer um vídeo com 
ele. Porque quando a gente quer um namoradinho a gente sabe pegar o celular
e fazer um videozinho, não é? Então vamos fazer um vídeo para que a gente 
possa divulgar uma campanha de uma maneira muito mais rápida. A 
campanha, que recebeu esse mesmo nome, surgiu dessas conversas todas, 
da falta de políticas voltadas para travestis e transexuais”.

Ângela pegou a bola e fez um jogo lindo. Convidou os presentes a refletir sobre
um dos problemas que ela diz mais perceber, tanto como mulher transexual 
quanto como militante pelos direitos da população LGBT – especialmente pelos
direitos de travestis e transexuais (homens e mulheres): o olhar das 
instituições. “Eu percebo uma grande dificuldade em dialogar com a gestão 
pública”, afirmou. “E dentro disso a gente precisa discutir o papel do coletivo 
em detrimento do institucionalizado. Eu sempre digo que há uma predisposição
da gestão pública para a inércia, a precariedade e a derrota que é própria dela 
na medida em que os espaços institucionais públicos só reagem à estímulos 
externos. Ou seja, toda vez que a gestão pública consegue nos devolver algo, 



ela só o faz em ração de uma cobrança. E eu percebi que o movimento T não 
estava materializando essas cobranças para a gestão pública, com vistas à 
legitimação dos nossos direitos”. Como exemplo, Ângela citou o direito ao 
nome e à identidade, que está descrito na Constituição Federal. “Todos 
possuem direito ao nome, à personalidade e à identidade. E não existe na 
Constituição uma definição de identidade, ela não determina qual identidade é 
legítima e qual não é, ou qual é passível de ser legalizada e qual não é”. 

Daí, segundo ela, a necessidade de sempre problematizar o sistema jurídico, o 
que é um dos objetivos da campanha. “Campanha essa que foi criada pelo viés
das pessoas, das vivências”, enfatizou. “E é preciso levar as pessoas para a 
instituição, mostrar para essa instituição que a demanda está posta. A 
transexualidade não é mais um discurso teórico acadêmico, ela é um fenômeno
social, visível e palpável. Mas existe uma predisposição para o silenciamento 
dessa realidade. Por isso a campanha se baseia na fala de pessoas, 
reivindicando esse direito que é básico e fundamental: o de existir, ter um nome
e uma identidade”. 

Presente na plateia, e convidado a se juntar à mesa, o ator e ativista transexual
Buck Angel, um dos ícones do movimento LGBTIA, alinhavou o debate dando 
sua perspectiva de cidadão trans norte-americano. “Uma das coisas que posso 
dizer é que nos Estados Unidos nós temos direitos trans incríveis, mas são 
recentes. E o motivo para a conquista desses direitos é exatamente o que a 
Renata e a Angela acabaram de nos mostrar: chegar ao governo. A partir do 
momento em que as pessoas trans chegaram ao governo, as coisas 
começaram a acontecer imediatamente”. Para Buck, esse é o principal motivo 
para um “gap de 50 anos” entre a realidade brasileira e americana. “Por 
experiência, eu posso dizer que quando as pessoas trans chegarem ao 
governo seguramente as mudanças irão começar, de cima para baixo. Uma 
das coisas que vocês precisam saber é que o dinheiro fala. Então, quando a 
comunidade T brasileira começar a afetar as pessoas que têm dinheiro – e eu 
vejo que dinheiro é algo importante para vocês – as coisas vão começar a 
mudar. Visibilidade é tudo, então sejam visíveis para o governo, sejam visíveis 
mesmo quando estiverem com medo. É preciso ser visível, é parte do ativismo,
parte da criação de mudanças. Sei que é perigoso – todos nós nesta sala 
estamos em perigo porque somos visíveis –, mas nós não podemos mais ter 
medo”. 



 


