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JANEIRO ABIA recebe documentaristas para gravar com Richard Parker e Vagner de Almeida sobre Ativismo LGBT  Na última quarta-feira (29/01) a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) recebeu a visita de uma equipe de documentaristas. “Quando Ousamos Existir” tem como objetivo retratar a história da militância LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transgêneros) no Brasil tendo como motivação os seus 40 anos em 2018. O longa que também será dividido em uma série de curtas é dirigido e organizado por Cláudio Nascimento, do Grupo Arco Íris (GAI) e Márcio Caetano, professor da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), do Rio Grande do Sul, com a assistência de gravação e edição do jovem Fábio Rodrigues. Segundo Caetano, “não há como falar do ativismo LGBT sem falar da AIDS” e imbuído disso chegou as dependências da ABIA em busca de captar com suas lentes, em uma longa entrevista, o contexto da epidemia da AIDS e militância do diretor-presidente da instituição Richard Parker. “A discriminação e o estigma foram terríveis sob os pontos de vista sexual e social. Minhas memórias da época foram do terrível sofrimento das pessoas e a falta de apoio de fora da comunidade gay. Foi uma construção da solidariedade na comunidade, mas você tinha que se posicionar e fazer alguma coisa porque a sua vida e a vida de seus companheiros estavam em jogo. Foram anos bem dramáticos”, relatou Parker em uma de suas falas. Outros importantes assuntos abordados na gravação do documentário por Richard Parker foram as questões de gênero, atividade x passividade, identidade masculina, prevenção e etc. “Eu estava na primeira geração de entender a diferença como legítimo e (que) buscava os direitos sexuais como garantia fundamental”, afirmou ele sobre sua atuação dentro do contexto LGBT no Brasil a partir da construção de seu olhar estrangeiro. 



Revisitando seu passando, Parker elucidou importantes momentos da história da epidemia de AIDS no Brasil como a conquista da sociedade civil no que tange ao acesso universal de medicamentos antirretrovirais no serviço público de saúde, redução de danos, políticas públicas para pessoas vivendo e convivendo com HIV e AIDS e pressão sobre governos como aqueles ocorridos no final dos anos 80 e 90, pós redemocratização.  “Os anos 80 foram do poder do ativismo cultural, de bater na cara do conservadorismo e dizer ‘não vamos nos silenciar’. E surgiu por causa da opressão vivida pelas pessoas. Colocamos a coisa no debate público sobre sexualidade”, disse o diretor-presidente acerca da necessidade de repolitizar as respostas dos movimentos (LGBT, AIDS e outros) face as forças, partidos e setores conservadores na política e sociedade. Quando perguntado sobre o sucesso do programa brasileiro de resposta a AIDS, Parker indagou que o país “teve sorte de a epidemia ter dado o seu boom no momento em que o Brasil vivia um período de redemocratização. Tal fato sem dúvidas facilitou a construção do melhoramento do programa, já que o mesmo foi repensado como uma forma de garantir acima de tudo os direitos humanos daquela população. ” Mas ressaltou ainda que também é importante formar uma nova geração de ativistas, de pessoas jovens, “pois estamos precisando reunir forças contra o conservadorismo dos últimos anos”. Sobre métodos de prevenção e o aumento da incidência do HIV em jovens, Parker sintetizou que “a prevenção biomédica muitas vezes é adotada porque possibilita não falar das coisas ‘sujas’ da sexualidade. E como a gente abandonou o trabalho dos tempos anteriores de se falar sobre sexo abertamente, valorizando a prevenção, quando perdemos isso temos visto o retrocesso, com o número crescente de novas infecções especialmente entre a população mais jovem. Não podemos deixar de encarar de maneira positiva, de falar de sexualidade com prevenção, que é o que temos como premissa aqui na ABIA. É necessário mantermos sempre a sexualidade como centro da batalha de prevenção”. Para finalizar, fazendo um balanço sobre sua trajetória em quase quatro décadas de epidemia de AIDS, Richard Parker reconhece ter sido um privilegiado por tantas realizações e ganhos professorais, sexuais e culturais absorvidos e proporcionados pelo ativismo.  Vagner de Almeida e o Ativismo Cultural  No segundo dia de gravação para o longa “Quando Ousamos Existir” o personagem da vez foi o Assessor e Coordenador do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens da ABIA, Vagner de Almeida. Falando primeiramente de sua vida antes da militância, a partir da infância, Almeida revelou como o conservadorismo em sua família reprimia sua sexualidade e o deixava em conflito toda vez que deparava-se com desejos 



por outros rapazes. “Foi em Petrópolis onde dei meu primeiro beijo num homem. Criou-se um laço muito forte com o colega que beijei, mas tinha também uma opressão muito forte para evitar sermos descobertos como homossexuais. Aliás, viados, mariquinha, afeminado, zica, porque era assim que éramos chamados na época”, revela ele. E todo esse contexto acentuava a relação com seus pais e desafiava os costumes da época. Mas também o levou para um caminho que não esperava. “Eu apanhava muito, porque também sempre fui muito truculento, muito brigão, garoto de rua mesmo e minha mãe não queria um troglodita em casa. E aí você começa a pensar outras coisas e eu comecei a me engajar em ativismo através de ações da igreja católica. Dali a coisa só evoluiu e eu engajei com o movimento de AIDS, quando lá em 83 comecei a perder amigos doentes pela epidemia”, revela Almeida. O diretor de cinema revelou ainda que aos 40 anos rompeu relações com seu pai quando este demonstrou claramente a sua homofobia. Uma vez dentro do movimento, Almeida fez do Teatro e das Artes um aliado no combate ao estigma, preconceito e conservadorismo da época. Foi seu encontro com o Ativismo Cultural. “Adeus. Irmão. Durma. Sossegado” (que com suas iniciais formam a palavra AIDS) foi seu primeiro trabalho no Rio de Janeiro e abordou as agruras da época com o HIV e AIDS e os primeiros casos e perdas públicas dos amigos para o vírus. “Eu vivi em São Francisco, nos EUA, durante o auge da epidemia – porque lá era o epicentro da AIDS – e foi um período de muitos aprendizados, apesar de triste. Voltei cheio de ideias para o Brasil para colocar em prática em meus trabalhos”, conta ele. E completa: “Eu vou revelar algo publicamente que sempre me questiono: eu não sei como não me infectei. Porque eu passei por todo o processo de quem se infectou na época. E vai se saber porque (eu) não”, indaga.   Entrada na ABIA “A minha vida no ativismo da AIDS não começou na ABIA. Ela já veio com uma bagagem, lá em 84/5, e adquirida desde o Bay Area (nos EUA). Fui convidado pelo Betinho e pelo Herbert Daniel para conhecer a instituição e daí fomos criando parcerias e também alguns inimigos e desafetos”, fala Almeida sobre sua entrada na instituição. E com o primeiro financiamento de um parceiro internacional, em 1989 foi possível iniciar o Projeto Homossexualidades, inaugurando o Ativismo Cultural na ABIA e que ficou marcado pelo desenvolvimento da Oficina de Teatro Expressionista (OTE) Sexualidade e AIDS para Homens que Fazem Sexo com Homens. “Havia muita tristeza e dúvidas no 



coletivo dos participantes e eu queria algo que trouxesse alegria, esperança, algo que pudéssemos dialogar com leveza, um pouco de alívio para essas pessoas e daí veio a ideia das oficinas de teatro expressionista”, pontua. Transgressora era a atividade, o diretor não teve pudor ao tratar a sexualidade e com ousadia explorou a nudez, a sensualidade e o prazer em suas oficinas, artigos e a peça que culminou no histórico Cabaret Prevenção. “E aqui essas pessoas foram se fortalecendo no ativismo social, pelo teatro, que depois foi para o cinema e que com o alcance do audiovisual está no mundo inteiro”, conclui. Sobre as lições do passado e o que pode ser (re)aplicado no presente, Almeida não se mostra saudosista. Porém, reconhece todos os avanços. “A tecnologia ajuda muito e me ajuda a avançar positivamente. O que podemos fazer do passado é a interação física que está banida. Hoje em dia não conversamos, não abraçamos, não beijamos. É tudo por aplicativos. Então, o expressionismo de 1993 é diferente do expressionismo de 2018. As pessoas se tocavam, se falavam cara a cara, e se permitiam. Hoje nossa conversa começa e termina no celular”, atesta. Acerca da necessidade e proeminência de novas lideranças Almeida enxerga muitos líderes autocentrados, ralos, rasos e poucos dedicados ao coletivo. E alerta: “Há uma profunda necessidade de lideranças sérias. De voluntários e voluntariado. Estamos muito precários e (falta lideranças) até mesmo do nosso próprio movimento. O projeto social não é seu. É coletivo”. Indagado sobre se vale a pena ser ativista, o coordenador advertiu que “vale a pena sim porque senão teríamos que repensar muitas outras coisas. Não haverá luta, se não tiver resistência. Ativismo não é uma construção que se aprende na universidade. É algo que vem de dentro de você. Por algo que te faz acreditar num mundo melhor, ele tem que ser erguido, flexível como bambu, ”, finaliza. Além de Richard Parker e Vagner de Almeida, o vice-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, Veriano Terto Jr também foi entrevistado pela equipe. Segundo o diretor do longa, Claudio Nascimento, “até o momento mais de 100 ativistas já foram entrevistados pelo país, o que pode ser considerado um dos maiores mapeamentos ao longo dos últimos anos”. “Quando Ousamos Existir” é uma iniciativa do Laboratório Nós do Sul, do Centro de Memória João Antônio Mascarenhas e do Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio Grande (RS). A previsão de estreia do documentário é para o final de 2018. Reunião do Fórum de ONG AIDS do RJ é realizado na ABIA  



Foi realizado na última quarta feira (31/01), na sede da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), no Centro (RJ), a primeira reunião de 2018 do Fórum de ONG’s AIDS do Rio de Janeiro. Na ocasião o Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens começou a fazer parte como membro atuante do fórum. De acordo com o coordenador do projeto, Vagner de Almeida, a ideia é conseguir dar voz a esses jovens que estão na militância. O objetivo do encontro foi discutir sobre o novo colegiado do Fórum, que subsidiará ações para outras incidências políticas em HIV e AIDS em encontros regionais, nacionais e até internacionais como, por exemplo, o ERONG (Encontro Regional de ONG’s) e ENONG (Encontro Nacional de ONG’s). Na reunião ficou decidido que, entre outras atribuições, o Fórum será formado por áreas como de Comunicação, Advocacy/Parcerias e Financeiro etc. Após muitas deliberações, algumas discussões acaloradas e outros pontos (convergentes e não convergentes), sete nomes de diversas organizações (alguns como pessoas físicas) foram indicados para preencher o colegiado do Fórum, que voltará a se reunir na última quarta-feira do mês de fevereiro (28/02), na sede da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS às 14 horas. FEVEREIRO Jovens, gestores de saúde e ativistas se reúnem no Colégio Julia Kubitschek  A reunião do grupo da Oficina de Prevenção Combinada realizada em São Paulo, em outubro do último ano, com a Secretaria Estadual de Saúde ocorreu na tarde da última sexta feira (02/02), no Colégio Estadual Julia Kubitschek, no Centro (RJ). Entre representantes de saúde, professores, jovens e integrantes de organizações da sociedade civil, o encontro foi mais uma devolutiva do evento do Ministério da Saúde acima citado, com vistas aos futuros desdobramentos em cursos para implementação nas áreas de saúde e educação. Salvador Correa, coordenador da área de Capacitação da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), falou acerca da experiência da ONG como Observatório Nacional de Políticas de AIDS (ONPA). Proposta esse que vai 



de encontro com as aspirações dos jovens cariocas e fluminenses no que tange as questões de prevenção, HIV/AIDS, educação e etc. Jean Pierry Oliveira e Jéssica Marinho, assistentes do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens da ABIA também contribuíram com suas presenças e ideias. “Eu acho que seria interessante juntarmos em algumas ações a Baixada Fluminense com o Rio de Janeiro. Se pararmos pra pensar que são municípios que estão na região metropolitana e com ligação direta com a capital, talvez seja melhor para avaliarmos juntos os resultados”, salientou Jean Pierry. “E eu acho que muito do que queremos fazer já está encaminhado, principalmente com a estrutura de Observatório de ABIA e CEDAPS. Acho que só falta darmos o primeiro passo e esperar os adendos dos que não estão aqui hoje, para a próxima reunião”, observou Jéssica. Quem também esteve na reunião foi Wanda Guimarães do Centro de Promoção da Saúde (CEDAPS), que compartilhou experiências – boas e ruins – dentro do terceiro setor enquanto atuante em Observatórios, trabalho de base com jovens, sexo, sexualidade e gênero em escolas e outros espaços do sistema público.  Após muitas deliberações, conclui-se que uma nova reunião(ainda sem data definida) – com a presença dos demais participantes que não puderam comparecer – será necessária para submeter a ideia de iniciar a articulação em um microcosmo do Rio de Janeiro. Isto é, mapear e localizar uma área piloto que possa servir de experiência para aplicar aquilo que se articula na teoria e dali ir abrangendo outros espaços, experiências e cálculos de resultados. Além disso, será criado um grupo em rede social para que todos os jovens, gestores, ativistas e demais parceiros possam interagir e compartilhar informações que auxiliem na construção positiva das atividades oriundas da Oficina de Prevenção Combinada de SP. Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens da ABIA comenta matéria sobre o aumento de PEP pós-carnaval  Em matéria publicada na última quinta-feira (15/02) em seu blog o jornalista Paulo Sampaio do UOL chama a atenção para o aumento da procura da “pílula do dia seguinte do HIV”, também conhecida como PEP (Profilaxia Pós Exposição), após o carnaval no Serviço Público de Saúde de São Paulo. Na reportagem o jornalista evidencia a busca, muitas vezes desesperada, motivada por situações de exposição sexual durante a folia. Sampaio percorreu diversas unidades da capital paulista, entre elas o Hospital Emilio Ribas, referência no atendimento de 



infectologia e tratamento do HIV. Durante quatro horas e após 23 entrevistas o profissional observou uma procura maior de jovens homossexuais, heterossexuais e um bissexual (não assumido).  A falta de mulheres (heteros, bis e lésbicas) em busca do medicamento surpreendeu o jornalista. Ao longo do texto Sampaio procurou destacar as principais histórias que o marcaram durante a estadia nas unidades de saúde. Uma das boas observações no contexto das histórias diz respeito a forma como a informação sobre a PEP circula, já que existiu um aumento na procura do método. No entanto, o mesmo alerta para a falta de conhecimento das pessoas sobre as situações em que a mesma deve ser administrada. Isto é, a PEP foi criada para o uso em até 72 horas como forma de prevenir a infecção por HIV quando determinadas barreiras fossem rompidas durante o sexo (gozo interno, camisinha que rasgou ou furou, preservativo fora da validade e também por profissionais de saúde quando expostos a acidentes perfurocortantes) ou até para casos de abuso sexual (estupro). A PEP é administrada durante 28 dias por via oral e deve ser acompanhada por três meses pela equipe de saúde do centro ou pronto-socorro. Apesar da matéria ser muito informativa e necessária na atual situação da epidemia dentro do país é necessário esclarecer alguns pontos que ficam em aberto ou nas entrelinhas ao longo da leitura: O primeiro ponto que chama a atenção está na fala da coordenadora adjunta do programa estadual de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) /Aids, Rosa de Alencar Souza que afirma “ a probabilidade de transmissão entre homossexuais é maior porque é o grupo onde há mais pessoas infectadas” e completa com os seguintes dados epidemiológicos “ a taxa de gays infectados é de 20%, ante 0,4% entre heterossexuais.” Na primeira fala existe o equívoco que reforça a classificação de grupo de risco quando na verdade o que existe é o comportamento de risco inerente a qualquer pessoa independente da orientação sexual. Já no segundo trecho, ainda que exista essa discrepância, isso não significa necessariamente que esses homossexuais sejam os mais infectados pois os mesmos 20% podem ter suas cargas virais indetectáveis (quando o vírus se encontra em níveis baixíssimos de transmissão no organismo). Deve-se existir um cuidado maior ao falar e considerar os muitos estilos e comportamentos sexuais de diversos grupos para que não haja uma generalização ou padrão das formas de se relacionar com um ou mais parceiros. Do ponto de vista epidemiológico, a fala da Rosa Alencar está correta, no entanto, este dado deve ser relativizado, para evitar generalizações que podem reforçar juízos de valor 



negativos e representações equivocadas sobre grupos e populações já equivocadas.  Apesar da alta prevalência entre segmentos da população homossexual, há sempre que lembrar, que existe um número expressivo de outros segmentos de HSH que tem relações homossexuais sem risco para o HIV, como masturbação mútua, muitas vezes em cinemas, banheiros, parques etc.  Existem outros que vivem relações monogâmicas de longa duração, outros que são abstinentes em diferentes períodos da vida, e outros que preferem sexo virtual.  É importante considerar a diversidade de práticas sexuais e estilos de vida no mundo homossexual masculino, para que o dado epidemiológico não termine por assumir um caráter absoluto na hora de pensar e representar a sexualidade e os potencias de risco para infecção ao HIV. 
 Em diversos momentos o jornalista relata casos onde os indivíduos que ali estavam à procura da PEP afirmaram que faziam o uso da camisinha, mas que a mesma estourou durante o ato. Entretanto em matéria publicada no dia 06/02 no Jornal O Globo deixa claro que o número de camisinhas que estouram durante a relação sexual é muito pequena, pois durante o carnaval foram realizados diversos testes pelos principais órgãos de qualidade do país com as mais de 20 marcas de preservativos comercializados no Brasil, além da que o Governo Federal oferece gratuitamente nos postos, onde nenhuma foi reprovada. Tal fato demonstra que possivelmente as formas que os jovens vêm utilizando a camisinha não está sendo devidamente segura o que reforça uma necessidade de intensificação de campanhas ou ainda educação sexual. 
 Outro momento que chama a atenção é o uso banalizado da PEP como forma de prevenção ao HIV ou “pílula do dia seguinte do HIV”, conforme descrito no título, que é um outro ponto a ser questionado. O uso indiscriminado e a insistência apesar de não ser necessária em alguns casos apontados revela a falta de informação sobre o método devido a uma ineficiência governamental, que não promove os devidos esclarecimentos sobre o importante tratamento e o seu correto uso. Diferentemente de uma pílula anticoncepcional, de uso mais constante e frequente, a PEP não deve ser utilizada de forma indiscriminada, e somente em casos específicos.  Representá-la como pílula do dia seguinte, por parecer que este método seria similar ao método anticoncepcional, só acarreta em mais confusão e não ajuda a apontar os momentos, finalidades e formas que em que a PEP pode ser utilizada. 
 Vale destacar que apesar do aumento da procura pelo uso da PEP as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) ainda continuam sendo encarada pelos jovens como algo de menor risco em relação ao HIV conforme percebe-se no texto. Tal fato alerta que não adianta mudar as siglas se a atitude e a falta de 



informação e divulgação continuarem sendo as mesmas. É importante ampliar o acesso e o nível de informação sobre as IST’s dentro do ambiente escolar para que assim exista maior consciência no uso do preservativo. Assim podemos concluir que existe uma necessidade de investimento em novas formas de abordagem que se enquadrem no contexto atual em matéria de linguagem, acessibilidade, alcance e ousadia. De forma que a informação circule pelas diversas populações mais vulneráveis existentes dentro de um país tão plural como o Brasil. É necessário que as falas estigmatizadoras perante aqueles que buscam se proteger sejam deixadas de lado para que haja um acolhimento satisfatório e respeitoso. Perceber que o Sistema Único de Saúde, mesmo que sucateado, ainda serve como referência em atendimento para questões de HIV/AIDS, mas que sua qualidade também passa diante daqueles que o administram, ou seja, os profissionais de saúde. Para obter maiores informações sobre onde encontrar a PEP em seu Estado acesse o link do Ministério da Saúde. “Saúde Mental e Juventudes” é tema da primeira roda de conversa do Projeto Diversidade Sexual na ABIA em 2018  Na noite da última quarta feira (21/02), na sede da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), no Centro (RJ), a primeira Roda de Conversa de 2018 do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens. Com o tema “Saúde Mental e Juventudes” o evento teve como objetivo discorrer sobre os anseios, dilemas, desafios e angústias da contemporaneidade, especialmente entre as juventudes, e que relaciona-se e interfere (positivamente e negativamente) na saúde mental dos mesmos. Inseridos em um contexto desfavorável, em meio a violência e o alto número de desemprego – os jovens formam a parcela mais afetada pela crise e recessão brasileira – é natural que a autoestima reduza, a pressão pelos objetivos aumente e a depressão e/ou o suicídio ganhe espaço na fragilidade emocional. O coordenador de projetos Vagner de 



Almeida iniciou a Roda salientando a importância de dar voz aos males e incômodos que nos afligem e a necessidade de falarmos e ouvirmos. Para a pedagoga, assessora parlamentar e ativista pelos direitos das pessoas Travestis e Transexuais Wescla Vasconcelos, a saúde mental é uma das mais importantes e significativas questões para as juventudes, sobretudo para mulheres transgênerxs como ela. “Eu sou pedagoga, me formei na (Universidade) Federal do Ceará, estou há um ano no Rio de Janeiro, mas desde o meu estado eu vejo como é necessário esse tema. Sempre me envolvi com essas questões e tudo aquilo que se relacionou com política e, dentro da minha experiência com travestis e população manicomial, eu percebi o quanto é preciso se fortalecer enquanto indivíduo; no meu caso, como mulher trans, saber lidar com olhares de rejeição por achar que seu lugar é na esquina e não com um crachá no peito como eu”, observou ela. Sobre isso, Regina Bueno – advogada e ativista pelos direitos de jovens e pessoas com HIV/AIDS no Rio de Janeiro – questionou: onde e quem pode nos ouvir? Quem pode nos apoiar quando somos atacados emocionalmente? Respondendo e criticando a própria indagação, Bueno afirmou que há uma “competição” das dores alheias. Isto é, “a sua dor é maior que a minha”. “Aqui no Rio de Janeiro estamos assistindo um desmonte de políticas públicas voltadas para a saúde mental. E aí não tem tempo para a integralidade, não tem o acolhimento. Hoje se quer que a pessoa tome um remédio e tá tudo certo. Mas até para tomar um remédio você precisa de um equilíbrio mental para tomar aquele remédio. E isso é uma tendência global, onde tudo é muito imediato”, conclui a psicóloga do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). Já para Sônia Correa, pesquisadora associada da ABIA e Co-coordenadora do Observatório de Sexualidade e Política (SPW), é preciso ter a noção que antigamente o Estado fazia o controle social por meio de uma política de retirar da sociedade e abrigar em manicômios. E, atualmente, com a ausência do Estado e desse tipo de política de saúde pública, são setores religiosos de matrizes conservadoras que ocupam esses espaços. Além disso, para ela é importante separar dor e sofrimento. “Eu acho importante não negligenciar os efeitos perversos dessa sociedade cruel que vivemos, mas é importante também olharmos para aquela pessoa e perceber que ela tem que ter seu empoderamento”, 



completou Penélope Esteves ao dizer que nem todas as respostas estão na medicalização de uma tarja preta, pois nem todo mundo terá depressão. Para o advogado e psicólogo Marclei Guimarães, o que falta é a prática da solidariedade. Segundo ele, “na minha juventude o antídoto para lidar com meus dilemas da homossexualidade foi o estudo. Foi a minha intelectualidade. Mas isso não é o antídoto para todo mundo. Eu sinto falta de grupos de apoio, de redes e grupos que nos auxiliem”, frisou. Já Almeida sintetiza que falar sempre na primeira pessoa é perigoso porque exclui a noção e sentimento de coletividade “e isso é se medicalizar tanto como quando sentimos uma dor de cabeça e tomamos um remédio”. O jovem jornalista e assistente de projetos, Jean Pierry, enfatizou que a busca por esse tipo de medicalização pode muitas vezes ocorrer devido a fluidez constante com que as coisas e sentimentos alheios perpassam pelas pessoas, “ Atualmente é muito difícil você ter amigos capazes de te ouvirem ou simplesmente essas pessoas não buscam um profissional capacitado com medo dos julgamentos que podem vir a sofrer. ” A roda de conversa “Saúde Mental e Juventudes” também suscitou bastante interesse via redes sociais. Na página oficial do evento foram alcançadas 2800 pessoas, entre visualizações e interações. “Foi muito importante para mim estar presente nesse evento, pois as conversas foram super precisas”, agradeceu Biancka Fernandes. “Saúde Mental e Juventudes” foi a primeira ação positiva do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens da ABIA em 2017, com apoio da MAC AIDS Fund. MARÇO Dia Internacional das Mulheres (2018)  No Dia da Mulher o Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens participou da caminhada que lotou as ruas do Centro do Rio de Janeiro. As mulheres marcharam em busca de seus direitos e contra as diversas repressões que lhes são impostas pela sociedade. 



Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens se solidariza com a perda de Marielle e Anderson  O Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens manifesta solidariedade para com os familiares e amigos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que foram brutalmente silenciados na noite da última quarta-feira no Rio de Janeiro. Esse ataque não afeta somente Marielle e Anderson, mas todos aquelxs que eram representados por sua luta diária enquanto representante municipal na luta por justiça social e redução da desigualdade. Que possamos continuar caminhando em busca dos objetivos e ideais pelos quais Marielle percorreu em seus 38 anos de vida. Que o seu luto se transforme em uma nova luta para evitarmos que outros pares negros, periféricos, mulheres, trabadorxs do sexo, LGBT’s e defensores dos direitos humanos sofram em prol de uma sociedade mais democrática e justa para todos.  ABRIL Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens participa de reunião do CMCDA-Rio no Centro  Foi realizada na tarde da última segunda feira (09/04), às 14h00, no auditório do Centro Administrativo São Sebastião (CASS), na Cidade Nova (RJ), a reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA-Rio). Durante a Assembleia Ordinária do Conselho foram debatidas as seguintes pautas: 1) Leitura de ata da assembleia de novembro de 12 de março de 2018; 2) Apresentação dos novos Conselheiros CMDCA – Gestão 2018/2020; 



3) Importância e Desafios da Política Pública de Documentação Civil com a Conselheira Janaina Lenzi; 4) Deliberação de Registro/ Regularidade 2018; 5) Informes A sessão foi aberta pela nova presidente do conselho Lucimar Correa da Associação Beneficente São Martinho. A nova presidente apresentou os demais conselheiros da gestão e explicou que ficou acertado que neste primeiro ano a mesma será “comandada” pela sociedade civil e em 2019 pelo governo. Além disso, Lucimar esclareceu que após se reunir com os demais membros do conselho ficou acertado que não haverá mais a necessidade da apresentação do alvará e certificado do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro para o registro e/ou regularidade no ano de 2018 uma das grandes reivindicações da sociedade civil. Após a leitura do texto o mesmo foi aprovado com 14 votos a favor e uma abstenção. Projeto Diversidade Sexual participa de evento LGBT e recebe homenagem em nome da ABIA em Mesquita, na Baixada Fluminense  Foi realizado na tarde da última terça feira (17), em Mesquita, na Baixada Fluminense , a exibição do filme “Jovens Cidadãos, Brasileiros e seus Desafios” no auditório Zelito Viana da prefeitura. Organizado pela coordenadoria de Diversidade Sexual local, comandada por Paulinha Única e Neno Ferreira, o evento contou com a presença do coordenador de projetos Vagner de Almeida e seus assistentes Jean Pierry Oliveira e Jéssica Marinho, além de representantes municipais como Cristina Quaresma (Secretaria de Assistência Social), Cris Gêmeas (Vereadora) e Rossini (Secretaria de Direitos Humanos). 



“É importante que estejamos aqui hoje para discutirmos a situação e saber o que podemos fazer de melhor para a nossa cidade”, disse Quaresma. Em seguida, Almeida foi apresentado para os demais convidados da sala – aproximadamente 100 pessoas entre jovens, estudantes, gestores e ativistas – e mostrou-se lisonjeado com o convite para a mostra. Com foco nas ações de destaque que pessoas LGBT tem dado e contribuído para o engrandecimento das atividades in loco o diretor afirmou que “momentos como esse são extremamente importantes, principalmente, num período tão engessado como o que vivemos. Onde as juventudes são as mais afetadas e não se tem emprego, não se tem muitas das vezes o estudo e nem renda”, afirmou ele comprovando suas desconfianças ao perguntar quantos dos presentes entre 15 e 29 tinham trabalho formal e somente seis levantaram os braços. Em seguida a sessão teve início na sala Zelito Viana. Almeida conseguiu persuadir a todos para debaterem sobre suas visões acerca da realidade mostrada em sua obra. “Eu concordo com o que já ouvi o Vagner dizer hoje aqui: é preciso pensarmos mais no coletivo e menos em nós mesmos. Eu sou uma mulher, tenho orgulho de ser travesti e nada pra mim foi fácil. Diversas vezes me vi pensando em desistir, em deixar meus estudos para lá, até mesmo quando entrei para a UERJ e passava no corredor com outros alunos me chamando de viadinho. Mas tive pessoas que olharam pra mim e não me deixaram ficar pelo caminho. E é isso que hoje, empresária e dona de três escolas, já com meu mestrado e doutorado e professora em universidade, eu tenho fazer durante a formação de meus alunos: digo que eles não podem desistir nem deles e nem de aprender com isso aqui, a diversidade”, contou orgulhosa a proeminente empresária e professora Samanta, antecipando seu discurso como uma das homenageadas do dia pelo histórico de vida – pessoal e profissional em Mesquita. A professora completou seus discurso afirmando o quanto gosta de se ‘transvesti’ e alertou sobre a necessidade da educação na vida das pessoas “ Nós precisamos entender que educar não é uma tarefa fácil, que basta o aluno entrar na sala de aula e pronto. Educar é transformar o aluno” finalizou Samanta. Também houve prêmios para Vagner de Almeida, em nome da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), mediante seu trabalho no Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens de longa data com parceiros locais, nacionais e internacionais. “É muito gratificante e eu estou realmente emocionado pelo dia de hoje. Tenho também que agradecer ao Neno por todos os anos de amizade e parceria, agradecer a ABIA por continuar promovendo essas ações interdisciplinares e sempre que precisarem contem conosco, porque ainda temos muito trabalho pela frente”. Além disso, Vagner de Almeida foi surpreendido pela vereadora Cris Gêmeas que durante a cerimônia 



revelou que o mesmo irá receber uma moção honrosa da Câmara dos Vereadores locais por todos os serviços prestados durante a sua trajetória como ativista. O evento foi encerrado com uma apresentação da transformista Vanessa Cardã, que possui grande carreira nas noites cariocas, e também foi agraciada com uma homenagem pelos trabalhos prestados em nome da cultura logo após uma apresentação em francês do clássico “New York, New York”, de Frank Sinatra. Ao final do evento, os convidados reuniram-se para uma foto oficial e confraternizaram. MAIO Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos de Jovens reconhece a importância da luta contra a homofobia  É comemorado nesta quinta-feira (17) o Dia Mundial de Luta contra a Homofobia. A data coincide com o dia em que a OMS (Organização Mundial da Saúde) deixou de considerar o termo homossexualidade como uma doença. Foi a partir desta decisão que a orientação sexual dos indivíduos passou a ser tratada como um fator da personalidade de cada um e não mais como um distúrbio. Assim, o dia ficou marcado na história do movimento LGBT e a data passou a ser utilizada como o momento para combater todo e qualquer tipo de preconceito e violência contra gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. Em meio a tantos fatos que demonstram o quanto ainda precisamos avançar no combate as violações de direitos da população LGBT o dia passa a ter um tom ainda mais forte com relação as denúncias. De acordo com dados do Disque 100, do Ministério dos Direitos Humanos, somente no ano de 2017 foram recebidas 1.720 denúncias de violações contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais onde 70,8% foram por discriminação e 53,3% e 31,8%, por violências psicológicas e físicas, respectivamente. O Brasil é um dos países que mais mata LGBT’s no mundo e o primeiro no número de mortes da população trans.  Em pesquisa realizada pelo Grupo Gay da Bahia no de 2017 cerca de 445 pessoas foram mortas em crimes motivados por homofobia. O número assustador alerta que a cada 19 horas um LGBT é assassinado. Em meio a dados tão alarmantes o governo federal lançou nesta semana o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência LGBTfóbica, que tem como ideia interceder por uma 



melhor articulação entre União, Estados e o Distrito Federal no combate à violência contra a população LGBT em todo o país. No entanto, até o momento nenhum projeto que trata sobre a criminalização da homofobia, consegue avançar no Congresso. Isso se traduz muito pelo momento conservador de nossos representantes executivos e legislativos, entretanto, também demonstra o quanto intrínseca ainda se faz presente o machismo, o patriarcado e as padronizações de gêneros. Boa vontade não vêm dando conta de tantas Matheusas, Dandaras e Marielles mortas dia após dia no Brasil. É necessário que boa vontade seja aliada com a criação e consolidação de políticas públicas comprometidas não apenas com a causa mas, principalmente, com as vidas de LGBT’s.  Em anos eleitorais é comum servimos de alvos ou massas de manobras para aqueles que figuram sobre nosso arco-íris como chamariz para votos, contudo, cabe a nós cobrarmos de todos e todas eles(as) a verdadeira aliança para com nossas prioridades e, sobretudo, direitos. Que o Dia Mundial da Luta contra a Homofobia seja não somente a celebração do nosso orgulho e da nossa resistência, mas também como um dia de reflexão para todas as nossas lutas, caminho percorrido, objetivos ainda não alcançados e perspectiva de (sobre)vivência numa sociedade pautada pelos pilares democráticos dos Direitos Humanos, da Solidariedade, do Respeito, da Tolerância e do Reconhecimento pela diversidade e suas tonalidades. Link do vídeo: https://vimeo.com/270426768 Voluntários reúnem-se na ABIA para ensaio fotográfico do Guia de Sexo Mais Seguro  Visibilizar práticas comportamentais e sexuais das mais diversas formas e atividades, com foco na prevenção, sexualidade, corpos, prazeres mútuos de forma individual e coletiva com vistas às novas tecnologias de prevenção, paixões e hábitos já incorporados. Esse é um dos motes gerais do novo Guia de Sexo Seguro da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA). Na última quarta feira (16/05), quatro voluntários reuniram-se na sede da ABIA no Centro (RJ), para um ensaio fotográfico que servirá de base para as ilustrações do material impresso e online da instituição. Vagner de Almeida, coordenador do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens, foi o fotográfo responsável pela sessão de fotos e conceito criativo do mesmo. Juntamente com ele, estiveram presente seus assistentes Jean Pierry Oliveira e Jéssica Marinho. Das 08h30 às 13h00, os rapazes – com idades entre 25 



e 40 anos – com diferentes perfis, pesos, etnias e alturas interagiram em poses solos e em conjunto no Salão Betinho. Animados e dispostos para trabalhar com a ousadia necessária que um material como esse pede, os integrantes Felipe Orel, Luã (Saru) Albuquerque, Marco Moreira e Conrado Sester mostraram-se confortáveis, conscientes e satisfeitos pela possibilidade de contribuírem para a futura publicação. “Esse ensaio é importante, pois mostra as diversas formas de fazer sexo, falar sobre isso. Mostrar tudo isso é necessário, pois saúde e segurança nunca serão demais!”, enfatizou Saru. Para Felipe Orel ” num mundo cada vez mais banal torna-se necessário algumas medidas para que as pessoas tenham mais cuidados para proteger sua saúde e de pessoas que se relacionam. Mesmo com tanta informação aos olhos, martelando em sua mente que não deve fazer sexo sem camisinha, parece que os indivíduos não seguem as medidas de segurança. Não só educar, precisa-se também chocar aos olhos e pegar na mão para que o indivíduo tenha cuidado a própria saúde. Nesse sentido torna-se importante campanhas, os que conscientizem principalmente os jovens e até a terceira idade.”  “Achei que o saldo foi muito positivo e conseguiremos fazer um trabalho super bacana com o material fotografado. Os meninos estão todos de parabéns porque fizeram um ótimo trabalho”, reconhece Almeida. Uso do preservativo, sexo à dois ou mais parceiros, erotismo, prazer, tesão, prevenção, novas técnicas e práticas sexuais entre outros quesitos foram representados e/ou artisticamente simulados. A intenção do Guia é fugir do didatismo coloquial de tradicionais Guias e outros livretos do gênero que, com sua linguagem estritamente acadêmica e médica, dificulta a captação e absorção da informação, utilizando-se portanto de uma linguagem mais popular e/ou acessível de diversos públicos pelos quais busca alcançar: LGBT’s, heterossexuais, estudantes, profissionais da saúde, ONG’s e demais instituições da sociedade civil, universidades etc. Segundo Almeida, “uma outra sessão de fotos está prevista só que dessa vez priorizando as mulheres, pessoas trans e heterossexuais”. O Guia de Sexo Mais Seguro é mais uma das atividades chaves e positivas da ABIA no ano de 2018, com previsão de lançamento no segundo semestre, com apoio da MAC AIDS Fund.    



Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro recebe evento em homenagem ao Dia Internacional contra a Homofobia   Foi realizado nesta quinta-feira na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro o evento “DiverCidade – Ocupando a Câmara na luta por direitos!”, em alusão ao Dia Internacional Contra a LGBTfobia. O encontro, que foi organizado pelo mandato coletivo do vereador David Miranda, tinha como objetivo celebrar as lutas de todos os LGBT’s, reivindicar direitos e homenagear aqueles que incansavelmente vem lutando para garantir conquistas desses indivíduos em tempos de tanto retrocesso. O Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens foi representado pelo coordenador Vagner de Almeida e a assistente de projetos Jéssica Marinho. Já quebrando preconceitos, pela primeira vez, a Casa viu uma trans cantar o Hino Nacional. A responsável por este momento foi Jane Di Castro, que foi aplaudida de pé pelos presentes e recebeu a Medalha Chiquinha Gonzaga, concedida a personalidades femininas com relevância no cenário cultural, humanitário ou artístico. Com o Plenário lotado, David iniciou a sua fala relembrando o porquê de todos estarem ali reunidos na busca de um objetivo em comum, a busca pelo respeito aos LGBT’s.  Em seguida o vereador iniciou um discurso emocionado sobre o assassinato de Marielle Franco, mulher lésbica e negra. “Podem ter tirado o corpo de Marielle, mas ela vive”, afirmou Miranda.  Em seguida, o vereador entoou as palavras de ordem “ Marielle, Presente! Anderson, Presente! Theusinha, Presente! Agora e sempre” que foram repetidas pelos presentes. Uma das convidadas para compor a mesa foi Mônica Benício, esposa de Marielle, que recebeu das mãos do vereador uma homenagem a sua mulher e agradeceu a todos por não deixarem que a morte de sua mulher fosse esquecida. A transgênera Biancka Fernandes, ex-aluna da Oficina de Teatro Expressionista do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens, fez a leitura de um texto escrito por ela sobre as dificuldades de ser trans no país e também comoveu a todos. Além dessas, outras diversas homenagens e manifestações artísticas tomaram o local. 



Outros nomes e organizações do movimento LGBT foram homenageados na noite como o Grupo Pela Vidda/RJ, Lorna Washington, Lula Sam, os times de futebol gays Bees Cats Soccer Boys e Alligaytors, entre outras personalidades. Com uma enorme bandeira LGBT estendida nas escadas da Câmara a noite foi encerrada com um ato em homenagem a morte de Marielle e Matheusa. JUNHO Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens recebe alunos norte-americanos na sede da ABIA  O Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens recebeu na última segunda-feira (11/06) a visita de alunos do curso de graduação em antropologia e sociologia da Georgia State University (EUA) na sede da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA). O grupo, formado por seis jovens, está em intercâmbio e permanecerá no Rio de Janeiro até o fim de junho acompanhados pela Doutora Cassandra White, que atua no departamento de antropologia da instituição. Durante a visita, os estudantes norte-americanos conheceram as rotinas da associação e também puderam ter um bate-papo com o coordenador do projeto, Vagner de Almeida, o vice-presidente Veriano Terto e os jovens assistentes Jean Pierry Oliveira e Jéssica Marinho.  Na ocasião, Almeida compartilhou com os alunos a sua trajetória como ativista dentro da epidemia e falou sobre a importância da inserção dos jovens dentro do movimento. Além disso, o coordenador respondeu a perguntas dos jovens que estavam bastante interessados em conhecer sobre o contexto social, racial e político pelo qual o país passa, em especial o Estado do Rio de Janeiro. Sobre o tema, Almeida afirmou que “atualmente o cenário da nossa cidade é bem instável em todos os sentidos. Vivemos uma realidade de medo onde é necessário que articulemos diariamente formas diferentes de sobreviver a esse medo que nos rodeia, principalmente se você for um LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transgêneros).”  



Os alunos se demonstraram surpresos quando souberam que aqui no Brasil os negros são definidos pela aparência (fenótipo) e não através do sangue (genótipo). Acerca do tema o assistente Jean Pierry afirmou que “ Pessoas negras de pele clara como eu são vistas como menos negros e mais aceitos pela sociedade do que pessoas de pele escura, que são vistas como mais negras e discriminadas. ”  Já Terto Jr dividiu com os alunos as suas percepções a respeito da evolução da epidemia e as diferentes forma de embate adotados pelos países. “ Apesar de países como os EUA e a Europa possuírem tecnologias mais avançadas, no Brasil existe a oferta gratuita do tratamento, o que facilita a terapia como prevenção via o Sistema Único de Saúde (SUS)”, informou Terto Jr.    Ao final do encontrou Almeida concluiu que “A visita contribuiu para o aprendizado dos alunos do programa de intercâmbio, já que conheceram uma nova realidade. Todos os anos a professora de George State University, Cassandra White, organiza grupos de alunos graduando-se em áreas humanas para visitarem o Brasil e o projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens já é um parceiro de longa data desse programa e esperamos que novos encontros positivos como este aconteçam sempre. ”  Projeto Diversidade Sexual é convidado para sessão comemorativa ao Dia Internacional do Orgulho LGBTI+, na ALERJ  O Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens foi convidado através de seu coordenador Vagner de Almeida para a celebração pública pelo Dia Internacional do Orgulho LGBTI+, que será realizado no dia 28 de junho (quinta-feira) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. “Prazer” e “Desconforto” na ALERJ no Dia do Orgulho LGBT+   Ontem no dia 28/07/2018 foi realizado um ato político no Plenário Barbosa Lima Sobrinho, com uma solenidade de Celebração Pública, organizada pelo Deputado Estadual Carlos Minc e outros ativistas LGBT+ para debater os enfrentamentos da comunidade no “Dia Mundial do Orgulho e Cidadania LGBT+”. 



Foi um “Prazer” ver amigos na ALERJ envolvidos na luta contra a homofobia, a discriminação e o estigma que nossa população LGBT+ encara todos os dias nos corredores das gestões públicas e na sociedade, com familiares ainda muitas vezes preconceituosos, grupos fundamentalistas religiosos, machismos e crimes de ódio. Fazer parte desse conjunto, estar presente, aumentar o número de pessoas que ainda pensam as pautas engessadas para a população LGBT+ é um ato cidadão e de resistência. Sempre me farei presente. Organização impecável, artistas maravilhosos e ativistas reunidos por uma causa que ainda está muito fragilizada e esvaziada pela própria população. Um Plenário esvaziado, a não ser a presença das mesmas lideranças que ainda atuam neste espaço de resistência. Porém senti “Desconforto” até a minha saída do recinto às 21:10, já com a presença da segunda e última mesa composta por ativista de base vindo de diferentes regiões do Estado. Senti desconforto porque até este momento não ouvi sequer a menção das palavras “HIV e AIDS”. Nenhum representante de uma ONG AIDS foi convidado a fazer parte do grupo seleto do plenário pelos organizadores. Uma total omissão entre as pontes LGBT+ e o Movimento HIV e AIDS, como se uma não se conectasse a outra em uma pauta urgente na luta pela diversidade e saúde. Falou-se de “Direitos”, mas não foi mencionado (até o momento da minha saída) a palavra HIV/AIDS, onde a população LGBTI+ majoritariamente é a mais atingida. Uma total omissão de todos presentes sobre a conexão do HIV/AIDS e a população LGBT+. Vale a pena lembrar que, nos últimos tempos, a mídia está repleta de notícias sobre a volta de crescimento da infecção pelo HIV no Brasil, principalmente entre as populações de jovens gays e pessoas trans. Não há nenhuma dúvida sobre as causas deste retorno.  Em primeiro lugar, é a omissão dos governos (de todos os níveis, federal, estadual e municipal) e dos governantes (cada vez mais conservadores e irresponsáveis), que abandonaram o trabalho de prevenção principalmente para estas populações marginalizadas e excluídas.  Mas também temos que assumir a nossa própria responsabilidade com esta crise.  Nós, do movimento LGBT+, também abandonaram o nosso compromisso com os nossos próprios jovens.  Na medida que temos omitidos a pauta do HIV e AIDS, temos deixado de proteger a nossa própria comunidade. Há uma urgência profunda nas pautas que a comunidade LGBT+ organiza de se re-conscientizar que o HIV e AIDS ainda precisa fazer parte da nossa pauta, e neste momento tão importante a epidemia é esquecida e ignorada em locais onde há vozes de resistência contra o sistema engessado e truculento em vivemos no presente. Vejo isto 



como um tremendo retrocesso na luta por “Direitos”.  A saúde também é Direito, apesar das ações de governos cada vez mais reacionários que ameaçam destruir o SUS e jogar fora uma resposta frente à AIDS que um dia, no passado, foi considerada bem sucedida – mas que não é mais, principalmente para as populações gays e trans, Quantos amigxs LGBT+ já não estão mais conosco? Quantxs morreram pela omissão do Estado e agora pela omissão da própria comunidade LGBT+? Quando começaremos recolocar na pauta LGBT+ as palavras HIV e AIDS? Até quando vamos ignorar o HIV e AIDS em manuais, folhetos, outdoors LGBT+? Ficam aqui registrados os meus prazeres e desconfortos sobre o ato público da ALERJ ao “Dia Mundial do Orgulho e Cidadania LGBT+” Seminário Mídia, Diversidades e Cidadania LGBTI+  O projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens esteve presente no Seminário “A mídia no universo LGBTI+”, que trouxe em pauta as mídias de redes não vinculadas a canais de TV pagos e que tratam de temas sobre a comunidade LGBTI+. O poder que esse meio de comunicação possui e consegue alcançar todo tipo de público em qualquer espaço do planeta. Agentes comunitários da Clínica da Família do Cantagalo/ Pavão-Pavãozinho recebem treinamento de coordenadores da ABIA  Nesta quinta-feira (28) foi realizado o primeiro módulo do curso para agentes comunitários da Clínica da Família Cantagalo/ Pavão-Pavãozinho, que fica na zona sul do Rio de Janeiro e atende quatro micro áreas daquela região. O curso foi ministrado pelo assessor do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens e coordenador da 



área de promoção da saúde e prevenção, Juan Carlos Raxach e pelo coordenador da área de treinamento e capacitação, Salvador Corrêa.  Neste primeiro módulo foram abordadas as questões sobre acolhimento e prevenção combinada. O treinamento se prolongou ao longo do dia e contou com um pequeno teatro, que tratou sobre as temáticas em volta das questões de gênero e sexualidade seguida de um debate sobre diversidade sexual.  De acordo com Raxach, “ o encontro foi de extrema importância principalmente nesse momento conservador no qual vivemos. Os próprios agentes ao fim do curso falaram sobre a satisfação de estarem ali e conseguirem tirar dúvidas sobre temas que vivem cotidianamente e pouco sabem responder como prevenção combinada, carga viral indetectável, sexo oral entre outros. O assessor completou sua fala afirmando que “ treinamentos como esses devem ser multiplicados em todas as clínicas da família já que são estes agentes comunitários que lidam diretamente com a população. ” Um próximo encontro será realizado no mês de julho onde o tema central será em torno do sigilo.    JULHO Voluntárias participam de novo ensaio fotográfico para o Guia do Sexo mais Seguro  Na última quarta-feira (04/07), duas voluntárias reuniram-se na sede da ABIA no Centro (RJ), para um novo ensaio fotográfico que servirá de base para as ilustrações femininas do ‘Guia do Sexo mais Seguro’. Vagner de Almeida, coordenador do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens, foi o fotógrafo responsável pela sessão de fotos e conceito criativo do mesmo. Juntamente com ele, esteve presente a assistente Jéssica Marinho. Das 08h30 às 11:00 hrs, as duas mulheres – trabalhadoras do sexo – possuíam diferentes perfis, pesos, etnias e alturas interagiram em poses solos e em conjunto no Salão Betinho. O objetivo do “Guia do Sexo mais Seguro” é dar visibilidade a práticas comportamentais e sexuais das mais diversas formas e atividades, com foco na prevenção, sexualidade, corpos, prazeres mútuos de forma individual e coletiva com vistas às novas tecnologias de prevenção, paixões e hábitos já incorporados. 



Jovens e adolescentes reúnem-se em São Paulo para discutir novas forma de prevenção ao HIV e as IST’s  Foi realizado de 12 a 14 de julho, em São Paulo, no centro da capital paulista o 1º Seminário de Jovens Protagonistas em Ações Preventivas às IST/AIDS, promovido pelo Grupo de Trabalho (GT) Adolescências e Juventudes do Foaesp (Fórum das ONG/AIDS do estado de São Paulo). Cerca de 60 jovens e adolescentes, entre 13 e 29 anos, dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo passaram esses três dias do encontro divididos e agrupados em diversas dinâmicas e atividades com vistas ao debate e apontamentos sobre as novas formas de prevenção existente e ainda possíveis de serem realizadas com esta população. Os participantes discutiram temas como prevenção, saúde e autocuidado, violência e acolhimento. Entre os representantes do Rio de Janeiro encontravam-se Vagner de Almeida, coordenador do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens e seus assistentes de projeto Jean Pierry Oliveira e Jéssica Marinho. Entre vivendo (quem tem o HIV) e convivendo (quem não tem o HIV) o primeiro dia do Encontro iniciou-se com a troca de opiniões e vivências entre os participantes visando o acolhimento e a formação para o ativismo. De acordo com a coordenadora do GT Jéssica Diana, “a intenção desta atividade é trazer informações aos jovens para que possam se tornar multiplicadores em seus ambientes, principalmente escolares”. Além disso, a profissional também ressaltou a importância do fomento de espaços de trocas de experiências, esclarecendo dúvidas e ajudando a construir comportamentos empoderados. Sobre isso Almeida compartilhou com todos e todas o trabalho desenvolvido pelo Projeto na Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA). Para ele, o acolhimento, a formação para o ativismo e a importância do autocuidado passa pela valorização de um trabalho onde o jovem é o protagonista de suas ações. “O nosso Projeto na ABIA se caracteriza por trabalhar de forma horizontal e não na vertical. Quando o jovem tem a possibilidade de falar, de ser ouvido e entende que ele é importante para a sociedade isso transforma o seu pensar e o modo de agir perante o mundo”, afirmou ele. Daí, surgiu o questionamento: para você o que é Saúde e Autocuidado? Apesar de jovens, os/as participantes foram concisos em suas respostas. 



No geral as afirmações giraram em torno do conceito de um estado de bem-estar social equilibrado entre o corpo e a mente (Saúde) e o respeito consigo e para com os demais, a prática da solidariedade e a importância de atender somente as suas expectativas e não as dos outros (autocuidado). Novas Tecnologias de Prevenção e Desejos e Prazeres Já no dia seguinte o destaque da manhã ficou por conta da atividade comandada por Analice Oliveira do CRT/Aids- SP que enfocou aspectos amplos de prevenção, incluindo novas tecnologias (PEP e PrEP), além de questões ligadas às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e seus sintomas, sinais e tratamentos.  Importante destacar que nesse momento foi proposto aos jovens uma demonstração sobre a correta utilização das camisinhas masculina e feminina através de orientações e passo a passo, tanto para a introdução no pênis e vagina (ou ânus, no caso de homens gays que utilizam também para o sexo anal), quanto para o descarte do mesmo após a ejaculação. Também questões transversais como racismo, machismo e homofobia foram também trazidas ao debate. Além disso, Analice utilizou um trecho do filme “Máscaras”, produzido por Vagner de Almeida para exemplificar as diversas formas de tesão, prazer e estigmas que perpassam pela sociedade. Para Jean Vinícius de Oliveira, da Rede de Jovens Rio+ do Rio de Janeiro, “um debate como esse é essencial para o entendimento e o enfrentamento das exclusões que vivemos, principalmente em relação ao racismo institucional que permeia todo o serviço público de saúde e educação.” Já o ator Kiko Arancibia coordenou a oficina “Desejos e Prazeres: Todo o Mundo Tem” direcionada a jovens de 18 a 29 anos, uma vez que os adolescentes de 13 a 17 anos realizavam outra atividade paralela no hotel. Entendendo que gênero e sexualidade vai além de uma questão do cérebro, mas também avança pelo corpo e todos os seus sentidos o facilitador instigou os jovens a “pensarem fora da caixinha”. Isto é, que exercitassem seus pensamentos e explorassem seus corpos em dinâmicas que valorizavam o toque, o silêncio, o autoconhecimento, a música, a reflexão etc. A partir de um texto de Hebert Daniel, escrito há 30 anos, introduziu a discussão sobre as diversas formas de prazeres e suas proibições nos dias de hoje, apesar da sensualidade estar presente no nosso cotidiano, através das mídias e relações sociais. Os adolescentes participantes do evento se reuniram na Oficina “Delícia de ser quem você é”, que foi coordenada por Ribas Dantas e Jessica Diana da Associação Prudentina de Prevenção à Aids (APPA), realizaram diversas atividades e dinâmicas de identidade, autoconhecimento e troca de pontos de vista sobre a realidade de ser adolescente. Ao final 



montaram um painel ilustrando a própria identificação destas pluralidades na juventude, relacionadas aos temas discutidos relacionando-os com estas expressões artísticas. Encerramento Já o terceiro e último dia serviu de base para que os jovens e os adolescentes, em atividades paralelas, pudessem discutir sobre Violências. Divididos em grupos, cada qual com seu moderador, os presentes dissecaram o que consideravam violência e também compartilharam suas experiências diante dessas agressões, fossem elas de gênero, racial, sexual etc. “Eu me sinto objetificado pelas outras pessoas. Principalmente pelos rapazes gays que esperam de mim um determinado tipo de comportamento ou atitude por conta do meu corpo, do jeito que sou. Mas isso me incomoda demais. Eu não tenho essa obrigação de corresponder a expectativa do outro e nem aceito que toquem o meu corpo, como fizeram inclusive alguns colegas, com os quais não tenho intimidade para isso, durante algumas ‘brincadeiras’ e abraços com segundas intenções”, revelou o jovem Hannis Robbi. Após as deliberações, cada grupo ficou responsável por apresentar um esquete ou apresentação baseado no que foi debatido para os demais grupos. E os jovens e adolescentes usaram de toda a criatividade e dinamismo para tal. Teve grupo que usou a letra e história de Maria da Vila Matilde, de Elza Soares, que fala sobre a violência contra a mulher para declamar a canção como um poema denunciando a opressão de gênero, por exemplo. Além disso, teve grupo que partiu para algo mais teatral e cada um compartilhou uma subtração causada pela violência, terminando com um coro ao som de Não Recomendados, de Caio Prado. E os adolescentes encenaram um esquete acerca do bullying e suas consequências em sala de aula. Ao final dessa dinâmica a presidente da Fundação Poder Jovem, Sandra Santos, apresentou aos jovens a “ação do coração” um projeto desenvolvido por outra entidade não governamental que alerta para os riscos e a importância do tratamento de doenças cardiológicas. Os jovens tiveram que confeccionar dois corações de pelúcia, um para entregar a pessoa com a qual mais se identificou ao longo dos três dias de evento e outro deveria ser depositado em uma urna, para ser colocado em um ponto turístico da cidade de Santos, litoral de São Paulo. O evento contou com apoio do Departamento de IST/Aids, do Ministério da Saúde, através de recursos oriundos de edital de eventos. 



 Projeto Diversidade Sexual realiza o “Seminário Ativismo Cultural, HIV e AIDS” e lança o Guia de Sexo Mais Seguro na ABIA  Foi realizada na última quarta feira (26), na Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), no Centro (RJ), o “Seminário Ativismo Cultural, HIV e AIDS” promovida pelo Projeto Diversidade Sexual Saúde e Direitos entre Jovens. De 08h30 às 17h30, jovens, ativistas, estudantes, agentes sociais e demais representantes da sociedade civil reuniram-se no Salão Betinho – principal sala de atividades da instituição. O pontapé inicial foi dado a partir de um importante tema: a História do Ativismo Cultural dentro da epidemia de HIV e AIDS, no Brasil e no mundo. Com mediação de Angélica Basthi, coordenadora de comunicação da ABIA, coube ao diretor-presidente Richard Parker falar sobre o assunto na Mesa 1. Ao seu lado, Veriano Terto Jr., vice-presidente da ABIA, e Vagner de Almeida, coordenador do Projeto Diversidade Sexual Saúde e Direitos entre Jovens completavam a mesa. “Há 25 anos atrás nós não tínhamos essa liberdade cultural que temos hoje, mesmo com todo o retrocesso, para expressarmos nossa homossexualidade e outras sexualidades . E isso é muito importante porque diz respeito a nossa liberdade de expressão. E, historicamente, a ABIA sempre desenvolveu trabalhos com artes através do teatro, da dança, de manifestações culturais em igrejas, escolas, boates, tablados, terreiros e outros espaços”, contou Almeida sobre a importância da cultura como instrumento de enfrentamento ao estigma, preconceito e discriminação do HIV e da AIDS. E advertiu: “o ativismo cultural tem que continuar. Um dos marcos mais importantes na história do Ativismo Cultural na ABIA, foi do projeto “Teatro Expressionista Sexualidade e AIDS para HSH – Homens que fazem Sexo com Homens”, onde jovens e adultos através da arte contaram histórias de suas próprias vidas através da escrita, do teatro, do cinema e das atividades multi culturais que eram desenvolvidas  tanta na ABIA quanto em locais de interação homoafetivas. Temos que formar novos pensadores, fora de uma linguagem acadêmica. Até mesmo para que o/a jovem possa amanhã ou depois construir uma forma de dizer dentro de casa com seus pais que é um LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais), por exemplo”. 



Em seguida, Parker iniciou sua fala enfatizando os desafios da epidemia e criticou o discurso “triunfalista” que muitos setores do movimento AIDS se apóia (como do fim da AIDS e que, em sua opinião, não contribui ou contribuiu significativamente para enfrentar os problemas, ressaltando inclusive a realização momentânea da 22º Conferência Internacional de AIDS, em Amsterdã, na Holanda. Mas suas aspas concentraram-se em evidenciar o histórico do enfrentamento da epidemia de AIDS, subdividindo suas análises em quatro atos, tal qual os quase 40 anos da epidemia. “A comunidade de gays foi uma das primeiras a serem afetadas pela epidemia e a homofobia foi uma das primeiras consequências  disso. E essa associação demandou uma resposta, porque não havia tratamento e o estigma impedia que se cuidasse dessas pessoas. Como resistência e construção foram necessárias algumas medidas como aprender a arte de cuidar, por exemplo”, disse destacando como exemplo a antiga Casa de Apoio Brenda Lee, que dava assistências as pessoas afetadas pelo HIV, especialmente travestis e transexuais, em São Paulo. O diretor-presidente também deixou claro que a invenção do sexo seguro passou justamente pela postura adotada dentro das comunidades mais afetadas, especialmente de homossexuais, contrariando a ideia biomédica pela qual o conceito muitas vezes é associado. Foi a partir daí que a noção e a resistência via o ativismo cultural ganhou mais força e diversos símbolos, campanhas, e outras ações se disseminaram pelo mundo como enfrentamento à AIDS. “E nesse momento a ousadia foi uma importante característica . Não era possível chegar com a informação sem ousar, sem se comunicar diretamente com a prática das pessoas, com suas características e linguagem”, complementou Parker.  Construção da Solidariedade e Repolitização da AIDS Um dos pilares desse momento e movimento foi a construção da solidariedade, algo tão enfatizado e praticado por Herbert de Sousa, o Betinho, um dos fundadores da ABIA. Através de redes transnacionais de cooperação, foi possível demandar novas conquistas pelo acesso ao tratamento, como no Brasil em que é garantido e distribuído de forma universal e gratuita, enfrentamento ao patenteamento dos medicamentos por conglomerados farmacêuticos  e investimentos robustos no campo da AIDS e suas organizações não governamentais, entre outros entes de mobilização social civil. Entretanto, no momento, segundo Parker é necessário uma repolitização da epidemia. Isso porque o crescente aumento de ondas conservadoras, lideradas por representantes de direita e extrema direita, de cunho populista, enfraquece o combate à AIDS. “Por isso é importante resgatarmos o ativismo cultural ressignificando as relações entre Direitos 



Humanos e Justiça Social, retornando aos seus princípios, para que cheguemos ao ponto onde queremos”, finalizou ele. Já Veriano Terto Jr questionou em sua fala o tema do Sexo Seguro e seus desafios na contemporaneidade. “Estou na ABIA desde os anos 80 e naquela época conseguíamos trabalhar prevenção e sexualidade dentro de empresas como Vale do Rio Doce, Banerj, BNDES e Caixa Econômica. Aí eu fico me perguntando: será que hoje eu conseguiria fazer isso ainda?”, indaga. E completa: “por isso eu acho que mais do que repolitizar a epidemia, é necessário ressensualizar a epidemia na prevenção e no sexo seguro porque perdemos esse estilo”, afirmou. Para ele, a retomada da autonomia, da escolha, da liberdade das pessoas é o mais importante, aliando esse libre arbítrio com a informação como direito longe de moralismos e dogmas impostos por representantes higienistas e radicais sobre sexo, sexualidade e gênero.  Protagonismo Jovem e HIV/AIDS Esse foi o tema da segunda mesa matinal do Seminário. Mediado pelo assistente de projetos Jean Pierry Oliveira a mesa foi composta pelo jovem ativista em HIV/AIDS, Direitos Humanos e articulador da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens que vivem com HIV/AIDS Jean Vinícius e pela estudante de teatro e atual coordenadora dos Grupos de Trabalho(GT’s) de Advocacy e transmissão vertical da Rede Jovem Rio+ Letícia Cabral. Durante esse momento, foi destacado todas as intempéries da juventude positiva, isto é, como os jovens lidam com a questão da infecção pelo HIV – seja por via sexual ou por via vertical, quando se infecta através do parto ou amamentação – e questões relativas ao sexo, sexualidade, gênero e raça como problemáticas transversais. “Eu descobri minha sorologia aos nove anos de idade quando questionei minha mãe porque só eu apanhava pra tomar os remédios e meus irmãos não. Pra mim foi sim uma surpresa, no início eu culpava muito meu pai pelo que aconteceu, por ele ter(o vírus HIV), não ter contado pra minha mãe  e ter infectado ela. Ele morreu em 2004 já muito doente, sem andar e enxergar. E depois de um tempo eu parei de culpá-lo e de me vitimizar também”, contou ela. E completou: “hoje em dia eu posso dizer que não é fácil, mas também não é tão difícil pra mim viver com HIV. Tenho minha vida sexual normal, não me vejo na obrigação de revelar para a pessoa com quem eu transo a minha sorologia, mas se for um relacionamento sério eu me sinto na obrigação de revelar. E hoje faço da minha presença na rede, onde temos 770 jovens, uma forma de apoio onde eu além de coordenar tenho que ser amiga, psicóloga, mãe e outras funções”. 



Já Jean Vinícius trouxe à tona as questões de raça, classe e gênero como informantes de determinantes sociais que vulnerabilizam indivíduos, conforme suas características. Em outras palavras o ativista disse que “quando se fala em pessoas vivendo com HIV temos que saber se estão falando dos mesmos como sujeitos de direito ou sujeitos de observação. Principalmente quando é sobre jovens vivendo com HIV. O jovem é silenciado e muita das vezes é o principal responsabilizado pela sua sorologia. Mas existem os marcadores sociais que influenciam nisso diretamente e fazem com que esse jovem não seja o vulnerável, mas sim vulnerabilizado. Ângela Davis em seu livro Mulheres, Raça e Classe já diz isso: que sua experiência é atravessada pelo gênero, que informa a raça, que informa a classe e intersecciona seus enfrentamentos em nível social, econômico, cultural etc”, explicou. Além disso os jovens foram sabatinados via participação online dos internautas que acompanhavam o Seminário via transmissão realizada pelo Facebook e tiveram a oportunidade de falarem sobre sexo, desafios encontrados no sistema público de saúde, tratamento e prevenção do HIV, estigmas, aumento das infecções entre os mais jovens etc.  A Perspectiva do Ativismo Cultural na Prevenção   No início da tarde, a terceira mesa do dia tratou da Perspectiva do Ativismo Cultural na Prevenção. Com moderação de Juan Carlos Raxach, assessor de projetos da ABIA, participaram da mesa o estudante de jornalismo e atual coordenador de Comunicação, Educação e Saúde da Rede Jovem Rio+ Anselmo Almeida, a assessora parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e colaboradora do Coletivo CASANEM/PREPARA NEM Wescla Vasconcelos e o estudante de psicologia da Universidade Federal Fluminense e redutor de danos e liderança em HIV/AIDS Phillipe Rocha. Universitário de uma instituição privada, Anselmo revelou sua dificuldade em se trabalhar com cultura – para além do acadêmico – e com o protagonismo dos LGBTI’s, negros e mulheres nesses ambientes. “Eu consegui criar um grupo LGBTI na Unicariica, mas não foi fácil. Nem diretório estudantil tinha. É uma universidade muito fechada. Mas hoje em dia eu consegui reunir e transversalizar um coletivo onde negros, jovens, LGBT’s e outros conseguem se juntar”, afirma. O jovem ainda completou sua fala criticando a maneira como as ações culturais, de prevenção e outras iniciativas são encontradas e distribuídas no Rio de Janeiro onde “só ficam de um lado do túnel e, no máximo, quando passa chega até o Méier e volta”, com a propriedade de quem mora no distante e carente bairro de Cosmos, na zona oeste da capital. 



Já Phillipe Rocha evidenciou suas experiências com o trabalho realizado com populações em situação de rua, no CAPSad (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) de São Gonçalo, região metropolitana do Rio, e com a estratégia pública de saúde da Redução de Danos. “Nós atuamos com população trans, população de rua, usuário de drogas e trabalhamos a cultura dentro dessa perspectiva prevencionista com a informação colada em postes, nas praças, pontos de ônibus e bancas de jornais, de forma que aquilo modifique aquele lugar e crie uma intervenção”, explicou ele. E completou: “quando a gente fala em Cultura temos que levar em conta os fatores como sujeito, em suas dimensões diversas, e no nível macro de governos e gestão. Então o ativista cultural ou o profissional de saúde será um intermediador, não de mudança, mas de saber o tipo de lugar que eu ocupo aqui”, encerrou. Cearense radicada há dois anos no Rio de Janeiro, Wescla Vasconcelos trouxe a travestilidade para a mesa. Formada em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, no interior de seu estado e sendo a primeira pessoa trans a realizar esse feito, sua luta até lá começou desde muito nova dentro da casa para resistir a violência doméstica que sofria ao lado de sua mãe praticada por seu próprio pai. E foi desde sua adolescência, já ciente da busca por seus direitos, que começou a enganjar-se em mobilizações sociais LGBT’s, de saúde e educação. Sobre viver atualmente na grande metrópole carioca, ela afirma que “resistir como travesti no RJ é muito difícil. É muita luta resistir com minha manas na rua. Atualmente sou assessora parlamentar na Câmara(de Vereadores) do Rio e é um espaço extremamente machista e homofóbico, que sempre foi difícil para as mulheres, e que para travestis e transexuais é pior ainda porque é carregado de ódio, de transfobia”. Além disso, ela passou a limpo a horripilante taxa de mortalidade (entendida sobretudo como assassinatos) da população de travestis e transexuais no Brasil, líder mundial nesse triste ranking. Segundo Wescla, somente em 2018 já foram mortas 96 pessoas trans no país, o que corresponde a um aumento de 50% em relação ao último ano, de acordo com dados acompanhados, mas ainda não totalmente fechados, conforme o mapeamento realizado pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA). “O que nós estamos precisando é lutar. Lutar pelos nossos direitos como cidadãos e, no caso das pessoas trans e travestis, a luta é por sobreviver. É lutar para dormir e acordar viva”, encerrou alertando. Durante as perguntas do público, feitas pela plateia, os palestrantes falaram acerca de desafios do ativismo cultural, ressignificado da prevenção, resistência diante das opressões entre outros assuntos. Encerrando a mesa 3, Wescla recitou um poema em 



forma de cordel chamado “Sertransnejas”, do grupo Xica Manicongo do qual ela faz parte junto com outras travestis e transexuais oriundas do Nordeste e radicadas no Rio.  Ativismo Cultural e os Novos Meios de Comunicação A última mesa do Seminário teve mediação da assistente de projetos Jéssica Marinho, do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens e contou com a participação do jovem Leonardo Aprígio, coordenador dos GT’s de Acolhimento e Eventos da Rede de Jovem+ e estudante de psicologia da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), da psicóloga e ativista social em Direitos Humanos e HIV Rafaela Queiroz e a estudante de Comunicação Social e pré-candidata a deputada estadual do RJ Barbara Aires. Aprígio disse que a informação é um pilar de comunicação para quebrar as resistências e a ignorância ainda impostas pela sociedade para pessoas vivendo com HIV/AIDS. “Uma coisa que me marcou muito foi quando uma senhora me disse ‘meu filho, porque você tão novo fez isso com a sua vida?’. Mas essa pessoa não pode dizer isso. Porque se eu for (infectado) por (transmissão) vertical? E aí?”, advertiu. Para Rafaela Queiroz ser um(a) ativista cultural passa por alguns fatores, para que a comunicação construa uma rede de solidariedade. Tais como: 
 Interação entre sujeito ativo e passivo; 
 Visão macro das situações; 
 Não visa o individualismo; 
 Impõe o coletivismo e Solidarismo; 
 Ativismo é Idealista.  “A gente precisa pensar em algumas coisas. A UNAIDS fez um jogo focando na questão do HIV e jovens com foco nas redes sociais, mas só deu (o protagonismo) para pessoas  brancas que são Youtubers. Mas e aí? Cadê os youtubers negros que falam de HIV? Não existe? E essa galera não podia ouvir os outros? Então assim, a gente sabe que o nome UNAIDS é importante e abre portas, mas não é só isso”, criticou.  A partir disso, criou o trabalho que realiza em conjunto com outras jovens mulheres negras para falar sobre feminismo, HIV, negritude, juventude, resistência e poesia chamado Florescer. E entre as principais demandas surgiram questões como: PEP, IST’s, prevenção, relação sorodiscordante (quando um tem o HIV  e o outro não tem), Racismo, carga viral indetectável (quando não há possibilidade de transmissão do vírus HIV), solidão da mulher negra etc. 



“O que traz alguém para o ativismo?”. Essa pergunta foi o ponto de partida e de fala de Barbara Aires no Seminário. Afirmando que isso se dá ou pelo amor ou pela dor, ela disse reconhecer que apesar dos seus privilégios enquanto branca, loira e dos olhos claros – mesmo sendo uma mulher trans – ainda se depara com muitas dificuldades especialmente por ainda não ter o nome retificado de acordo com o gênero com o qual vive e se identifica. “Nós não vivemos na Suíça onde há igualdade e paridade de direitos. Aqui há o racismo, há o HIV/AIDS como estigma, não há meritocracia. E é preciso reconhecer as especificidades de cada um com suas diferenças”, disse. Um dos pontos de crítica em suas observações girou em torno do esvaziamento do ativismo que não atrai mais a sociedade civil por um lado, para algumas questões, mas mobiliza para outros como se vê em paradas do orgulho LGBT. “Além disso hoje em dia existe muito o ativismo do sofá, do Facebook.  Onde a pessoa posta um textão e acha que tá militando e tá tudo certo”. Questionada para falar sobre sua atuação como profissional e colaboradora dentro da Rede Globo, em programas que trataram a transexualidade como Fantástico, Amor & Sexo, Encontro com Fátima Bernardes e ainda na TV fechada como no canal GNT, Aires disse que “hoje em dia eles vem falando um pouco mais até do que na época que eu estava lá. Temos que lembrar porém que a TV Globo e outras são concessões públicas, mas que atuam como entidades privadas pois visam o lucro. Então na medida em que começam a perder audiência é preciso recuperar. No último Amor & Sexo eu achei que eles não trataram do tema com tanta liberdade como nas primeiras edições, mas parece que terá uma nova edição e eu espero que volte a ser como era antes. Pelo menos percebo isso pelas pessoas LGBT’s que vêm sendo convidadas para gravar. Mas também entendo que isso só está lá porque, claramente, nossa militância está pautando, está cobrando. Porém sair da militância e chegar só na TV não adianta. Tem que passar daí e chegar nas mãos daqueles que tem o poder de assinar, de propôs leis e políticas públicas, para de fato ser efetivo e garantir os nossos direitos como lutamos”, enfatizou. Após o fim do Seminário, a ABIA lançou a publicação  “Guia do Sexo Mais Seguro – uma publicação sobre sexo, prazer e saúde no Século 21″. O “Seminário Ativismo Cultural, HIV e AIDS” foi mais uma realização positiva do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens com apoio da MAC AIDS Fund.   



AGOSTO Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens participa de protesto em campanha pelo acesso à cura da Hepatite C  O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) foi alvo de protesto na manhã desta terça-feira (21), no Rio de Janeiro. Ativistas se reuniram para pedir a rejeição do pedido de patente do principal medicamento utilizado na cura da hepatite C, o sofosbuvir, solicitado pela farmacêutica Gilead, dos Estados Unidos. A equipe do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens compôs parte do grupo que realizou o ato. A ação foi encerrada com a entrega de uma carta na sede do órgão. A moção com 222 assinaturas pedindo a rejeição de patente, aprovada no 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, realizado em julho, e que reuniu mais de 8 mil participantes entre pesquisadores, gestores, profissionais de saúde, conselheiros de saúde, representantes de movimentos sociais, professores e estudantes. A negativa do INPI é a única decisão que falta para assegurar a entrada de versões genéricas do sofosbuvir no Brasil, ampliando o acesso ao tratamento da doença que atinge mais de um milhão de pessoas no país. Em maio de 2017, a Anvisa publicou o registro de uma versão genérica produzida por um consorcio de empresas nacionais e o laboratório público Farmanguinhos/Fiocruz. O uso de genérico pode provocar uma redução de quase 80% no preço do tratamento e, consequentemente, uma ampliação no número de pacientes atendidos além de uma economia de cerca de R$ 1 bilhão para o SUS. “É muito importante que a gente esteja nessa luta da não concessão da patente para que essa medicação tenha o preço acessível. Quando eu descobri que tinha a doença o tratamento custava perto de 400 mil reais. Era completamente inviável pra mim”. Explicou o comerciante Leonardo Coelho. Ele descobriu que tinha o vírus da hepatite C em 2015, mas conseguiu ser tratado pelo SUS apenas quando a doença já havia atingido um estágio avançado. Foi curado em 2017. “Esta luta é que cada vez mais pessoas consigam o tratamento sem precisar passar pelo que passei”. 



Os manifestantes utilizaram a calçada na frente da sede do INPI, na rua São Bento, Centro do Rio, para ilustrar a atual situação de “disputa” pelo medicamento que cura a hepatite C a partir da encenação de “cabo de guerra” entre a farmacêutica Gilead, representada por um executivo gigante de um lado e, do outro, pessoas vestidas de amarelo representando a população que necessita de acesso ao medicamento. Um juiz ao centro representou o INPI quedeve decidir nos próximos dias pela concessão ou não da patente. De 2000 a 2016 foram registrados 23.076 óbitos por hepatite C no Brasil, fazendo da doença a mais mortal dentre as hepatites. Apesar dos esforços para enfrentar a doença e da chegada em 2013 de uma geração de medicamentos mais eficiente e com menos efeitos colaterais, dentre os quais se destaca o sofosbuvir, a quantidade de pessoas tratadas ainda é muito baixa.  De acordo com dados do Ministério da Saúde, desde a chegada dos novos medicamentos, cerca de 25 mil pacientes têm sido tratados por ano. Só em 2017 foram registrados 24.460 novos casos da doença, demonstrando que para eliminar a doença até 2030, conforme meta assumida internacionalmente pelo Brasil, é necessário expandir o diagnóstico e a oferta de tratamento. “Este é um momento crucial para a luta pela vida de brasileiros infectados pelo vírus da hepatite C, que precisam de tratamento, mas não conseguem ter acesso porque o monopólio e o alto preço cobrado pela Gilead impede que o país compre o medicamento numa quantidade que atenda a todos”, explicou o coordenador do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual (GTPI), Pedro Villardi. Vagner de Almeida, coordenador do Projeto Diversidade Sexual, afirmou que “ a ação é extremamente positiva e necessária no atual momento em que nos encontramos. Espero que outras manifestações como essa ocorram o mais breve possível para que possamos cada vez mais pressionar essas esferas. ”   Participaram do evento: 
 Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual – GTPI 
 Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids – ABIA 
 Movimento Nacional de cidadãs Posithivas – MNCP-RJ 
 Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química do Rio de Janeiro 
 Grupo Pela Vidda/RJ 
 Rede Jovem Rio+ 
 Universidades Aliadas por Medicamentos Essenciais – UAEM/Brasil 
 Fórum Brasileiro de Enfrentamento das Doenças Infecciosas – FSBEIN 
 Movimento Brasileiro de Luta Contra as Hepatites Virais – MBHV  



IVº ENCONTRO DE ENTIDADES MILITANTES NA PROMOÇÃO DA SAÚDE, CIDADANIA LGBTI+ E DIREITOS HUMANOS A Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) e o Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens estiveram presentes entre os dias 10 e 12 de agosto de 2018, no IVº Encontro de Entidades Militantes na Promoção da Saúde LGBTI+ e Direitos Humanos, promovido pelo Encontro Estadual de ONGs, Redes e Movimentos AIDS de Minas Gerais a convite do MGD – (Movimento Gay de Divinópolis), na cidade de Divinópolis, Minas Gerais. O encontro contou com a presença de diversos atores sociais, autoridades locais, Fórum ONG AIDS, conselho de psicologia e ativistas de diversos Estados. O objetivo do encontro foi discutir ganhos e retrocessos, onde estamos e para onde vamos. Uma profunda reflexão do movimentos sociais com a contribuição da sociedade civil. Jovens universitários e da Rede Positiva MG trouxeram contribuições com as suas participações nas mesas de debate, questionamentos e reivindicações na luta contra o HIV e AIDS. A falta de jovens que se inscreveram e não compareceram ao encontro foi bastante sentida. A apresentação sobre “O Cenário Epidemiológico de MG” foi realizado pela Coordenadora do Departamento de IST's de Minas Gerais, Mayara M. de Almeida. Um quadro nada promissor sobre as metas que os governos estadual e municipal necessitam enfrentar nos 853 munícipios de Minas foi divulgado aos presentes. Jovens e militantes questionaram o motivo da falta de insumos como camisinha e lubrificantes em seus munícipios e o atual cenário para restabelecer a distribuição desses insumos. Vinicius Borges, médico infectologista mais conhecido como Dr. Maravilha, contemplou o encontro com painéis muito informativos e extremamente esclarecedores para militantes e outros que estão envolvidos e participando da luta contra o HIV/AIDS, abordando temas e tópicos como as “Novas Tecnologias para Combate e Prevenção do HIV” e “Hepatites Virais, Sífilis e outras IST's”. O assessor e coordenador de projetos da ABIA, Vagner de Almeida, fez uma apresentação no quarto painel do encontro com o tema: “Onde estamos errando na luta contra o HIV e a AIDS? ”. Os históricos da epidemia até o atual contexto foram abordados em sua apresentação que falou sobre a vida, a morte e o triunfalismo burocrático da meta 90-90-90 até 2020 pela UNAIDS. Também indagamos “Quem elaborou esse modelo? ” – onde até 2020, 90% de todas as pessoas vivendo com HIV saberão que têm vírus, 90% recebendo terapia antirretroviral e dessas 90% com supressão viral (carga viral indetectável). O Brasil e o mundo tem uma prevenção em crise, que não incluiu e encarou o acesso e tratamento para todos universalmente. Pela primeira vez, o documento aponta que as metas globais para eliminação da AIDS até 2030, correm o risco de não serem cumpridas. 



A mesa de “Direitos Humanos e Diversidades, Diversidade Sexual e de Gênero” foi apresentada pelo psicólogo da UFRJ Pedro Bicalho, que abordou um painel histórico desde o nazismo sobre os enfrentamentos que a população HSH e LGBTI vem enfrentando com as políticas públicas engessadas e truncadas nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Já a mesa sobre “Direitos Humanos” foi apresentada pela advogada, ativista e mestre em saúde pública Regina Bueno e o professor universitário José Ferreira onde temas atuais foram debatidos com o público jovem presente. Crimes de ódios contra a comunidade LGBTI e outras minorias trouxeram reflexões sobre a falta de direitos e o aumento desses crimes contra populações negras e pobres. “Dedinho de Prosa – A Realidade das ONGs e do Movimentos Sociais de MG”, apresentada pela ativista Sueli Barbosa foi a última atividade do evento, onde todos tiveram a oportunidade de fazer uma análise da realidade atual, comentando as necessidades futuras para um próximo encontro com a população jovem. A entrega de certificados foi concluída de forma bem divertida e participativa. Parabéns aos organizadores e todos envolvidos pela realização do IVº Encontro de Entidades Militantes na Promoção da Saúde e Cidadania LGBT e Direitos Humanos SETEMBRO Projeto Diversidade Sexual realiza Grupo focal com mulheres trans na ABIA  Foi realizado na última terça feira (11/09), das 15h00 às 19h00, na sede da Associcação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), no Centro (RJ), um Grupo Focal com mulheres travestis e transexuais, realizado pelo Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens. O encontro, coordenado e assessorado por Vagner de Almeida – juntamente com o assessor de projetos Juan Carlos Raxach e os assistentes Jean Pierry Oliveira e Jéssica Marinho – reuniu um grupo de jovens e adultas trans com o objetivo de elaborar a terceira versão da publicação “ Sexo mais Seguro. Um guia sobre Sexo, Prazer e Saúde no século 21”, que será dedicada a essa população. O Grupo Focal – Sexo Mais Seguro para Trans teve como atividade a realização de uma leitura prévia do material já publicado (voltado para Homens que fazem Sexo com outros Homens – HSH)  para que assim pudessem opinar sobre que outras possibilidades dentro do contexto de sexo, sexualidade, 



prevenção, comportamento, linguagens e etc poderiam ser absorvidos na publicação, a partir de suas vivências transgêneras. “O que achei mais importante do primeito guia é que ele foi voltado para o autocuidado, que possibilita assim o empoderamento do indivíduo e que fala de prevenção no geral e não só HIV e IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis)”, destacou Cleo Oliveira, uma das participantes. Além dela, estiveram presentes na instituição Diana Conrado, Dafne Silva e Valentina Carvalho. “          Eu acho importante levarmos esse conteúdo para quem está lá fora, na ponta do processo, pra menina que não consegue chegar até aqui. Senão ela vai pegar isso e não vai entender o porquê de sua importância”, observou Conrado. Alguns dos mais importantes apontamentos levantados pelas meninas foi a necessidade de não ressaltar os esteriótipos envolvidos com a temática trans, para não reforças os estigmas já existentes tais como prostituição e uso de drogas, por exemplo. Outro ponto de destaque foi no que diz respeito a contemplação das mulheres trans redesignadas e não redesignadas, isto é, aqueles que já passaram por procedimento cirúrgicos (retirada do órgão genital pelo qual não se identificava) e aquelas que não passaram e/ou não querem passar – uma vez que a questão da identidade de gênero não liga-se necessariamente em ter ou deixar de ter um órgão. “Algo que eu percebo é que a linguagem usada no primeiro guia para HSH não poderá ser reproduzida para nós. Porque tem muitas palavras que não são comuns no nosso dia  a dia ou falamos de outra maneira”, ressaltou Dafne no que prontamente começou a ser modificado e adicionado pelas próprias participantes de acordo com sua linguagem, a partir de uma leitura fria sobre o primeiro material já existente. Vale ressaltar que o encontro terá um segundo encontro que será realizado no dia 18/09, também das 15h00 às 19h00, com outras mulheres travestis e transexuais realizando suas contribuições juntamente com a equipe do Projeto Diversidade. O material ainda não tem data prevista de lançamento. O Grupo Focal – Sexo Mais Seguro para Trans foi mais uma ação positiva do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens em 2018 com apoio da MAC AIDS Fund.   



Projeto Diversidade Sexual realiza segundo Grupo focal com mulheres trans na ABIA  Foi realizado na tarde da última terça feira (18/09), das 15h00 às 18h00, na sede da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), no Centro (RJ), o segundo encontro do Grupo Focal com mulheres travestis e transexuais, realizado pelo Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens. O encontro, coordenado e assessorado por Vagner de Almeida – juntamente com o assessor de projetos Juan Carlos Raxach e o assistente de projetos Jean Pierry Oliveira –  reuniu um segundo e novo grupo de jovens e adultas trans com o objetivo de elaborar a terceira versão da publicação “Sexo Mais Seguro: Um Guia sobre Sexo, Prazer e Saúde no Século 21”. O Grupo Focal – Sexo Mais Seguro para Mulheres Trans teve como atividade a realização de uma nova rodada de leitura prévia do material já publicado (voltado para Homens que fazem Sexo com outros Homens – HSH)  para que assim pudessem opinar sobre que outras possibilidades dentro do contexto de sexo, sexualidade, prevenção, comportamento, linguagens e etc poderiam ser absorvidos na publicação, a partir de suas vivências transgêneras. Um dos pontos ressaltados pelas meninas foi a importância da contemplação de uma linguagem e representatividade fidedignas. Para Luciana Vasconcellos, isso é fundamental, pois “eu gostaria que esse material chegasse em outras meninas pretas, trans e sem informaçõees como eu já fui. Então, ainda que ele não agrade a todas, nossa responsabilidade nessa construção é incorporar o maior leque possível de informação para esclarecer aquelas que não estão aqui ou na prefeitura (do Rio) como eu”, disse ela que trabalha no CEDS Rio (Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual). Além dela, estiveram presentes Wescla Vasconcelos, Biancka Fernandes, Grampola Gomes e Maria Eduarda Campos. Outro campo de intenso debate entre a equipe e as participantes girou em torno da necessidade de ressltar as infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) e não somente o HIV, pois é algo que acomete inúmeras travestis e transexuais, em sua maioria profissionais do sexo – praticada de maneira quase compulsória por conta da enorme violência estrutural e estigmas sofridos. 



Assim como o primeiro grupo, do dia 11/09, as jovens ressaltaram a necessidade de se abordar a questão transgênera tanto pela ótica das mulheres redesignandas quanto das não redesignadas (aquelas que são ou não operadas). Como foram inúmeras as demandas, não podendo portanto todas serem sanadas em três horas de encontro, ficou acertado que todas as meninas – do primeiro e segundo grupo – se reunirão no dia 25/09, das 15h00 às 18h00, na sede da ABIA para trazer seus apontamentos coletivos e individuais realizados a partir da análise do Guia e participarem de uma Oficina ministrada por Juan Carlos Raxach, sobre todas as dúvidas referentes à PrEP (Profilaxia Pré-exposição), PEP (Profilaxia Pós-exposição), camisinha externa e interna (masculina e feminina), carga viral indetectável e outros termos que ainda não são totalmente dominados por elas. O Grupo Focal – Sexo Mais Seguro para Muheres Trans foi mais uma ação positiva do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens em 2018 com apoio da MAC AIDS Fund. OUTUBRO Roda de Conversa “Solidão no Universo LGBT” na ABIA debate o isolamento social, como a política afeta a saúde mental, desafios frente às novas tecnologias e reflexões sobre a sociedade  Relacionamentos que são afetados por padrões > que são afetados pelas redes sociais > que são afetadas por um mascaramento da realidade > que afeta nossa saúde mental > que afeta a sociedade > que uma vez afetada se isola > e quando se abre busca caixinhas (identitárias) para se sentir mais acolhida ou menos vulnerável. Foi dessa maneira, interseccional, que ocorreu os debates durante a realização da Roda de Conversa “Solidão no Universo LGBT”, na sede da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), na noite da última quarta-feira (17/10), das 18h00 às 21h00, no Centro (RJ). Organizado pelo Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens e coordenado por Vagner de Almeida, o evento iniciou-se com apontamentos sobre o isolamento social e o consequente esvaziamento mobilizatório causados em parte por uma apatia geral e em outras pelo advento das redes sociais e o “ativismo de sofá”. Anna Paula Uziel, psicóloga 



e professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), e coordenadora do LIDIS – Laboratório Integrado em Diversidade Sexual e de Gênero, Políticas e Direitos e pesquisadora associada do Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM/IMS/UERJ), foi a especialista convidada da Roda e disse que “hoje em dia é preciso resistir e buscar uma forma de se equilibrar em meio a isso tudo. Porque é preciso pensar em como fazer a minha parte pensando no outro. E o que tá acontecendo agora é que, com todas as diferenças ideológicas que podemos ter, não tem ninguém fazendo discurso para aniquilar ou matar o outro. E isso tá sendo feito. Não se trata de quem é bom ou ruim. É do que pode ou não pode”, contextualiza ela. Já a assistente de projetos Jéssica Marinho observou criticamente a falta de interlocução entre gerações “Eu acho que devemos dialogar mais entre nós enquanto cidadãos e movimento social. Então, não podemos somente ficar nessa de ‘você é do (movimento) LGBT, você do feminista, você do negro e não unificarem as lutas em prol de todos. Por isso vemos nos encontros (especialmente os de HIV/AIDS) só os ‘dinossauros’ (pessoas mais velhas) e os mais jovens não se integram. Assim como os mais velhos também não o fazem com os mais jovens”. “Nós não estamos num nível de civilidade para manter os diálogos, onde os pontos de apoio entre os diferentes possam se manter firmes”, ressaltou Almeida com relação ao “gap” intergeracional. “É por isso que eu gosto da ABIA, sem desmerecer outras ONG’s. Mas aqui é possível obter uma margem de conhecimento não impositiva ou robótica. Ela te faz pensar”, elogiou o participante Ricardo Piacentini. “As pessoas estão cada vez mais solitárias”. Esse é uma percepção latente na visão de Sandra Brito, uma das presenças da Roda. Para ela, esse isolamento não somente dificulta as relações interpessoais como afeta outras vertentes. “Eu vejo e sinto uma dificuldade enorme de falar de HIV com os jovens. Eu tenho um neto de 13 anos e ele está começando a ficar mais ‘nervosinho’ e os pais dele são ignorantes. Não querem conversar. Mas, além disso, também não se importam em falar de sexo e sexualidade, nem com menino e muito menos com meninas, no geral. Então eu mesmo dou camisinhas para ele e oriento a ir se estimulando. Porque para mim o importante é usar”, contou ela.  Já para a psicóloga Penélope Esteves é preciso entender quais e que caminhos nos trouxeram até aqui, nesse momento conturbado, para encontrarmos respostas. “Eu acho que mais do que solidão política, nós vivemos uma solidão enquanto humanos. Ontem eu me deparei com um texto sobre suicídio, onde pessoas com até 35 anos são as que mais pensam em morrer. E o que eu vejo ao meu redor é justamente isso: pessoas jovens querendo se matar. Então isso é algo que eu compreendo que não vêm de agora, porque basta você entrar nas redes sociais e ler determinadas coisas que há dois anos atrás você não veria, por exemplo. 



Então o momento de agora é onde as pessoas chegaram no limite e encontraram formas de despejar aquilo que sentem, inclusive se matar”, analisa. Mas a busca pela sobrevivência dentro de um sistema de macro violências – e interseccionais – é o que reduz indivíduos em grupos identitários como “escudo” para maiores opressões, por mais difícil que seja não sair do lugar. Isso é o que Maria Lúcia Meira, jovem universitária, percebe entre amigos e outras pessoas ao seu redor. “Eu acredito na capacidade das pessoas aprenderem. Mas, no momento, as pessoas estão cegas, surdas e mudas e só enxergam o que querem. Então é difícil porque até mesmo quem faz parte dessa caixinha que você está inserido reproduz determinadas ações e aquilo te desaponta. Você passa então a não acreditar em mais nada”, afirma. Para Almeida, “é necessário entender nossa história. As pessoas não lembram do passado, são ralas e rasas. Se preocupam com o hoje, com o amanhã, mas o que aconteceu para chegarmos até aqui elas não se importam”. “Mas é importante saber do seu passado, mas também da nossa contemporaneidade. Hoje a questão da identidade está sendo capturada através dos meios de comunicação a seu favor por movimentos de extrema direita. É importante fazer essa reflexão, saber da nossa história e da dimensão dessa humanidade. Reconhecer a humanidade, principalmente do povo negro que ao longo do período escravocrata e até hoje é desumanizado, porque somos a resistência do nosso país: negros e brancos enquanto sociedade”, rebateu a jornalista Angélica Basthi. O assistente de projetos Jean Pierry Oliveira também endossou o comentário, destacando que a busca pela retomada dessa história torna-se fundamental na medida que governantes populistas utilizam-se dos artifícios mais baixos e emocionalmente escusos para atrair votos e promover suas ideologias conservadoras e autoritárias. “Diante disso tudo, quero agradecer a presença de todos vocês e a importante contribuição que trouxeram para refletirmos no coletivo diante de nossos dilemas”, saudou Vagner de Almeida ao final do evento. A da Roda de Conversa “Solidão no Universo LGBT” foi mais uma ação positiva do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens em 2018, com apoio da MAC AIDS Fund.     



Em tempos de ódio, Richard Parker defende a democracia e explica porque a ousadia é central no novo Guia do Sexo Mais Seguro  Nesta entrevista, o diretor-presidente da ABIA, Richard Parker, afirma que o debate público é primordial para a democracia e para a saúde sexual da população, com destaque para a resposta à epidemia do HIV e da AIDS. Parker lembra que o diálogo público respeitoso é essencial para a construção de um mundo mais positivo e mais justo. A conversa girou em torno do novo “Guia do Sexo Mais Seguro: um Guia sobre Sexo, Prazer e Saúde no Século XXI”. Lançado recentemente pela ABIA, o guia é um repositório de informações online sobre a prevenção do HIV e da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis como a sífilis, a gonorreia e a hepatite. A instituição planeja oferecer versões impressas com foco em comunidades específicas, tais como gays, mulheres trans e heterossexuais. De acordo com Parker, a ousadia – uma das marcas históricas da ABIA – tem um papel central no guia em razão do seu papel estratégico ao longo da história da AIDS no país. “Desde o começo da epidemia, a ousadia foi importante no enfrentamento da AIDS e de outras questões da saúde sexual”, afirmou. Confira a entrevista completa a seguir. ABIA: Qual é a inovação que a ABIA oferece com o Guia do Sexo Mais Seguro no séc. XXI? Richard: A gente quis inovar e também valorizar uma tradição já existente, ou seja, retomar a ideia dos guias de sexo seguro do século passado por meio de uma linguagem popular, erótica, com destaque para a sensualidade e até da sacanagem de uma forma positiva. Fizemos o esforço de trazer tudo isso para o século XXI. A camisinha, uma das metodologias de prevenção do passado, foi mantida, pois continua eficaz. Muitas pessoas conseguem usá-la e se prevenir muito bem. Por outro lado, esta não é a única metodologia já que tem pessoas que ou não podem ou não conseguem ou não gostam de usar o preservativo. E querem ter outras opções de prevenção. A grande mudança do século passado para o atual é que há novas modalidades e a gente pode “modernizar” o leque de opções para alterar a realidade atual. 



Com o objetivo de informar sobre estas opções existentes, mostramos as metodologias biomédicas tais como a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) e a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP). Outra inovação está no formato. Foi feito no formato digital e impresso. Os impressos são dirigidos a diferentes populações que enfrentam vulnerabilidades diante do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. O primeiro material impresso foi para os jovens gays e HSH. Estamos produzindo neste momento o próximo que será para as mulheres trans e outro para mulheres heterossexuais. Futuramente, vamos fazer para homens trans e homens héteros. A ideia é que, ao longo do tempo, possamos lançar novas versões impressas que poderão ser distribuídas nas ruas. Este material, além de informar, é um convite para as pessoas visitarem os sites da ABIA onde já está disponível um repositório digital com muito mais informação, ou seja, o guia completo. ABIA: Que informações podem ser encontradas no guia? Parker: Há informações empíricas, científicas e também contos eróticos que tratam das fantasias que envolvem o sexo mais seguro. É um guia que oferece muitas imagens, informações adicionais e um leque sobre diversas questões de saúde além do HIV, como hepatites, sífilis, dentre outras. Por ser digital, a ideia é que seja capaz de oferecer um leque mais amplo do que se fosse apenas impresso. Com isso, a ABIA abre mais possibilidades para as pessoas surfarem na internet e buscarem as informações que sentem mais adequadas para si mesmas. Ao contrário do impresso, o guia disponibilizado na internet não é dirigido a uma população específica. O jovem HSH pode querer saber coisas que tenha a ver com os homens trans, por exemplo. A era da informática e da informação permite abrir uma diversidade que em outra época, antes da internet, não existia. ABIA: Como interpretar o sexo mais seguro nos dias atuais?  Parker: O sexo seguro surgiu nos anos 1980, antes da internet. Hoje temos opções modernas de prevenção e também inúmeros canais de comunicação. Uma das razões que torna isso importante é que um dos erros ao longo de quase 40 anos da epidemia de AIDS é o desaparecimento das vozes comunitárias. Já nos primeiros anos, quando ainda tínhamos a resposta comunitária, assistimos à entrada de diversos experts da saúde pública: médicos, especialistas da educação, dentre outros. Foi bom ter outros setores envolvidos no enfrentamento da epidemia, mas nem sempre isto foi feito por meio de uma estratégia pedagógica muito positiva. O que na tradição de Paulo Freire se poderia chamar de pedagogia bancária. Os experts falavam para as pessoas o que elas deveriam saber e o que deveriam fazer. E isso não deu muito certo. Na minha visão, isso acabou 



desviando a eficácia da prevenção e da educação, ou do que na ABIA, chamamos de ‘pedagogia da prevenção’. Queremos que as comunidades construam as suas próprias respostas. Nestes tempos mais recentes, principalmente com as tecnologias de prevenção biomédicas mais complexas, o debate sobre a sexualidade tem sido cada vez mais restrito. Ter médicos que apenas dizem para os pacientes tomarem suas pílulas e fazerem ‘do jeito que eles mandam’ não é uma maneira de empoderar as pessoas. ABIA: Como a pedagogia da prevenção pode apoiar o empoderamento? Parker: A pedagogia da prevenção propõe que as pessoas se informem para se sentirem empoderadas e conscientes sobre as situações que vivenciam e façam as escolhas sobre o que faz sentido para elas. Não vai funcionar se a questão for simplesmente fazer o que manda o médico ou o especialista em saúde pública. Queremos que as pessoas, com destaque para as comunidades mais vulneráveis à epidemia da AIDS, tenham a possibilidade de fazer suas próprias opções e tomar as suas decisões, dialogando com especialistas, mas tendo o poder de escolha muito maior do que havia sido no passado. É isso que estamos fazendo com este guia e de uma forma mais interessante e inovadora. Além disso, os recursos da informática e da informação nos permitem atualizar na medida em que outras novas tecnologias forem surgindo. ABIA: No processo de produção do guia, a ABIA buscou ouvir as comunidades mais vulneráveis. Por que optou por esse caminho e qual a importância e o resultado disso? Parker: Este guia faz parte de um projeto específico que a ABIA, apoiada pela MAC AIDS Fund, tem desenvolvido com os jovens na temática da diversidade sexual e a mobilização das suas comunidades. No processo de elaboração do guia era importante o envolvimento de pessoas da equipe do projeto – formada por especialistas, médicos, cientistas sociais, jornalistas e pessoas com formações diversas – mas também de quem participa das atividades do projeto. Já tínhamos uma ideia do que a gente queria trazer. Mas mesmo assim dialogamos com vários grupos de discussão, criamos os grupos focais e mostramos os primeiros esboços. Os jovens refizeram os materiais, fizemos longos debates sobre como deveriam ser algumas terminologias e qual seria a linguagem apropriada. Queríamos que os grupos de jovens de diversas identidades sexuais, de diversas camadas sociais e diversos gêneros colaborassem. E acho que o guia melhorou muito por causa desse processo de construção coletiva. Isso levou uns 6 meses a mais do que tínhamos programado. Era para ter sido lançado no ano passado, mas não havíamos chegado ainda num ponto em que as pessoas estivessem satisfeitas. Então fomos 



refinando e estamos ainda fazendo isso, dialogando com os grupos de discussão para ver o que deve mudar, o que deve ser atualizado ou como as pessoas acham que o guia pode ser melhorado. ABIA: Você acredita que, por conta dessa proximidade com as comunidades, especificamente em relação aos jovens, a linguagem ficou mais próxima do que eles pensam? Parker: Creio que sim. Na verdade, fizemos uma negociação. As pessoas apresentavam seus argumentos e o grupo chegava a uma conclusão. Talvez nem todos tenham achado o resultado final perfeito, mas fizemos uma aproximação para uma coisa que parecia ser mais adequada para a maioria das pessoas consultadas. O guia está próximo de algo que representa melhor as comunidades. Mas reconheço que o processo é sempre uma escolha difícil. Em muitos casos, optamos por usar duas ou mais terminologias. Por exemplo, uma palavra mais cientifica no texto e outra mais popular em parênteses. Também optamos por disponibilizar um vocabulário com palavras coloquiais para práticas sexuais e questões de gênero e sexualidade. Estará disponível no site junto com um glossário de termos um pouco mais técnicos para que as pessoas possam consultar. Enfim, pensamos em oferecer este repositório de informações para lidar bem com essa complexidade da riqueza do nosso vocabulário, das palavras usadas para lidar com sexualidade, prazer e a saúde. São essas dimensões que o Guia do Sexo Mais Seguro coloca na mesa para quem deseja pensar na prevenção dentro de suas próprias vidas. ABIA: A ousadia é uma das marcas históricas da ABIA e este guia dá margem a isso em vários aspectos. Gostaria que falasse um pouco da função da ousadia nesse momento político do país e neste Guia do Sexo Mais Seguro, especificamente. Parker: Desde o começo da epidemia, a ousadia foi importante no enfrentamento da AIDS e de outras questões da saúde sexual. É por causa do estigma associado com a AIDS que a comunidade gay, a comunidade LGBT, o movimento feminista e vários movimentos sociais abriram esse espaço para a ousadia. Nos lugares onde se tinha mais ousadia, em termos gerais, conseguíamos respostas muito mais positivas no combate à epidemia. E onde havia repressão e censura, ou seja, quando não se conseguia falar sobre as coisas, tínhamos os piores resultados. Isto é um fato histórico. Pelo fato que a AIDS surgiu nos anos 1980 num momento de crescente democratização da sociedade – quando se construiu aberturas – durante muito tempo houve um contexto especialmente ‘feliz’ para permitir essa ousadia. Hoje o conservadorismo está cada vez 



mais forte. Há uma tentativa destes setores mais conservadores em bloquear a possibilidade de pensar diferente. Nesse momento, mais do que nunca é importante ter ousadia. Não para desafiar o conservadorismo, mas para obrigar a sociedade a se escutar. O debate público é importante, sempre haverá diversas opiniões. Não queremos ditaduras, mas sim, o dialogo público respeitoso onde as pessoas possam colocar suas posições e possa haver o diálogo para construirmos um mundo mais positivo e mais justo. O momento é de insistir para ter um espaço que garanta as posições de todos. Neste sentido, é preciso dar lugar à valorização da fala, da liberdade, dos direitos, à valorização da sexualidade, da sensualidade e do erótico. É preciso valorizar todas as formas de amar. Este é o momento de continuar valorizando estas questões. É o que propomos com este guia quando oferecemos informações para tornar a vida das pessoas mais segura e mais feliz. ABIA: O guia vai além da AIDS e aborda também sobre outras infeções sexualmente transmissíveis como sífilis, entre outras… Parker: O Guia do Sexo Mais Seguro é consistente com uma trajetória institucional de 30 anos na qual a ABIA tem contextualizado o HIV. Mas nós sempre compreendemos as questões da saúde e da sexualidade como algo que perpassa a AIDS e envolve questões como infecções e doenças sexuais diversas. Por exemplo, não dá para pensar a AIDS, sem pensar as hepatites virais. Não dá para pensar a AIDS, sem pensar na tuberculose por causa das co-infecções. Quando a ABIA surgiu como uma instituição para contribuir na resposta ao HIV e à AIDS, aprendeu que só tratava do HIV e da AIDS quando se tratava de outras coisas. Era necessário pautar questões como a desigualdade social, o racismo, as questões de gênero e uma séria de outros temas que envolvem a sexualidade, a saúde sexual e reprodutiva.  Ao longo dos anos 1990, fizemos um esforço para construir alianças com os movimentos sociais, com destaque para o movimento feminista, a fim de rever os vínculos entre a AIDS e a saúde pública. Buscamos a inserção destas questões de sexualidade, gênero e reprodução dentro de uma ótica dos direitos humanos mais ampla. ABIA: Em poucas palavras, qual a principal contribuição da ABIA com este guia. Parker: Creio que é manter firme a valorização de uma abordagem aberta sobre a sexualidade e entender que não dá para falar de AIDS sem falar de sexo. Se vamos enfrentar a epidemia do HIV e da AIDS, precisamos abrir este espaço para dialogar com as pessoas sobre saúde e sexualidade de uma maneira que valorize as diversas comunidades, identidades, subjetividades que existem. E fazer disso uma luta: reunir 



informação com liberdade e ousadia e construir uma pedagogia da prevenção que, de fato, é digna da sociedade diversa que a gente vive. Assessor do Projeto Diversidade Sexual participa de Seminário sobre Prevenção em Porto Alegre  O assessor do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens, Juan Carlos Raxach esteve em Porto Alegre, entre os dias 19 e 21 de outubro de 2018, no XVIº Seminário Nacional de Prevenção ao HIV. O encontro que foi coordenado pela Rede da Pastoral da AIDS discutiu o papel do agente de pastoral na estratégia de tratamento como prevenção. Raxach foi o responsável por apresentar o tema de adesão ao tratamento durante o seminário. Os presentes no encontro elogiaram bastante a apresentação e debateram juntamente com assessor questões como o autoteste, pauta levada ao encontro através de representantes do Ministério da Saúde. De acordo com Raxach, “ o encontro foi de extrema importância para que pudéssemos juntos pensar as reais necessidades e possibilidades para uma maior adesão ao tratamento no Brasil. ” A Rede que está presente em 21 estados da federação reafirmou ao fim do encontro seu compromisso com a vida como direito humano, com a democracia como forma de organização social e a Constituição Federal como garantia de seu funcionamento e com o Sistema Único de Saúde (SUS) como sistema que garante a possibilidade de vida com qualidade para todos os cidadãos e cidadãs. NOVEMBRO Projeto Diversidade Sexual discute racismo, colonização, hipersexualização e estigma em Roda de Conversa sobre LGBT’s negrxs  Foi realizado na última quarta feira (14/11), na sede da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) , no Centro (RJ), das 18h30 às 21:00, a Roda de Conversa “Os enfrentamentos e dificuldades de ser um LGBT Negrx”. 



Organizado pelo Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens, coordenado por Vagner de Almeida, com ajuda dos assistentes Jean Pierry Oliveira e Jéssica Marinho, o evento reuniu jovens e adultos em torno da importante temática. Na verdade, antes de adentrar no assunto cenrtral, os participantes buscaram contextualizar por vias históricas a questão estrutural do racismo, da escravidão, da era colonial e suas implicações ao longo do tempo. “Essa coisa do negro e do índio não serem vistos como gente, mas como ‘animais’, remete a uma prática e visão desumanizadora praticada no Brasil especificamente pelos portugueses e todos aqueles que por aqui passaram. Apesar dos jesuítas terem sido aliados desses povos, quando suas reais intenções foram descobertas, eles foram expulsos de nossas terras”, explica a professora de História Sandra Brito. “Não siomente isso. Vale lembrar que negros e índios sofreram um apagamento de toda a sua cultura, religiosidade e costumes. A ideia foi justamente ocidentalizar e catequisar seus modos de vida”, completou Vagner de Almeida. Já ára Andrey Chagas, que se reinvidica como afro-indígena, tudo isso se traduz e se alia com o conceito da Eugenia (seleção dos seres humanos com base em suas características hereditárias com objetivo de melhorar as gerações futuras), o que criou maiores cisões e ainda é uma dívida histórica em nosso país. “Os indígenas tiveram suas terras ocupadas e roubadas. Ainda hoje sofrem por não serem reconhecidos como verdadeiros e primeiros donos dessa terra”, aponta ele. Lugar de Fala Com tantas vozes e opiniões das mais diversas, logo o debate centrou-se em outro importante eixo, atualmente tão suscitado nas redes e movimentos sociais: o lugar de fala. Quem pode falar? Quem não pode? É importante para quebrar falas hegemônicas? Ou desviou-se como cerceador de posicionamentos favoráveis ou contrários a temas e grupos identitários? A polêmica instalou-se. “Eu fico muito incomodada com isso. Não sou negra, mas se eu tiver que falar por um negro e defendê-lo eu vou. Ou será que não posso? Só se tiver um negro no mesmo ambiente que eu? Acredito que já estão criando muitas divisões com relação a isso”, criticou Sandra Brito. Já Lucilene Borges acredita que sempre é importante permitir que pessoas diversas tenham vozes, mas que por uma questão de empatia não se furta de “falar sobre determinados assuntos. Eu estudo Serviço Social na Unirio e faço parte de um grupo de estudo sobre Gênero e Sexualidade. E por isso mesmo já decidi que meu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) será sobre pessoas trans, porque acho um absurdo nossa expectativa de vida ser de 78 anos e dessas pessoas até 35 anos”, explicou ela. 



Para contemporizar, apoiado sobre leituras feministas com recorte de raça/cor, Jean Pierry Oliveira buscou descortinar o termo como forma de esclarecimento da prática. “Não existe problemas em uma pessoa branca falar pelo negro ou mulheres cis pelas trans, como um intercessor ou intercessora, digamos. O problema é que muitas vezes essas mesmas pessoas e populaççies historicamente marginalizadas e subalternizadas não tem sequer a oportunidade de falarem por si mesmas. A questão do lugar de fala tá ligada numa estrutura hierárquica onde existe olhares, falas, saberes e apontamentos de experiências que são postas como universais e, paralelamente, anula a subjetividade, poder de fala e conhecimento de quem foge da norma vigente hetero, cis e branca”, discorreu. Hipersexualização e Invisibilidade de LGBT’ Negros Finalmente após as deliberações anteriores, os participantes voltaram suas apreensões para a temática central da Roda. Negritude e homossexualidade quando inbricadas trazem consigo um combo dos mais pesados para corpos pretos: hipersexualização, invisibilidade, estigma e racismo. E lidar com tantas intersecções não é das tarefas mais fáceis. “Vejo muitos amigos negros solteiros, alguns solitários até, afetivamente falando. Ou em relações interraciais conflituosas ou ainda servindo apenas como objeto sexual. E é muito introjetado determinados comportamentos e olhares para bicha preta dentro do próprio meio LGBT. Quanto maior a melanina da pele, maior será o desafio”, revela Jean Pierry. Performando seu gênero e sexualidade de maneira não binária, Andrey revela que por diversas vezes já foi confundida como profissional do sexo ao andar pela rua ou aguardar condução no ponto de ônibus. “Também tenho dificuldades de me relacionar com (rapazes) mais novos. Geralmente saio com caras mais velhos. Porque é isso né, nos rolês da vida você muitas vezes tem que ter algo a mais para aparecer (corpo padronizado, másculo) e eu poderia ir lá pra Farme (de Amoedo, famosa rua gay de Ipanema) afrontar as Barbies (como são chamados os rapazes musculosos no meio LGBT), mas isso não é para mim”, afirma. Sobre isso Almeida fala que também é muito difícil ver por áreas notoriamente gays ou LGBT’s casais afros. “E geralmente quando você vê um negro com uma ‘Barbie’ da vida, aquele negro não somente é tirado e exibido como troféu pelo cara branco, como muitas vezes é tachado como interesseiro”. 



A Roda de Conversa “Os enfrentamentos e dificuldades de ser um LGBT Negrx” foi mais uma ação positiva do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens em 2018, com apoio da MAC AIDS Fund.  CEDAPS realiza o Fala Comunidade 2018 com foco no HIV/AIDS, IST’s e Hepatites Virais com presença do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens  Organizado pelo CEDAPS (Centro de Promoção da Saúde) o “Seminário Nacional de Comunidades e Movimentos Populares na Prevenção das IST, HIV/AIDS e Hepatites Virais: desafios atuais da prevenção com e entre jovens” foi realizado na última semana, entre os dias 6 e 8 de novembro, no Centro (RJ). Com foco no fortalecimento de grupos, organizações e comunidades populares por meio de metodologias participativas, o evento contou com uma presença massiva de jovens e adolescentes de diversas regiões do estado – Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul e Baixada Fluminense também – no primeiro dia de atividades. A primeira ação realizada pelos jovens – presentes não somente como público, mas também como apresentadores e assistentes de apoio – constou de uma dinâmica musical para que os convidados pudessem interagir uns com os outros. Em seguida, iniciou-se um interessante quiz com perguntas, afirmações e/ou negativas acerca de questões pertinentes à vivência da juventude: sexo, sexualidade, gênero, Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), HIV e AIDS etc. Com o uso de um aparelho digital cada questão tinha três opções. Após a mensuração de cada resultado, os votos eram exibidos no telão e as porcentagens eram discutidas entre os próprios jovens, entre prós e contras de cada questão. “Esse momento é muito importante porque estamos aqui para aprender e depois compartilharmos entre pares nos nossos ambientes. Então não saiam daqui com dúvidas ou tenham medo de falarem o que pensam”, disse o líder juvenil Patrick Silva, evocando nos demais o protagonismo juvenil e a horizontalidade que foi o tom do evento. Jean Pierry Oliveira e Jéssica Oliveira, assistentes do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) estiveram presentes no evento. Após as 15 perguntas, uma segunda etapa exigiu que o adolescentes – divididos entre representantes do RAP da Saúde, Rede de Comunidades Saudáveis e Jovens Construtores – elegessem dois integrantes de cada grupo para dialogar com representantes de outras 



instâncias da sociedade civil, nos dias 7 e 8/11 sobre suas reinvindicações, subsídios e propostas de ações como políticas públicas juvenis, especialmente da periférica, nos eixos de Direitos Humanos, Saúde, Prevenção, Direitos Sexuais e Reprodutivos entre outros. Rio das Prevenções Já o segundo dia de atividades do Fala Comunidade 2018 teve a participação de Juan Carlos Raxach, assessor de projetos da ABIA e um dos coordenadores do Projeto Diversidade, na abertura. Grato pela oportunidade de participar da iniciativa, o médico iniciou sua fala compartilhando que desde 1983, ano de seu diagnóstico para o HIV, que voltou-se para o combate à infecção e introjetou a mesma como meta profissional e pessoal através de uma de suas principais vertentes: a prevenção. Através de uma dinâmica estratégica ilustrativa, intitulada Rio das Prevenções, Raxach afirmou que “o conceito de Sexo Seguro foi inventado pelas comunidades populares, pelos grupos mais atingidos pela infecção. Não foi pela comunidade médica. E isso é muito importante”, frisou. Dentro desse curso do Rio das Prevenções vieram outros conceitos importantes como a Redução de danos (via práticas sexuais menos vulnerabilizadas como sexo sem penetração, o surgimento da camisinha masculina/externa e o Sexo mais Seguro), nos anos 80.A partir da próxima década, o Rio da Prevenção em sua apresentação evidenciou outras ferramentas no combate ao HIV e a AIDS, tal como a camisinha feminina (1993) e a Profilaxia pós-exposição (PEP), em 1996. “Mas é muito difícil ainda hoje você ter acesso a ela. Durante muito tempo ela foi direcionada somente para profissionais da saúde. Mas está disponível em inúmeras unidades pelos SUS”, contou ele. Em 2000, a prevenção da transmissão vertical tornou-se outro aliado na epidemia com a redução e o combate de casos em que a criança se infecta através do parto ou amamentação. “Há quatro anos Cuba – meu país de origem – foi e é o primeiro país do mundo a erradicar esse tipo de contágio”, revelou. Menos usual, mas importante e com eficácia (especialmente em países da África), a circuncisão masculina (2007) também faz parte do curso desse Rio, assim como o Tratamento como Prevenção (2011). “É uma medida bem trabalhada como estratégia”, reconhece Raxach sobre o Trat. Como Prevenção. Próximo ao final do curso do Rio das Prevenções chegamos na PrEP (2012), que para o especialista “deveria ser ampliada e disponibilizada para todas as pessoas independente do que são. Nossas experiências devem ser transformadas em evidências”, observou. 



Tudo isso credencia o escopo da Prevenção Combinada, tido como um grande ponto chave em questões de políticas públicas para saúde (HIV/AIDS), mas que ainda esbarra em questões morais (vide a implementação da PrEP). “Na medida que existem métodos altamente eficazes, onde se toma um remédio e tudo acontece, o profissional de saúde determina quem pode e não pode tomar. Mas com isso ele esquece de outros quesitos dentro disso, como a compreensão das subjetividades dessas populações, impondo uma ótica normativa e prescritiva, sem a perspectiva dos Direitos Humanos”, refutou ele. “Devemos retomar o lugar da negociação e de decidir o que é bom ou não para mim”, finalizou. Saúde da População Negra e AIDS  Esse foi o título da apresentação de Fernanda Lopes, uma das convidadas presentes para falar no evento. Com lugar de fala de sobra para debater o assunto, suas apreensões no evento trouxeram apontamentos que evidenciam como o racismo estrutura a vulnerabilização de corpos negros num processo encadeado de saúde-atendimento-cuidados-adoecimento-morte. Cronologicamente dividiu a história em: – 1980: 1º caso notificado de AIDS no Brasil, em São Paulo. – 1981: paciente zero nos EUA – 1983: 1º caso notificado em mulheres  -SP – Meados da década de 80 – Geledés AIDS e população negra   “O primeiro caso no Brasil foi diagnosticado numa mulher negra, chamada Nair. E ela abriu precedentes para nós no Brasil. Lá na década de 80 ela foi diagnosticada e fez um acionamento jurídico para ter direito ao tratamento, que era prioritariamente destinado para homens que faziam sexo com homens e profissionais do sexo. Então se hoje temos acesso universal, sem judicialização, é porque no passado já teve quem brigasse por isso como Nair”, reconhece Lopes. “E por isso quando falamos de saúde da população negra evocamos Nair”, completou. Outro ponto ressaltado foi a participação das comunidades e religiões afro-brasileiras no exercício, sobretudo, do acolhimento e cuidado de populações estigmatizadas no contexto 



da AIDS, enfrentamento do estigma e racismo com destaque para duas incidências históricas na cidade: o Projeto Odoya da Arca (1991) – Instituto Superior de Estudos da Religião (ISER) e o I Seminário Nacional de Mulheres Negras e AIDS (1992), da Criola. “Se não discutirmos racismo, sexismo, homo, lesbo, bi, transfobia e outras formas de opressão nós não falaremos de vulnerabilidade. Somos diferentes na vivência, mas as dinâmicas são as mesmas. Imagina como é viver com AIDS sendo atravessado por tudo isso”, indagou. “O processo de sermos maioria nesse sentido, de saúde, é uma destituição. Algo que nos faz crer que é e deve ser assim mesmo. Estamos nas ruas em maioria, mas não em garantia de direitos”, afirmou Lopes sobre AIDS, saúde e comunidades contemporizando sua fala com o Projeto Trupe da Saúde (1996-1999), realizado em Vigário Geral, com foco na raça/cor e coordenado por José Marmo. Projeto Diversidade Sexual participa de Seminário sobre Consciência Negra e Direito à Igualdade  Na última segunda feira (12/11), a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ) serviu de palco para o Seminário Consciência Negra e Direito à Igualdade. O objetivo foi debater e evidenciar questões pertinentes acerca da vivência do negro e da negra no Brasil, pelo viés jurídico, social, econômico e cultural entre outras vertentes. A Mulher Negra no Mercado de Trabalho Esse foi o tema da palestra comandada por Mayra Castro, advogada e mestre em Direito Internacional e Europeu pela Universidade de Genebra, na Suíça, membro do Grupo Mulheres do Brasil e criadora da empresa Ajuri. Sua fala iniciou-se de maneira muito objetiva, trazendo para o cerne do debate a qualidade em detrimento da quantidade. Isto é, preocupou-se em apontar exemplos de mulheres negras no mercado formal de trabalho, como líderes e empreendedoras, no lugar de números ou gráficos. Algumas delas que foram destacadas são figuras proeminentes, nacional e internacionalmente, como: Adriana Barbosa, Luana Gerst, Maria Gal, Lisiane Lemos entre outras de áreas diversas tais como Artes Cênicas, Empreendedorismo, Ciência e Tecnologia, Finanças etc. 



Algumas das apreensões de Castro chegaram a determinadas características em comum que orbitam em torno dessas – e de outras –  mulheres negras no mercado de trabalho, como a seguir: – Mulheres empoderadas profissionalmente; – Não basta serem boas. Tem que ser excelente! – São únicas (em todos os sentidos e patamares); – Resilientes  etc. Sobre sua trajetória, Mayra Castro reconhece seus privilégios a partir de pontos destacados por ela mesma: estrutura familiar, boas escolas, universidade pública (“início da meritocracia”), invisibilizada (“pela cor de pelo colorida”). “Tiver meus privilégios, mas não significa que eu não tenha passado dificuldades. Meu pai me dizia “devolva para a sociedade todo o investimento do dinheiro público em você’. E eu persisti nisso. Meu pai estava certo”, concorda ela. Dali em diante mudou-se para a Suíça, após a conclusão da graduação, à convite de uma tia que por lá morava, mas nem tudo foi como esperava. “Eu tinha certeza que não era boa o suficiente. Fui para a Suíça sem saber falar nenhuma outra língua além do Português, tive que aprender Francês em cinco meses e meio para fazer o mestrado, entrei na universidade mas consegui ser jubilada (perda de direito à matrícula em curso ). Duas vezes, entre 2008 e 2012.”, revela ela sobre as adversidades em solo suíço. “Mas não desisti, voltei pra faculdade e trabalhando como doméstica para ganhar um dinheiro a mais. E sempre soube que eu chegaria onde queria que era trabalhar com Relações Internacionais. Logo após a conclusão  do curso voltei pro Brasil e, em seguida, a embaixada suíça me chamou para realizar um trabalho. De lá pra cá tudo mudou e se hoje estou onde estou é porque não me dei por derrotada lá atrás. Porque a gente pode cair, mas só ficamos no chão se quisermos. Levantar e permanecer de pé é resisitir, principalmente para nós mulheres negras”, atestou ela com orgulho. Consciência Negra e Direito à Igualdade Os direitos dos negros à igualdade estão ameaçados num momento de ascensão da direita e forças conservadoras? Essa indagação foi o ponto de partida de Frei David em sua apresentação. Fundador e presidente da ONG EDUCAFRO – uma das organizações e lideranças mais importantes na garantia de ações afirmativas no Brasil, como 



acessibilidade de jovens negros em universidades e outras instituições  – ele pautou o tema das políticas públicas como instrumento de oportunidades iguais para todos. E citou por onde a busca desse direito pode começar. “A consciência de seus direitos e reconhecimento de suas capacidades e conquistas do povo negro vai começar pela ascensão da direita e extrema direita ao poder no Rio de Janeiro e no Brasil. É a grande chance”, aposta ele. Consciente das desigualdades e rachas raciais e sociais no país, Frei David rechaça o despertar do povo negro como elemento fundamental para o alcance das prerrogativas que os atingem. Com um forte posicionamento sobre as cotas no Brasil e as conquistas até aqui alcançadas por ela, o religioso afirmou que “com esses novos governos, a negrada não pode se calar. Tem que enfrentar as feras. Essas conquistas vieram ao passo de muitas lutas de negros e negras corajosos e corajosas. E somos um dos mais vitoriosos povos negros entre os oprimidos do mundo”, encerrou ele com essa declaração. Direito à Igualdade e Procuradorias de Estado O Procurador Geral do Estado Christiano Taveira recebeu a incumbência de descortinar através de uma linguagem simplificada e leve os artigos, leis, incisos e outras normativas jurídicas que protegem os direitos dos negros no estado do Rio e no Brasil como um todo. Tijucano, filho de mãe negra e pai branco português ele disse que “sempre vivi entre esses dois mundo, sendo branco demais para uns e muitas coisas e negro demais para outros e muitas coisas também”. Sagaz e objetivo, Taveira passeou por sua trajetória até chegar na PGE-RJ, as conquistas do movimento negro, as dificuldades para manter os direitos protegidos e o que ainda é possível alcançar. “Quantos procuradores negros de 300 no total tem aqui? E de pele escura? Um? Dois? Nenhum? Pouquíssimos. Para atuar como advogado sou branco, mas para procurador sou negro demais. Incomoda, causa estranheza. Até quando dou aula em universidades e dizem que ‘não tenho cara de procurador’. Mas nós não vamos desistir. Não podemos parar nunca”, pediu ele encerrando o evento. Assessor do Projeto Diversidade Sexual concede entrevista para Canal Saúde da Fiocruz Na tarde da última segunda-feira (19/11) o coordenador da área de prevenção e promoção da saúde e assessor de Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), Juan Carlos Raxach cedeu uma entrevista para o Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 



O foco da conversa girou em torno da epidemia do HIV, seus números epidemiológicos, população vulnerável (gays, HSH, pessoas trans), PrEP, PEP e a política de AIDS no Brasil. “ A UNICEF revelou que a cada três minutos uma adolescente é infectada pelo HIV e isso é muito grave. E eu sou um dos que mais defendo que as jovens não são culpadas por isso acontecer. Vivemos numa sociedade onde se falar de educação sexual ou camisinha nas escolas é visto como estimulo ao sexo. Isso dificulta o diálogo e a prevenção” evidenciou Raxach. O médico ainda criticou o fato de a população como a privada de liberdade ou carcerária ser abandonada no que tange as políticas públicas, assistência ao tratamento do HIV/AIDS, IST’s e outras infecções e sobre o aumento de casos de HIV em idosos, nos últimos dez anos no Brasil. A entrevista para o Canal Saúde tem exibição prevista para o dia 04/12, em alusão ao Dia Mundial da Luta contra a AIDS, comemorada em 01/12. Com foco em Gays e HSH, Oficina discute formas de comunicação sobre PrEP em Brasília. Projeto Diversidade Sexual esteve presente  Foi realizado na última sexta-feira (16), em Brasília (DF), por iniciativa do Departamento de Prevenção e Controle das IST, do HIV/AIDS e das Hepatites Virais (DIAHV) do Ministério da Saúde, a Oficina de Comunicação sobre PrEP com foco em Gays e outros HSH (Homens que fazem Sexo com outros Homens). Com a presença de 25 jovens de diversas regiões e estados brasileiros, em sua maioria usuários da Profilaxia pré-exposição (PrEP), mas também não usuários e outras lideranças juvenis que se mobilizam dentro da temática em questão, a Oficina teve como objetivo encontrar novas formas de potencializar e ampliar a PrEP, para populações vulneráveis ainda não alcançadas, a 



partir da comunicação e também debater seus desafios como política pública. O Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) esteve representado pelo assistente de projetos Jean Pierry Oliveira. A Implementaççao da PrEP no contexto da Prevenção Combinada O primeiro tópico do dia foi apresentado pelo médico infectologista Ricardo “Rico” Vasconcelos, da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), que deliberou sobre o eixo “A Implementação da PrEP no contexto da Prevenção Combinada”. Com números e gráficos reunidos em slides apontando o aumento de novos casos de infecção pelo HIV a cada ano, o profissional reforçou a necessidade de se trabalhar a prevenção como ferramenta. “Temos quase 900 mil pessoas com HIV no Brasil. Se na população em geral a prevalência de HIV estabilizou-se ao longo de alguns anos, entre gays e mulheres trans e travestis esses números aceleraram. Um a cada quatro homossexual em São Paulo tá infectado.”, revela ele. E completou: “devemos nos atentar para os jovens de 15 a 24 anos e população trans, pois verifica-se que o grande problema é a prevenção. Existem diversas formas de prevenção, mas os jovens não utilizam, contraindo não somente o HIV como outras IST. As pessoas trans também estão vulneráveis, pois se expõem ao risco diariamente. Por isso esses grupos são os prioritários para novas ações e esforços no combate à epidemia”, afirma. Dentro dessa perspectiva nasce a Prevenção Combinada: uma série de opções e ferramentas biomédicas, comportamentais e estruturais que aliadas ao uso do preservativo reforça a segurança frente ao HIV e a AIDS. Tais como: PrEP, PEP (Profilaxia pós-exposição), circuncisão, Tratamento como Prevenção, camisinha (feminina e masculina). “Saber que a camisinha protege contra o HIV, sabemos. Mas dizer que basta a pessoa usar para não se infectar, na prática, não funciona mais. A camisinha fica no bolso. Por isso é importantes oferecermos uma nova opção para o indivíduo escolher, como estratégia de prevenção. É aí que entra a PrEP”, explica Vasconcelos. Ele porém ressalta que “a Profilaxia pré-exposição é como a camisinha: só vai funcionar se você usar corretamente. Então, a adesão é muito importante porque é ela que fará a diferença no seu tratamento. Alguns médicos se frustram porque vêem que a adesão tem que ser 100% e é a saída para tudo. Porém, se é necessário a adesão, natural então que o usuário tenha a autonomia de escolher como administrar sua medicação”, observa. PrEP Brasil 



Algumas das apreensões e resultados obtidos por meio do PrEP Brasil, estudo de cárater demonstrativo, que tinha como objetivo avaliar a aceitação, a viabilidade e a melhor forma de oferecer a PrEP à população brasileira como prevenção ao HIV foram as seguintes: 
 450 HSH acompanhados; 
 Participantes dos estados de RJ, SP, RS e AM; 
 29 anos – média de idade; 
 56,2 % de participantes não brancos; 
 63,4% tinha 12 anos ou mais de estudo; 
 95,3% eram HSH e 4,7% Trans/Travesti. Isso permitiu aos pesquisadores por detrás do estudo chegarem a algumas conclusões, tais como: 
 Existe alto interesse no uso da PrEP entre HSH e Trans/Travesti; 
 Interesse maior em PrEP do que em camisinha; 
 Aumentar o interesse para pessoas que ainda não conhecem a PrEP, como os mais jovens e menos escolarizados; 
 No Brasil, a PrEP teve interesse grande e captação alta. PrEP no SUS Todos esses apontamentos anteriores fomentaram condições para que a PrEP começasse a ser incorporada no SUS (Sistema Único de Saúde), como já está desde dezembro de 2017. Mas, para manter um controle e acompanhamento do método, o público chave e alguns critérios foram estabelecidos quanto à sua indicação. São eles: 
 Gays e homens HSH; 
 Pessoas Trans/Travesti; 
 Trabalhadorxs do Sexo; 
 Parcerias Sorodiferentes (quando um tem o HIV e o outro não). E os critérios de uso para indivíduos dos perfis elencados acima devem seguir as recomendações: 
 Relação sexual anal (receptiva ou insertiva) ou vaginal, sem uso de preservativo nos últimos 6 meses; 
 Episódios recorrentes de IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis); 



 Uso repetido de PEP; 
 Relação sexual anal ou vaginal com uma pessoa infectada pelo HIV sem preservativo.  Ações de Comunicação com Foco em PrEP O segundo momento da manhã de atividades da Oficina teve como foco versar sobre Ações de Comunicação em PrEP. O objetivo foi identificar pontos positivos e negativos sobre a linguagem utilizada para falar do método, com vistas à ampliação do seu alcance para as populações que ainda não obtiveram conhecimento – e empoderamento – sobre a mesma. Especialmente no que tange as subjetividades e interseccionalidades dos indivíduos como gênero, raça/cor, escolaridade, regionalidade etc. Ferramentas para isso são diversas: corpo, internet e mídias sociais, TV e rádio, cartazes, imprensa, parceiros. Mas de que maneira utilizá-las para alcançar o objetivo – e o público – desejado? “Campanha de massa é coisa do passado. Preciso da TV e da rádio, mas se não tiver essa relação de um para um a coisa não acontece. A coisa está numa velocidade muito grande e ficar preso num só tipo de mensagem e canal não vai fazer mais sucesso e efeito”, explicou Alexandre Magno, jornalista e um dos responsáveis pela comunicação junto ao Departamento. Para reforçcar sua mensagem o comunicador utilizou-se da Teoria da Comunicação e seus conceitos de emissão, recepção, codificação, decodificação e ruídos/bloqueios para ilustrar com mais clareza suas ideias. Já durante seu momento de fala, Salete Saionara, da ASCOM do DIAHV trouxe a linguagem como cerne de uma ação efetiva de comunicação. A horizontalidade, segundo ela, “é fundamental para buscarmos entendimento. E essa Oficina é para isso, para tentarmos falar de PrEP e prevenção combinada com quem ainda não conhece seu significado”, afirmou ela. Através de slides, perpassou por algumas campanhas e inserç]oes já realizadas em Comunicação com foco no HIV/AIDS, PrEP e populações chaves. Redes sociais, linguagem entre pares, ações direcionadas em locais estratégicos de circulação de cada população, materiais informativos, cartazes etc foram algumas das iniciativas já postas em prática. Identificando linguagens e estratégias para engajar Gays e HSH  Durante a tarde, o foco da Oficina teve como objetivo trabalhar a partir das problemáticas, desafios e estratégias para informar e engajar gays e outros HSH sobre a PrEP. Para dinamizar, os jovens foram estimulados a opinarem sobre o que esperavam da 



comunicação do DIAHV enquanto instância de governo responsável pela aplicação de políticas públicas. Em seguida, outras dinâmicas foram realizadas como atividades. Numa delas os participantes foram separados em quatro duplas e cada uma delas tinha que encenar uma situação do cotidiano relacionado à PrEP. E já no último momento do dia, divididos em quatro grupos mistos, os participantes tiveram como missão fomentar novas formas de atuação comunicacionais que possam popularizar a PrEP para outros públicos. Criativos, cada grupo trouxe uma proposta inovadora. Da criação de um aplicativo para falar sobre a profilaxia pré-exposição com o uso de linguagens como o pajubá (dialeto utilizado por travestis e homossexuais), passando pela possibilidade de parcerias com artistas de penetração e identificação com o público LGBT como intercessores de novas campanhas, até o mapeamento de coletivos e organizações da sociedade civil de territórios periféricos para articulação de capacitações etc. Bem avaliados, cada  apresentação foi seguida de debates acerca de suas possbilidades e os mesmos serviram de subsídios para que os profissionais do DIAHV pudessem tirar subsídios para futuras ações. De maneira geral, os jovens destacaram a necessidade de uma maior representatividade de corpos, sexualidades e gêneros nas campanhas, uma linguagem mais objetiva e menos dogmática quanto ao uso da camisinha. DEZEMBRO Projeto Diversidade Sexual marca presença em homenagem a Herbert Daniel no CCBB/RJ. Herbert Daniel foi o grande homenageado da noite desta quinta-feira (6/12) no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB/RJ). Durante o Debate sobre a Quarta Década da Epidemia de HIV e AIDS, organizado pela ABIA, o legado de Daniel foi celebrado como um dos marcos para lidar com os desafios da resposta à AIDS no país. 



A conversa contou com as participações de Richard Parker e Veriano Terto Jr., respectivamente diretor-presidente e vice-presidente da ABIA, e de Georgiana Braga-Orillard, diretora do UNAIDS no Brasil.  A habilidade de Daniel para criar conceitos – como o de morte civil e solidariedade – e a sua coragem de afirmar a sexualidade e o corpo como temas políticos nos primeiros anos da epidemia foram exemplares. “As campanhas da época eram terroristas e o soropositivo considerado um corpo morto. O conceito de morte civil criado foi fundamental para o tratamento”, lembrou Terto Jr.  Já a diretora do UNAIDS no Brasil destacou a necessidade de olhar experiências do passado para reaplicá-las nos dias atuais. “Hoje a juventude já nasce com o acesso à informação, mas não sabe lidar com ela. Embora a epidemia seja diferente para eles, enfrentam os desafios do passado que persistem até hoje como o estigma e a discriminação”, questionou Orillard. Emoção Bastante emocionado, Richard Parker revelou o quanto a amizade com Daniel foi marcante na sua vida. “Eu trabalho com o tema da AIDS desde 1982, mas conheci o Daniel em 1985. Sempre falávamos da necessidade de construir uma resposta política à epidemia. Foi ele quem me convenceu que havia muita coisa a ser feita e, sem dúvida, ele tem muito a ver com a minha decisão de voltar ao Brasil e decidir morar aqui”, disse. Parker também relembrou como ele e Daniel decidiram escrever o livro “Aids: a terceira epidemia”, cuja reedição foi apresentada nesta quinta-feira junto com “Vida antes da morte/Life before death”. “Ele havia recebido o convite para escrever sobre a terceira epidemia, mas já doente e preocupado, me pediu para assumir a tarefa. Consegui convencê-lo a escrevermos juntos e então tivemos a ideia de fazer um livro mais extenso sobre o estigma e a discriminação, incluindo o tema da sexualidade e mostrando como a valorização do amor ainda é a melhor maneira de responder a tudo isso”, afirmou. O diretor-presidente da ABIA finalizou a sua participação relembrando a importância de Herbert Daniel no atual momento político. “Hoje ouvimos pessoas elogiando torturadores e assassinos como se fosse algo natural. É neste momento tão delicado que nós, da ABIA, temos o prazer de reeditar um autor que lutou em defesa da democracia, tão essencial para a resposta à AIDS. Sem a democracia, não há futuro”, concluiu. Ao final do debate, foram distribuídos os livros  “Vida antes da morte/Life before death” e“Aids: a terceira epidemia”, ambos de Herbert Daniel, sendo que este último assinado com Richard Parker. Em seguida, Parker iniciou a sessão de autógrafos. GUIA DE SEXO SEGURO PARA MULHERES É LANÇADO NO 19º ENCONTRO NA CIONAL DE PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS Em clima de resistência e defesa dos direitos humanos, foi encerrada no domingo (9/12), em Porto Alegre (RS), o 19º Encontro Nacional de Pessoas Vivendo com 



HIV/AIDS.  Durante três dias, aconteceram mesas, oficinas, grupos de acolhimento e rodas de conversas para discutir questões estratégicas que garantam a mobilização social e sustentabilidade financeira e organizacional das ONGs/AIDS no país. O dia foi marcado ainda pela realização de várias oficinas, rodas de conversa e espaços de acolhimento autogestionados (sobre as perspectivas da juventude, prevenção combinada, mídias sociais e mobilização social e coinfecção AIDS/Tuberculose). Os participantes debateram questões comuns na experiência com o vírus tal como: rejeição social, acolhimento, saúde mental, autoestima, relacionamentos abusivos, relações sorodiscordantes, acolhimento, adesão ao tratamento e rotinas medicamentosas, entre outros assuntos. Um dos pontos altos foi o lançamento da publicação Dimensões Sociais e Políticas da Prevenção”, fruto de intensos diálogos realizados no “Seminário Dimensões Sociais e Políticas da Prevenção”, organizado pela ABIA em novembro de 2017, em comemoração aos seus 30 anos de atuação. Também foram lançados e distribuídos o Boletim ABIA  nº 63 – Truvada Livre e as versões impressas do Guia do Sexo Mais Seguro para Mulheres e do Guia do Sexo Mais Seguro a Homens que fazem Sexo com Homens (HsH). “Agradecemos o apoio e o incentivo do Pela Vidda-RJ e da organização do encontro que tão gentilmente abriram esse espaço para ABIA. Este material não é só nosso e sim de todos que constroem o movimento de luta contra a AIDS e em defesa da saúde e dos direitos humanos. A partir da contribuição de especialistas de diversas áreas e das populações afetadas, procuramos reafirmar com essas publicações, a prevenção como um direito”, disse Veriano Terto Jr, vice-presidente da ABIA. No encerramento do encontro, foi a vez de Márcio Villard, coordenador do Grupo Pela Vidda-RJ, celebrar os três dias de reflexões e lembrar o legado deixado por Herbert Daniel.  “Quando o Herbert Daniel quando fundou o Pela Vidda, já estava muito debilitado, mas ele queria deixar esse legado de fortalecimento e acolhimento para as pessoas vivendo com HIV/AIDS. E plantou essa sementinha que é o Vivendo e que resultou hoje em muitas arvores frondosas que seguem aí atuando seja em ONGs mais estruturadas ou no cotidiano”, afirmou o coordenador do Grupo Pela Vidda-RJ. “O espirito do Vivendo foi reacendido aqui no Rio de grande do Sul, através de cada um que se emocionou, lutou, acolheu e foi acolhido. Nós vamos superar e vamos lutar. Levando a energia daqui não só para o Rio mas para cada lugar do Brasil, resistindo e lutando juntos!”, concluiu Villard.     



ABIA recebe estudantxs da Universidade de Oregon dos EUA para intercâmbio visando trocar experiências sobre situação de jovens marginalizados e LGBTQs Cinco estudantxs de Oregon State University (OSU – Universidade do Estado de Oregon) estiveram presentes na Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), de 04/12 à 07/12, sempre das 14h00 às 19h00. Marit Schmidt, Nili Yosha, Nancy Vargas, Cecília Marie Flor e Anna Swanson estudam Ciências Humanas e juntamente com o professor Jonathan Garcia reuniram-se com o diretor-presidente da ABIA, Richard Parker, o vice-presidente Veriano Terto Jr., o coordenador do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens Vagner de Almeida e seus assistentes Jean Pierry Oliveira e Jéssica Marinho, ao longo da última semana. O encontro teve como objetivo reunir a equipe brasileira de líderes juvenis, videomakers e especialistas em intervenção, com o projeto Outside the Frame (Fora do Quadro), que estará envolvido na adaptação da intervenção em Oregon. Com a premissa do aprofundamento na realidade de populações jovens, especialmente daqueles pertencentes as comunidades mais estigmatizadas como LGBTQs (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Queer), população em situação de rua, usuários de drogas e outros socialmente isolados, para com isso identificar o potencial, a cultura, os desafios e as intervenções dos mesmos – dentro e – fora dos EUA, especialmente para devolutiva e aplicação em Portland, capital do Oregon. Esse trabalho começou desde setembro e teve como último ato de 2018 a ABIA, com a intersecção do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens. Ao longo de uma semana, as estudantxs desenvolveram diversas atividades com foco nos seguintes desafios e intervenções: 
 Revisão da agenda e propósito do Workshop; 
 Introduções dos Participantes (ABIA-Oregon); 
 Isolamento social, Exclusão Social e marginalização de jovens LGBTQ no Brasil 
 Projeto HSH 



 Vídeos que o Projeto produziu – “Cabaret Prevenção”, “Borboletas da Vida” e “Máscaras”; 
 Fora do Quadro, trabalho apresentado pelas estudantes do Oregon – Nili Yosha e grupo Esse momento foi importante para que as jovens americanas pudessesm compreender com mais clareza a realidade dos LGBTQ’s no Brasil por meio do ativismo cultural da ABIA, através da produção audiovisual da instituição. Cabaret Prevenção e Borboletas da Vida, de Vagner de Almeida foram os materiais exibidos. Toda a ação foi precedida e intermediada ainda por Parker com comentários acerca das dificuldades e desafios da ABIA enquanto ONG do segmento HIV/AIDS, da composição do novo governo brasileiro, da vivência homossexual no Brasil e os estigmas, preconceitos e discriminações sofridos pelos mesmos. “Houve um período onde um escândalo acerca do chamado ‘clube do carimbo’ foi alarmado pela mídia e isso recaiu diretamente sobre homens que fazem sexo com homens e pessoas vivendo com HIV/AIDS. O estigma sempre reaparece com força em episódios como esse”, relembrou o diretor-presidente. Projeto Homossexualidade Imagens históricas, ousadas, realistas e contextualizadas. Foi dessa maneira que o Projeto HSH (Homens que fazem Sexo com Homens) foi evidenciado para as jovens universitárixs do Oregon. Almeida e Terto Jr. Discorreram sobre a importância de se trabalhar a sexualidade com ousadia, valorizando o sexo, a diversidade e o erotismo dentro do que tange ao HIV/AIDS, estigma e discriminação entre gays. 2º Dia Já no segundo dia de atividades as dinâmicas giraram em torno dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo nos EUA, sobretudo com jovens marginalizados e sem-teto. Através de vídeos curtos teatralizados e/ou dramatizados, o professor Garcia e sua aluna Nili Yosha apresentaram fatos históricos e sociais que marcaram o mundo e desafiaram relações bilaterais, dentro e fora da América. Tudo isso para demonstrar como ao longo dos anos e décadas os diversos governos americanos – de Ronald Reagan até George W. Bush filho – abandonaram o espírito dos Direitos Humanos, acentuando a crise com relação as pessoas sem moradia. 



Segundo Veriano Terto Jr, “isso que acontece nos EUA não é muito diferente do que assistimos no Brasil”, afirmou. E Vagner de Almeida completou: “aqui no Rio de Janeiro e outros lugares do Brasil tivemos um grande processo de gentrificação com obras como do Minha Casa Minha Vida e outras nos principais centros urbanos das capitais”. Em seguida, um pequeno material audiovisual revelou a triste realidade de jovens sem teto na cidade de Portland, no Oregon. O vício em heroína é uma das maiores dependências que acometem os indivíduos, especialmente brancos, e o uso de drogas injetáveis também os vulnerabilizam para outras incidências como a nfecção por HIV. Também foram passados documentários sobre jovens vítimas de abuso sexual e outras violências estruturais. Teatro Expressionista  Outro destaque do segundo dia foi a atividade comandada pelo coordenador do Projeto Diversidade Sexual. Almeida convidou alguns alunos que participaram das Oficinas de Teatro Expressionista (OTE), na ABIA, e com a ajudade dos(as) mesmos(as) encenaram um ato chamado “Que Preconceito Você Trouxe Hoje?”. O exercício simboliza o enfrentamento do estigma, da discriminação e do preconceito e dialoga com o tipo de ativismo e estudo acadêmico realizado pelas americanas em seu estado. Entretanto, as universitárixs também foram desafiadxs para lerem os cartões em português com expressões pejorativas e, assim, aprenderem novas técnicas sobre como trabalhar opressões por meio da arte cênica. “Isso é um trabalho que traz ótimos resultados no futuro para se trabalhar com populações vulneráveis e estigmatizadas. Cada uma dessas palavras foram criadas pelo e durante o Projeto com os voluntários”, disse ele. Dia 3 O terceiro dia de atividades iniciou-se com a temática Pedagogy and Theatre of the Opressed (Pedagogia e Teatro do Oprimido), apresentado pela universitária Nancy Vargas, doutoranda de OSU. A jovem passeou pela história de vida e trajetória profissional do educador brasileiro Paulo Freire, responsável por uma das mais celebradas obras de Educação do mundo: Pedagogia da Opressão, de 1968. Richard Parker, após a introdução da apresentação, contextualizou as relações sociais e políticas da obra e atuação de Paulo Freire, juntamente como a de Herbert de Sousa, o Betinho, e também do difícil panorama político 



do Brasil no momento, onde livros e outras publicações de Freire são acusados de serem ideologicamente “marxistas ou de esquerda”. Como a Pedagogia do Oprimido influencia intervenções com jovens no Brasil e na América Latina também foi outro importante tópico do workshop. Para isso, foi necessário debater os sistemas de opressão e seus efeitos sobre determinadas comunidades como latinos e LGBTQ, principalmente. Com base nisso, Nancy dividiu os presentes en duplas e trios para juntos responderem algumas questões opressivas. Dia 4 No último, porém não menos importante dia de atividades, as realizações concentravam-se em finalizar o Worksheet (Planilha), com considerações e avaliações gerais acerca das técnicas e teorias que fazem parte do projeto desenvolvido na capital de Portland e a exibição de outros vídeos que demonstrava a aplicação das ações com os grupos alvos. Além disso, a análise do contexto situacional do Oregon e do Brasil, especialmente do Rio, foi base para diferentes olhares de atuação social e que ficarão a cargo de serem trabalhados como próximos passos e/ou etapas pelas estudantes ao regressarem para a América. Através de um importante questionário, os participantes responderam determinadas perguntas e, em seguida, discutiram as vicissitudes que se relacionavam com os desafios apresentados. Cincos eixos foram explorados, são eles: 
 Theme 1 (Tema 1): Intersectional Identities and Solidarity (Identidades Interseccionais e Solidariedade). 
 Theme 2 (Tema 2): Navigating Social Institutions (Navegando Instituições Sociais). 
 Theme 3 (Tema 3): Dealing with Bullies (Lidando com Valentões). 
 Theme 4 (Tema 4): Acessing Health and Social Resources (Acessando Saúde e Recursos Sociais). 
 Theme 5 (Tema 5): Understanding citizenship and civic responsability (Compreendendo a Cidadania e Responsabilidade Civil) 



Esse encadeamento é proposital, pois dele sairá novos apontamentos para o mapeamento e posterior articulação de novas produções audiovisuais com foco em jovens e jovens LGBTQ, marginalizados (população em situação de rua, usuários de drogas e outros), família, serviços etc. Projeto Diversidade Sexual realiza 3º Prêmio de Reconhecimento e lançamento de novo Guia de Sexo Mais Seguro no SESC Copacabana  O Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) realizou na noite da última segunda feira (10/12), às 19h00, no Teatro SESC, em Copacabana (RJ) a entrega do “IIIº Prêmio Reconhecimento: Promoção em Saúde e prevenções populares do HIV e da AIDS em 2018” e o lançamento do Guia de Sexo mais Seguro para Mulheres. A ação foi organizada e coordenada por Vagner de Almeida e seus assistentes Jean Pierry Oliveira e Jéssica Marinho. O Prêmio Reconhecimento busca valorizar jovens e adultos, ativistas ou não, que se destacaram ao longo do ano em ações pautadas no âmbito da prevenção do HIV/AIDS, luta pelos direitos, respeito e combate à epidemia. Num ano conturbado e cheio de altos e baixos, resistência foi a palavra de ordem do movimento social e alguns lideranças se sobressaíram em meio ao caos. 20 ativistas/militantes/agentes sociais foram reconhecidos nas mais diversas áreas de atuação dentro do campo que se relaciona com o HIV/AIDS, prevenção, LGBTI’s, população em situação de rua, advogadas etc. Tais como: 
 Alessandra Makkeda- Mulher trans e uma das principais ativistas LGBTI no Brasil; 
 Almir França – Professor, ativista, estilista e um dos responsáveis pelo Grupo Arco Íris (GAI), que organiza a Parada LGBTI do Rio de Janeiro; 
 Anna Uziel – Professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e coordenadora do LIDIS – Laboratório Integrado em Diversidade Sexual e de Gênero, Políticas e Direitos;  
 Carlos Basilia – Psicólogo que atua na causa de combate à Tuberculose, IST e AIDS. Tem como foco grupos historicamente excluídos e marginalizados pelas políticas públicas. 



 Denise Taynah – Mulher Trans que luta pelos direitos LGBTIs. Atualmente é assessora executiva da Superintendência de Políticas LGBT que integra a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos. 
 Fatima Castro – Assistente social e Fundadora da Associação Irmãos da Solidariedade, Organização Não Governamental sem fins lucrativos que auxilia pessoas vivendo com o vírus HIV/AIDS em Campos dos Goytacazes no interior do Rio de Janeiro. 
 Felipe Carvalho – Colaborador do Grupo Diversidade Niterói (GDN) e integrante do Conselho estadual LGBT. Atua incansavelmente na busca dos direitos LGBTI. 
 Gilmara Cunha- é uma mulher trans, fundadora e diretora-geral do Grupo Conexão G, uma organização não governamental que trabalha com a população LGBTI moradora de favela, e militante do movimento LGBTI. 
 Juliana Reiche (CEDAPS) – É Assistente de Projetos no Centro de Promoção da Saúde (CEDAPS) e uma das integrantes do Fórum de ONG AIDS do Estado do Rio de Janeiro. 
 Luciana Vasconcellos – Jovem travesti, assessora de relação com os movimentos sociais da Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual (CEDS RIO) que compõem a secretaria municipal de assistência social e direitos humanos da Prefeitura do Rio de Janeiro 
 Márcio Villard – É Coordenador de Projetos e Ações Estratégicas do Grupo Pela Vidda Rio de Janeiro. 
 Marcos Moreira – Integrante do Fórum de ONG AIDS do Estado do Rio de Janeiro. 
 Margarida Estela – Presidente das Comissões da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e IBDFAM, Intervenção dos Direitos em defesa dos LGBTI’s. 
 Maria Eduarda Aguiar – Mulher trans, advogada formada pela Universidade Estácio de Sá. Integrante do Fórum de ONG AIDS do Estado do Rio de Janeiro e colaboradora do Grupo Pela Vidda RJ. 
 Marielle Franco (in memorian)- Marielle Francisco da Silva, conhecida como Marielle Franco, foi uma mulher lésbica, socióloga, política, feminista e defensora dos direitos humanos brasileira. Elegeu-se vereadora do Rio de Janeiro para a Legislatura 2017-2020, durante a eleição municipal de 2016, com a quinta 



maior votação. Crítica da intervenção federal no Rio de Janeiro e da Polícia Militar, denunciava constantemente abusos de autoridade por parte de policiais contra moradores de comunidades carentes. Em 14 de março de 2018, foi assassinada a tiros junto de seu motorista, Anderson Pedro Mathias Gomes, no Estácio, Região Central do Rio de Janeiro.  
 Paulinha Única –atual Coordenadora da Diversidade Sexual da Prefeitura de Mesquita, na Baixada Fluminense. 
 Phillipe Rocha – Estudante universitário em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Também atua como Redutor de Danos no programa Consultório na Rua em Niterói e São Gonçalo. 
 Rede Jovem Rio+ – A Rede Estadual de Adolescentes e Jovens Vivendo e Convivendo com HIV/AIDS do RJ é um coletivo que tem como objetivo dar suporte, assistência e promover o acolhimento de todos e todas aqueles(as) que vivem e/ou convivem com HIV/AIDS. 
 Wescla Vasconcelos – jovem travesti, formada em pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e atualmente mestranda em Cultura e Territorialidade pela Universidade Federal Fluminense. Também é colaboradora do Fórum Estadual de Travestis e Transexuais do Rio de Janeiro, do Coletivo CASANEM e PREPARANEM.   “Eu nem gosto de chamar esse prêmio de reconhecimento. Gosto de dizer que isso é apenas um gesto, uma lembrança e principalmente um somatório de forças e resistências. Porque isso que estamos fazendo aqui hoje, celebrando nosso ativismo, conquistas e lutas, com foco na prevenção, no HIV/AIDS e com a ousadia que eu gosto, pode ser que a partir do ano que vem já nem tenhamos, diante do governo que nos espera”, chamou atenção Almeida. Apesar de nem todos os premiados estarem presentes, alguns mandaram representantes. Foi o caso de Felipe Cruz que recebeu o prêmio em nome da ativista Gilmara Cunha. Professor da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, o jovem reforçou a importância da educação “como instrumento libertador. Não podemos deixar de falar de certos assuntos em sala de aula. Sou professor de Geografia, porém sempre que posso alerto meus alunos sobre a importância do sexo seguro. E uma das pessoas que me fizeram chegar até aqui e hoje resistir frente aos que não nos querem foi a Gilmara. Desde o início 



da minha descoberta sexual, como cria da Maré, até hoje quando não estou mais na comunidade, porém mesmo assim, ela ainda me acolhe como um filho”, disse ele. Jean Pierry Oliveira, Jéssica Marinho e Penélope Esteves também foram agraciados com prêmios em prol da dedicação e contribuições dadas ao Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens. Outro importante momento da noite foi o prêmio dedicado in memorian a vereadora assassinada Marielle Franco. No dia que marcou o aniversário de 70 anos da assinatura e ratificação da Carta Universal dos Direitos Humanos no mundo, a parlamentar que dedicou seu trabalho ao eixo constitucional não foi esquecida – assim como seu motorista também assassinado Anderson Gomes. Com a impossibilidade de um de seus familiares estarem presentes, a responsável pela sua placa comemorativa foi a terceira vereadora suplente do PSOL e ativista pelos direitos das pessoas travestis e transexuais Indianare Siqueira. “Esse prêmio aqui será entregue em mãos a família ou destinado ao comitê de Marielle. Não podemos deixar seu legado morrer. Não podemos deixar que seu assassinato caia no esquecimento assim como de inúmeras travestis e transexuais no país que mais mata LGBT’s no mundo. Seremos resistência durante esse governo fascista e conservador que teremos no Brasil e no Rio de Janeiro. Marielle presente! Hoje e sempre!”, bradou a ativista sendo acompanhada em coro e aplausos de pé dos presentes à arena SESC.  Guia de Sexo Mais para Mulheres A noite também ficou marcada pelo lançamento nacional da publicação “Sexo Mais Seguro: Um Guia para Mulheres sobre Sexo, Prazer e Saúde no Século 21 para a Prevenção do HIV”, comandada pelo diretor-presidente da ABIA Richard Parker. O material é destinado à mulheres cisgêneros (que se identificam com o sexo biológico que nasceu) e foca na prevenção em suas mais diversas formas, valorizando a autonomia do indivíduo e respaldado na linguagem, sexualidades, ousadia e erotismos necessários para se abordar o tema. O guia segue a tendência do primeiro material já publicado, nas versões físicas e online, direcionado para o público HSH (homens que fazem sexo com outros homens) , que contém informações sobre como se prevenir do HIV e orientações sobre a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST’s). Além disso, também disponibiliza um glossário com terminologias técnicas e expressões populares sobre práticas sexuais e outras palavras usadas para lidar com sexualidade, prazer e saúde. Ao longo de 2019, 



estão previstas ainda o lançamento do Guia voltado para mulheres travestis e transexuais e um outro dedicado aos homens transexuais. “Mas nada disso poderia ter sido possível sem a participação de muitos jovens e adultos, homens e mulheres que estão aqui presentes e outros que também não estão, que ao passo de 2018 foram importantes colaboradores do Projeto Diversidade Sexual na ABIA. Por isso, nada mais justo do que reconhecê-los nessa noite festiva”, agradeceu Vagner de Almeida chamando ao palco Andrey Chagas, Luã “Saru” Albuquerque, Marcos Marins, Penélope Esteves, Rajna de Vito e também a responsável pelo administrativo da ABIA Simone Lima para receberem seus certificados. O Projeto Diversidade em parceria com o SESC Copacabana ainda promoveram uma ação solidária. Com o objetivo de contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza, em uma perspectiva de inclusão social, foi solicitado que cada convidado levasse 1 kg de alimento não perecível como parte do projeto Mesa Brasil, do SESC. O “IIIº Prêmio Reconhecimento: Promoção em Saúde e prevenções populares do HIV e da AIDS em 2018” e o lançamento do Guia de Sexo mais Seguro para Mulheres integraram o Dezembro Vermelho em prol da luta contra o HIV/AIDS e foram mais duas ações positivas do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens da ABIA com apoio da MAC AIDS Fund.       



FALA JOVEM  FEVEREIRO “Eu entrei pra igreja pra me curar”, conta o jovem estudante de Jornalismo Marcos Furtado sobre a sua homossexualidade. Sincero, ele ainda fala sobre suas experiências na Espanha, racismo, sobre a vivência em Belford Roxo, a vida no evangelho entre outros temas  “There’s always gonna be another mountain/ I’m always gonna want to make it move / Always gonna be an uphill battle / Sometimes I’m going to have to lose / Ain’t about how fast I get there / Ain’t about what’s waiting on the other side / It’s the climb”. “Sempre haverá uma outra montanha/ Eu sempre vou querer movê-la/ Sempre vai ser uma batalha difícil/ Às vezes eu vou ter que perder/ Não é sobre o quão rápido chegarei lá/ Não é sobre o que está me esperando do outro lado/ É a escalada”. Os versos que iniciam esse texto (e sua tradução) diz respeito a música  “The Climb” (A escalada) da cantora norte americana Miley Cyrus. Mas suas estrofes poderiam facilmente ter sido composta por Marcos Vinícius Aragão Furtado. Ou simplesmente Marcos Furtado. Aos 25 anos, sua vida é exatamente uma rota cíclica de sobressaltos entre subidas e descidas, permeadas por muitos dilemas (emocionais, sociais e culturais). 



Mas para entender sua escalada até aqui é preciso mergulhar em seu passado. Passado esse dividido entre a brisa litorânea de uma Maricá e a aspereza da metropolitana Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Sem conhecer seu pai – “não cheguei a conhecer meu pai. Não fui apresentado. Não quis me conhecer”- Furtado cresceu apenas com o referencial de sua mãe numa casa de veraneio da cidade. “A minha mãe, na verdade, tomava conta da casa de uma pastora que era amiga do meu avô e no carnaval que eu vinha passar as férias com minha avó (em Belford Roxo)”, conta. E nessas idas e vindas, um baque tomou conta de sua família: a morte do avô materno. Mas essa não foi a única má notícia que se abatera naquele momento ao pequeno Marcos e sua mãe. “E aí logo depois do baque da morte do meu avô, a pastora pediu a casa. E tipo, não tivemos tempo de respirar. E começou aquela luta de procurar casa e minha mãe teve como opção voltar pra Belford Roxo. Então voltando pra Belford Roxo, a gente voltou um caco. Fomos morar numa casinha de dois cômodos, em cima tinha traficantes e tudo, era bem complicado”. Como num looping de 360 graus, a vida mudou completamente. Sai a calmaria da faixa litorânea e entra a realidade do Grande Rio, ainda tão inexplorada ou somente vista como reduto de férias escolar para ele. E a ambientação foi mais difícil do que ele imaginava. Até hoje. “E aí a religião foi o caminho que ela (mãe) encontrou e aos poucos a gente foi progredindo e depois mudamos pra uma casinha maior, aí quando estávamos nessa casinha maior e construindo nossas coisinhas, vem um muro e cai em cima da casa e a gente tem que se mudar na chuva, às pressas e tudo. Fomos morar do lado de um vizinho que era um cão, que era religioso e tudo mais e aos poucos fomos conseguindo. Aí, finalmente conseguimos a casa própria. Não é o ideal, porque é numa região bem afastada, do Minha Casa, Minha Vida, que é um programa que tem seu ponto positivo, mas tem suas críticas. Eu tenho minhas críticas porque ele te dá uma casa própria, mas não te dá um entorno. É um lugar hoje que é dentro de Belford Roxo, mas não tem um ônibus ou condução que vá direto para o centro de Belford Roxo”, critica ele com veemência. E completa com a mesma veemência que não consegue ter nenhum sentimento de orgulho pelo lugar onde mora. “Quando eu fui pra Belford Roxo, nossa senhora, primeiro eu tomei um susto porque o colégio em Maricá tinha uma qualidade de ensino, os professores iam atrás, tinha essa preocupação. Em Belford Roxo não. E era uma mudança também, porque eu fui de uma (escola) municipal em Maricá para uma estadual em Belford Roxo. Hoje eu não posso dizer que tenho esse orgulho. Se hoje tá acontecendo um empoderamento da favela, eu não tenho, porque a minha rua é esburacada, eu moro num condomínio, mas em frente ao meu condomínio tem uma rua que é esburacada, sabe. As linhas de ônibus não funcionam adequadamente. E eu acho que os três piores transtornos atualmente de BF são a Educação, que infelizmente quem estudou na minha época e eu terminei de estudar em 2010, sabe que era um transtorno, porque você chegava no colégio e 



não tinha aula. Saúde, porque os hospitais (…) eu já tive exposição sexual e fui em busca de um atendimento em um posto e não tinha, e a Violência. A minha mãe disse que quando eu estava na Espanha, no nosso condomínio, um homem estava saindo pra trabalhar e começou um tiroteio e ele levou um tiro dentro do condomínio. E ela viu isso pela janela. Então é horrível, um absurdo”, sentencia.   O Pregador e a descoberta da Homossexualidade   “A minha primeira relação homoafetiva foi na Páscoa de 2012. Eu tinha 19 e iria fazer 20 (anos) e foi com um português (risos). Foi a primeira noite que um amigo falou assim pra mim ‘vamos pra uma boate chamada Buraco da Lacraia. Você vai gostar porque é diferente, tem pessoas mais velhas e tudo mais’. Aí eu falei ‘tá bom’. Fui. Só que eu vim da igreja então eu não me enxergava no espelho como uma pessoa bonita. E hoje isso faz todo o sentido. Então, eu lembro que teve uma hora – porque os amigos que tinham me levado eram amigos musculosos, eram negros de um corpo que eu falava que queria ter esse corpo – que eu parei e lá no Buraco tem uma parte que é um barzinho que você entra, tem umas cadeirinhas e eu sentei nessas cadeiras e fiquei olhando, tipo ‘ninguém vai olhar pra mim. Vou ficar no meu canto’. Eu fiquei olhando os clipes que passam na televisão da recepção. E aí vem um português que fica na minha frente, para e fica olhando pra minha cara. Aí eu olhei pra trás, olhei pra um lado, olhei pro outro e ele estava olhando pra mim mesmo. Aí eu falei ‘vou fazer um personagem’, cheguei em cima dele, enfiei a mão na parede, coloquei ele contra a parede e ele me beijou”, revela. Apesar da novidade que pulsava dentro de si e de ter dado vazão as novas experiências, a escalada (lembra da música acima?) até esse momento foi de uma verdadeira luta, do tipo entre o céu e o inferno. “Na época eu era pregador do Evangelho, porque esse percurso de Maricá pra Belford Roxo, minha mãe fica com depressão (resquícios de uma profunda desilusão amorosa e outros contextos familiares), ela entra pra igreja e quer me puxar também. E aí teve negócio de bater pra levar filho pra igreja, mas no momento que me deu um estalo e eu realmente percebi que era gay eu me assustei. E aí eu também fui para a igreja junto com ela. E comecei a acreditar naquilo que ia me curar e ficou aquela luta”. E foi na crença que “duelar contra seus monstros internos” fosse curá-lo que Furtado não titubeou quando seu poder de se comunicar com os demais foi visto com 



bons olhos pelos irmãos de sua denominação religiosa e a pregação lhe foi oferecida como benesse pentecostal. “Então, principalmente depois que eu tive a oportunidade de estar pregando, foi uma coisa que nos primeiros anos na igreja eu falo que era o primeiro amor. Sabe quando você tá bem apaixonado e você não enxerga os defeitos? Porque eu não era só evangélico, eu era de uma igreja muito rígida que é a Deus é Amor. Onde você não pode ver televisão, onde você não pode ir pra uma praia, onde você não pode usar uma bermuda. Então assim, era um conflito. Então no momento que eu começo a pregar era uma relação conflituosa. Porque, primeiro: na Bíblia diz que quando você tá fraco que aí é que eu me torno forte, (segundo o) apóstolo Paulo. Então eu lidava como se fosse uma provação de Deus que eu estava passando e Deus ainda não me deu a cura, porque ele vai me dar no momento certo. Eu pregava com tanta paixão. Sabe quando o artista leva um pé na bunda, compõe uma música e ele sente que vai ser o sucesso? Era aquele momento. Então na pregação até gente se convertia.”, atesta. Mas tudo mudou após uma sessão em que deparou-se com alguém como ele dentro da igreja. Alguém que estivera ali em busca da “libertação” e que tratado como endemoniado queria uma nova vida. E coube a Marcos a oração. “Um dos momentos de pior desespero foi quando um gay foi pra igreja e as pessoas colocaram ele ali e parece que ele caiu endemoniado. Eu nunca tive familiaridade ou intimidade com essa questão de libertação. Eu tinha pavor daquilo. Mesmo pregando eu tinha pavor, eu não gostava. E orando pelo garoto, naquele dia eu parei e raciocinei ‘(se) ele tá endemoniado, então porque o demônio não me pega aqui no altar também? Porque eu posso não ter tido contato (sexual) com outro homem ainda, mas eu sou gay’. E engraçado que nos meus últimos meses da igreja eu começava a pregar de uma forma que quem tivesse atento saberia a tendência. Eu começava a pregar não contra a doutrina, mas pregando muito em cima daquela questão de hipocrisia. Porque para mim a homossexualidade não era um pecado e era o que me doía. Era a faca que cortava pro meu lado. E eu comecei a pensar ‘poxa, eu já tenho 18 anos e vou ficar nessa até quantos anos? Se Deus não me deu a cura até agora, o que ele quer? E eles falam que afeminado vai pro inferno e se eu tô em busca de uma libertação, então porque Deus me colocou nessa situação, me condenando automaticamente, se eu estou aos pés Dele pedindo pra me curar?’ Porque eu raciocinei: Deus não vai me fazer um ser automaticamente condenável, desculpa. E se Ele tiver que de me dar uma cura Ele vai me provar em algum momento. Mas até hoje Ele não me provou e eu tô aqui. Acho que eu não sou inferior e eu acho que essa é uma questão muito importante pra se falar, embora as pessoas pensem que é uma questão que já tá sendo discutida, porque, imagina: você já sofre sendo negro, já sofre sendo gay e você sofrer 



com pessoas ali falando o tempo todo que você vai pro inferno, imagina quantas experiências eu poderia ter vivido desde a adolescência, sabe?”, resigna-se. E todas essas experiências doutrinárias que tentaram fazê-lo crer que era doente, quando na verdade apenas queria ser o que é inato ao seu bel querer, para Marcos, foi muito ruim e deixou marcas impressas em sua personalidade. Segundo ele, “tem o atraso todo de faculdade, de ensino, de distância e aí vem um atraso emocional também. E esse atraso eu devo muito a igreja. Isso eu não tenho nenhum arrependimento forte de bater contra a igreja. Sei de todas as suas qualidades e características boas e pessoas boas que têm ali dentro, mas eu também sei das suas coisas ruins. E, sobretudo, numa igreja que eu não tinha jovens porque quando você fala de igreja tem um grupo jovem, e na minha igreja não tinha, (então) foi uma coisa muito difícil pra mim. Saber lidar com pessoas da minha idade foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito e é isso.”   Relacionamento com a Mãe Mas você deve estar se perguntando: e após sair da igreja, como sua mãe reagiu? “Eu costumava dizer que minha mãe era a Ana Beatriz Nogueira das novelas (risos), bem controladora. E aí é outro pilar da baixa autoestima. Acho que vou ter que escrever um livro sobre isso (risos), porque não tinha como eu ter confiança com uma mãe que me controlava em tudo. Eu lembro que até antes dela pensar que eu era gay, ela me controlava com meninas. Porque eu só podia me relacionar com pessoas da igreja e daquela denominação. Nossa senhora, era horrível! Então, parece que às vezes eu exagero, mas eu não exagero. E a minha relação com a minha mãe é aquilo: no início ela ficou batendo de frente, porque não era só a questão de ser gay, era a questão de querer sair. ‘Mãe eu vou sair hoje’, ‘não!’. E era aquela novela justamente na hora que eu ia sair. Não digo que eu sou a pessoa mais perfeita do mundo. Qualquer jovem, e aí eu me coloco como adolescente, porque na época da descoberta eu era adolescente, tem os seus defeitos, desorganização, respondão, eu me descobrindo. Imagina tudo ao mesmo tempo. E quando ela encontrava brechas nesses meus defeitos, aí pegava fogo. E eu sou muito respondão, admito. Então não tinha jogo de cintura nem de um lado, nem de outro. Mas com o tempo fomos nos adequando. Hoje, ela continua não aceitando, é difícil ela aceitar um dia, só que ela tá cedendo. Progressivamente, ainda que nos passos de um jabuti, está evoluindo”. E foi justamente de sua mãe que veio o colo que precisava quando se abateu sobre si uma das melhores experiências de vida na Europa – e também a mais forte, intensa e traumática sentimentalmente com outro rapaz. 



  O Intercâmbio na Espanha Estudando há, aproximadamente, dois anos no IBMEC (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais) da Barra da Tijuca graças a uma bolsa integral, foi no ano de 2016 que Marcos teve a oportunidade de concorrer no 11º Prêmio Santander Jovem Jornalista que concedia a oportunidade de passar um período completo na Espanha, estudando na Universidade de Navarra. Confiante, porém ciente das dificuldades que um prêmio desse impõe, Marcos concorreu com uma reportagem sobre a Cidade de Deus, ficou entre os finalistas, foi para São Paulo – o prêmio era promovido em parceria o jornal Estadão – e foi o campeão. O primeiro negro e o mais jovem periodista universitário (estava somente no terceiro período) a ganhar em 11 anos o concurso. Uma vez em solo espanhol e maravilhado pelas oportunidades que se sobressaltavam aos olhos, os novos aprendizados e os diversos amigos de inúmeros países feitos, aquilo que menos esperava aconteceu: o primeiro amor. Amor no sentido mais literal da palavra. Durante cinco meses, entre aulas e livros, Marcos sentia-se dentro de uma novela onde o protagonista vive uma intensa lua de mel com sua companhia. Mas, passada a euforia, o dia a dia e todos os bons momentos compartilhados juntos – com perspectivas, inclusive, de ficar em solo europeu, porém em Portugal – como num passe de mágica, a carruagem virou abóbora. E tal qual numa novela, verdades secretas vieram à tona. Algumas, e a maioria, descobertas por lá. E algumas, literalmente com marcas, aqui no Brasil. “Acabei de voltar da Espanha e vou ser bem sincero pra vocês: na Espanha eu tive um relacionamento, com uma pessoa que eu confiei muito, e no final das contas eu acho que foi a pior rejeição – eu falo isso com certa emoção – porque é muito ruim você ser rejeitado e ter a sensação de ser usado”. Mas apesar da fragilidade emocional e da quebra de confiança, Furtado usa esse momento como ponto de reflexão. Em suas palavras, falta uma relação mais estruturada entre pais e filhos acerca dos perigos e das consequências que escolhas mal tomadas podem acarretar, especialmente quando essas escolhas dizem respeito ao sexo e suas variantes – boas ou ruins. “Uma coisa que me chamou a atenção, é que os meus amigos na Espanha, até os gays, dividiam todas as suas intimidades com os pais, mesmo de longe. E isso é algo muito difícil no meio LGBTI. Dificilmente eu conseguiria ter uma relação aberta a esse ponto com minha mãe se, por exemplo, eu chegasse e contasse pra ela que estivesse com uma sífilis, gonorréia ou outra DST da vida. E isso faz toda a diferença, porque é questão não somente de confiança, mas também de amizade”, explica. 



“Eu acho que a internet chega na favela, a televisão chega nos lugares mais inacessíveis, só que a formação vinda junta dessa informação é o que tá faltando. É um pai chegar e dizer assim quando você tá assistindo, por exemplo, uma reportagem falando sobre sexo no Fantástico ou no Encontro com Fátima Bernardes ‘olha aí filho, vamos discutir isso?’. Tá faltando isso. Na Europa, uma coisa que eu vi, inclusive desse parceiro, foi que o pai dele se importava com todos os trabalhos. Isso me chocava. Um cara com 19 anos e, tipo, (o pai dele) sabia tudo. E eu nunca tive isso. Eu não acho que falta informação pro jovem, informação tem demais, sobretudo aqui no Brasil. O que tá faltando é uma formação. Hoje, por exemplo, quando eu realizo exames de rotina aprendo coisas que eu nem imaginava. Porque informações eu tenho. Mas não orientações. E isso me faz enxergar o sexo de outra forma. Não só nesse âmbito sexual, em vários outros âmbitos”, assegura.   HIV, AIDS e IST’s Vivendo numa era em que os maiores índices de infecção por HIV, AIDS e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) atingem justamente os mais jovens – muitos entre 15 e 24 anos segundo dados epidemiológicos– , Furtado enxerga no conceito da Modernidade Líquida uma das justificativas que explicam a negligência sexual de seus pares. “Eu sempre cito quando eu tô falando de alguma coisa profunda e que é muito pertinente, pra nossa realidade, o (Zigmund) Baumann, que fala sobre a Modernidade Líquida. Então a gente vive hoje um momento tão líquido das relações e  essa coisa de aplicativo. Então qual o propósito disso? Hoje as relações estão líquidas e da mesma forma que tá assim, essa questão da DST, da AIDS e tudo mais, tá líquido. Porque as pessoas da minha geração elas não viram aquela questão de Cazuza, não viram o auge dessa epidemia, então parece que vive um efeito ‘ah, hoje tá muito mais evoluído’. É inconsequente”.  E complementa: “Então é isso. Eu acho que talvez, apesar dessa minha informação, apesar de ser um jovem, eu também tenho esse Marcos atrás de mim que é frágil, que no momento de destempero pode confiar numa pessoa e se entregar e mesmo com toda essa informação pensar ‘eu tô vivendo uma coisa e isso nunca vai acontecer comigo’. Eu acho que isso mostra a minha liquidez também e passa por isso de não aprender da maneira tradicional, com papai e mamãe, mas aprender com um tapa pra ter um alicerce maior. Então eu espero que daqui há 10 anos, daqui há 20 anos, quando eu tiver 45 anos, mais jovens tenham esse alicerce de forma muito mais cedo e menos dolorosa possível’’, acredita. 



E é pensando nesse alicerce que o universitário se sente gratificado de ter espaços como o Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) para falar abertamente sobre questões pertinentes da juventude, principalmente no que tange as questões de gênero, sexo e sexualidade. “Quando vem uma iniciativa como essa de promover o jovem, trazendo conhecimento, colocando um espelho – porque eu considero colocar um jovem como eu, como o Jean, como qualquer outro da nossa idade, negro principalmente – na frente dele é como se falasse ‘olha só, se olha. Tá vendo sua referência ali?’. Eu acho que é muito maior até do que a questão somente de DST. É questão de tudo. E, por exemplo, vê um jovem que foi entrevistado e foi para a Espanha, cara, se você falasse pra mim – e estamos em fevereiro – há dois anos atrás que eu ia pra Espanha por conta de um concurso, eu ia rir de você. Então um jovem ter essa referência e ter essa oportunidade de ter uma iniciativa que busca informações, e não só ficar aí, é uma forma de destruir essa liquidez e trazer nessa semente uma coisa mais firme. E se tem iniciativas como essa que querem promover uma certa, não integridade, mas um rompimento dessa superficialidade, eu acho que é muito interessante”. Superficialidade essa que, sexualmente, o estudante acredita que também deveria ser motivo de importância para demais jovens. ‘’O fato de fazer sexo oral sem camisinha, por exemplo, deveria levar alguém a pensar que tem coisas muito mais importantes do que sentir o gosto de um pau na boca. Mas eu não os culpo (e nem a mim), porque são momentos rápidos, de intensidade. E no momento que eu falo isso é porque eu tenho plena consciência que, amanhã ou depois, eu – ou qualquer outra pessoa – vou conhecer uma pessoa, ter um contato com ela e saber que estou protegido”. Identidade Negra Ser homossexual, da Baixada Fluminense e negro tem suas implicações. E essas classificações impostas pela sociedade que marcam e situam cada indivíduo, reduzindo-o ou evidenciando-o apenas por suas características, sempre foram de extrema consciência para Marcos. Inclusive consigo mesmo na busca por sua identidade e reencontro (ou descoberta) de sua negritude – e por conseguinte, de sua ancestralidade – 



e até na valorização de seus traços dentro de casa, quando confrontado por sua própria mãe. “Então assim, eu fui construindo isso, com palavras talvez, de me olhar pro espelho, desse lugar que eu fui pra Barra da Tijuca, de não viver a experiência total da universidade. Porque quando você vai pra universidade você quer viver o estudo, quer viver a formação, mas você também quer viver outras coisas – a pegação inclusive. E eu não encontrar pessoas que olham pra mim ou até porque os gays que têm na minha faculdade são gays barrenses que não olham pra um negro, sabe?!” “Ou que não olha pra alguém que está fora da fronteira da Barra. Isso mexeu muito comigo. Então eu tive uma hora que parar, me olhar no espelho e falar: cara o que está acontecendo? Quem eu sou? De que eu vim? Vim pra estudar, ouvir e viver. E eu acho que, talvez, juntando tudo e mais essa experiência que foi a cereja do bolo na Europa, eu hoje vejo que o problema não está em mim. O problema está na formação das pessoas. E as pessoas têm que passar por uma desconstrução. Então hoje eu assumo esse meu cabelo. Minha mãe mesmo estava falando esses dias, porque ela também tem esses problemas com relação ao cabelo, ‘ah você vai trabalhar numa multinacional, na comunicação corporativa da América Latina, e vai com esse cabelo?’. Eu já dou logo um grito. Eu não tenho paciência de argumentar. ‘Se você alisa seu cabelo o problema é seu’, eu cansei. Tem uma hora que você só quer isso e acabou. Se eu tiver passando ridículo, uma hora eu vou me tocar e tudo mais. Mas é o que eu gosto. E quando eu olho pra um negro e, por exemplo, todo mundo sabe que o Instagram é uma rede social super visual, eu penso duas vezes – de verdade – antes de curtir e dar like num garoto padrãozinho, num branco, do que num negro. Quando eu vejo um negro que tá se sentindo, que tá parecendo que é modelo, eu dou um like porque eu tô meio que me afirmando no momento que eu tô dando um like naquele negro.” E o peso de lidar com tantos rótulos sobre si também não passa batido em suas avaliações. “Eu acho que é uma responsabilidade sim (ser negro, da Baixada, gay e estar numa faculdade na Barra). Em determinados momentos pode ser pressão, mas pressão não do lado de cá, mas do lado de lá. Porque, por exemplo, esse semestre eu vou ter que voltar pra universidade, aí eu sei que terão pessoas que tipo vão ter expectativas, e até um certo 



incômodo, por eu ter sido o garoto de Belford Roxo, negro, gay que ganhou um concurso e eles queriam estar no meu lugar por terem tido uma formação melhor do que a minha e terem achado que foi por conta não do meu texto, não da minha reportagem, mas da minha história. Porque falaram isso pra mim. Então essa pressão eu sinto. Agora, eu também sinto responsabilidade . No sentido de que eu quero com o meu trabalho amanhã chegar numa redação de jornal, pegar uma matéria – e a gente sabe que dentro de uma empresa de comunicação você tem as pressões da chefia, porque notícia é um produto – e eu vou ter que ter a responsabilidade de ser imparcial, sabendo que eu não sou um robô, sou um ser humano com a minha construção e visão de mundo e tentar passar uma visão que não é a principal dos jornais”, atesta. E para sua surpresa (ou não) a questão racial não foi um peso tão grande quanto aquela sentida no Brasil. “Engraçado, na experiência toda eu sinto mais racismo ainda aqui no Brasil, apesar de isso parecer muito contraditório. O que eu senti de questão racial na Europa foi a questão de ser exótico, porque eu era um dos poucos negros da Universidade de Navarra e que tinha esse cabelo, então era impossível eu não ser reconhecido. Então muitas pessoas, eu lembro que quando eu entrei pro grupo de teatro, ficavam tocando no meu cabelo e tudo mais e eu achava engraçado, mas tinha uma hora que enchia o saco. E lá, severamente, eu senti mais racismo direto com amigas minhas no sentido de ser latino. De mães de colegas falarem ‘ah não quero que me filho namore uma latina’. Diretamente por eu ser negro, de fato, não. Se houve, pelo menos eu não percebi. Porque eles gostam muito de negros, essa que é a diferença, porque eu acho que a relação deles é tão fria, é tão esquisita, que quando eles veem um negro – que é pra satisfazer uma certa vontade – eles não sabem lidar com essa situação e acabam querendo fazer da gente um ‘serviço’ que cumpra uma vontade ou desejo deles. É um pensamento que ainda tá em construção pra mim, mas eu acho que eu senti mais racismo aqui e é um racismo muito sem vergonha, é um racismo muito velado, que eu tenho certeza que esse semestre eu vou bater muito, eu vou dar um tapa em muita gente na universidade’’. Futuro “Eu espero que os jovens negros e que, como eu, passaram por favela, por Baixada Fluminense, que são gays e os que não são gays também – porque a gente tem que contemplar tudo -, as mulheres e jovens também que não são negros, mas que são brancos e também vivem na favela, que eles possam se sentir menos inseguros. Que eu escute menos relatos inseguros e escute pessoas empoderadas, sobretudo, com firmeza. E que a gente termine essa falácia da meritocracia. Que acabe, sobretudo, a meritocracia sexual. Porque é muito fácil condenar o jovem ‘opa, olha a informação’, mas será que ele tá tendo 



formação pra isso? Será que ele tem um pai ou uma mãe que conversa com ele? Eu não tive”. MARÇO “Eu acredito que meu grande sonho é sobreviver”. Em entrevista ao Projeto, a pedagoga e assessora parlamentar Wescla Vasconcelos revela suas dificuldades diante do estigma, preconceito e discriminação sofridas por ser travesti  A escritora, filósofa e intelectual (entre outras atribuições) francesa Simone de Beauvoir, nascida em janeiro de 1908, em Paris, na França, até hoje é um dos símbolos mais pregressos e reavivados dentro do movimento feminista. Sua célebre frase “ninguém nasce mulher, torna-se mulher” é um dos chavões mais cunhados e reverenciados quando se fala da questão do empoderamento e da identidade feminina, justamente por romper (mesmo em épocas conservadoras) e desconstruir com a noção pré-estabelecida de ser Homem e ser Mulher. Mal sabia ela que seu pensamento rodaria o mundo e chegaria, por exemplo, no sertão cearense de Sobral. Sim, porque foi a partir dessa premissa (mesmo que sequer soubesse à época de quem se tratava) que Wescla Vasconcelos adotou em sua vida desde pequena, quando aos 10 anos percebeu-se diferente dos demais e externou para sua família a forma como se percebia e reivindicou viver. “Nessa idade a minha transição já estava muito aflorada. Na verdade eu fui uma criança trans e toda travesti e transexual sempre foi uma criança trans, mas a partir de uma certa etapa da vida as pessoas manifestam mais fortemente a sua transição através do uso de roupas, o cabelo grande, pintar unha, usar acessórios mais femininos”, conta ela. Mas foi 



também esse período que marcou o início de muitas dificuldades em sua vida. “E aí enquanto uma criança travesti com 10 anos de idade eu enfrentei muito preconceito na escola, no ensino fundamental. Eu admito ainda que a escola é um dos mais malditos espaços para pessoas trans, sobretudo, pessoas travestis e transexuais. A escola não está para nós: é muito preconceito, é muita discriminação, o intervalo – que a gente chama de recreio lá no Ceará – é um dos espaços mais violentos pra mim. Porque ocorria agressão, vários garotos (meninos cis) se juntavam em grupos e colocavam chicletes no meu cabelo pra que eu tivesse que cortar, me empurravam das cadeiras, chutavam a minha merenda escolar e uma série de outras agressões em grupo, na maior parte simbólicas, mas também houveram violências físicas”, atesta. E dessas violências, uma em especial a marcou negativamente até hoje: uma tentativa de estupro. “Eu sofri tentativa de estupro, ainda no ensino fundamental, quando me trancaram e quatro caras botaram os pênis pra fora, me obrigaram a fazer sexo oral neles e quando ia acontecer a penetração eu fui salva pela merendeira que ouviu meus gritos dentro do banheiro”, diz com pesar. E completa: “Então isso é o cenário da escola para nós travestis e transexuais”. E assim foi também durante o ensino médio, onde sequer o banheiro ela podia utilizar. “Eu tinha que segurar a urina pra quando chegasse em casa fazer xixi ou então atrás do muro da escola ou algum lugar que não fosse a instalação do banheiro dentro da instituição da escola”. O mais paradoxal de toda essa trajetória escolar de Wescla é que nem mesmo seus professores a apoiavam dos constrangimentos e ataques recebidos. Especialmente dos professores homens. “Os professores me discriminavam o tempo inteiro. Disseram que eu era um homem vestido de mulher e indivíduo do sexo masculino. E aí eu tinha que escutar tudo isso e não desistia: pegava meu caderno, fazia minhas tarefas, enfim. A grande solidariedade que eu tive na minha etapa escolar, no ensino fundamental e no médio, foi das professoras mulheres que se juntaram, conversaram com os diretores e me ajudaram nessa caminhada. Senão eu não tinha concluído”, revela. E atesta com veemência uma realidade que define, na maioria das vezes, o destino de seus/as outros/as pares. “Não há evasão escolar de travestis e transexuais: essas pessoas são expulsas. Esses corpos são expulsos da escola de forma forçada diante de muita situação de preconceito, opressão e principalmente de discriminação”, afirma categórica. Dentro de casa a situação também não era das mais favoráveis. Com um pai alcoólatra, era comum situações de violência contra si e contra sua mãe por defendê-la. “Meu pai encurralava a gente em duas paredes e metia a porrada e aí esse era o cenário em que eu cresci e passei minha infância e adolescência presenciando. Ela em grande parte me ajudava muito a superar a dificuldade, ela se colocava na minha frente pra apanhar e eu não”. Mesmo morando 



no Rio de Janeiro, Wescla ainda mantém contato constante e amistosa com a família, mas não consegue esquecer as marcas do passado. “Hoje em dia eu ainda não consigo perdoar o meu pai e nem o que ele fez. Mas a gente sente, bebe junto, conversa. Eu sinto muitas saudades deles, tenho muito amor por todos, não consegui perdoar meu pai, mas eu amo todo mundo lá em casa no Ceará”, afirma. Apesar de todas as adversidades Wescla não desistiu do sonho de se ver formada, terminou o ensino médio em 2011 e no ano seguinte – após estudar em cursos pré-vestibulares – entrou para a Universidade Estadual Vale do Acaraú, de Sobral, aprovada para fazer Pedagogia. Primeira integrante da família a romper o ciclo de estudos incompletos (“meu pai é agricultor, pescador, trabalhador da construção civil e pedreiro. Já minha mãe é dona de casa e aposentada. As minhas duas irmãs só foram até o ensino fundamental na quinta série e o meu irmão está concluindo o ensino médio agora. Um jovem de 17 anos, gay, negro e que tá concluindo o ensino médio”), foi a partir da Educação e de sua persistência por ser um alguém além do que o sistema lhe impunha diariamente – e que ela resistiu – que Wescla conta que sua relação começou a mudar dentro de casa com seus pais. “É interessante falar que eu fui a única travesti formada por essa universidade e é uma coisa muito profunda pra gente gerar como reflexão. E aí diante disso tudo eu fui conversando com meus pais, eles vendo meu interesse por estudos, meu interesse por fazer cursos, melhorar minha vida eu fui construindo um orgulho dentro da família porque queira ou não pra você prestar e valer alguma coisa dentro de casa, você tem que ter uma faculdade, você tem que tá fazendo alguma coisa e (é) a partir disso que eles veem o valor”, conta.  Mas se depois da tempestade (familiar) veio a bonança, o mesmo não se pode dizer da Universidade: o ambiente secundarista deu lugar a Academia, mas o estigma, o preconceito e a discriminação continuaram seguindo-a pelo caminho. “E ao chegar na universidade eu presenciei a mesma palhaçada: desrespeito ao nome social, a discriminação do uso do banheiro – foi uma grande confusão, mas eu consegui vencer. Foi somente na universidade que eu consegui utilizar, com muita briga, o banheiro feminino. Na escola foi negado o tempo todo. Foi uma batalha e só com seis meses eu tive tranquilidade pra usar porque eles baixaram uma resolução lá do DCE junto com a reitoria e me garantiram o uso do banheiro”, diz. Além de todas as violações, o que também sobressaltava aos olhos e a rotina de Wescla era a falta de representatividade. Sim, porque apesar de ser a primeira e única travesti formada pela universidade, a jovem tem consciência de que foi uma exceção que confirma a regra. Isto é, que esses espaços não foram feitos para corpos como o seu. “Consegui (fazer amizade) sobretudo de mulheres, gays, lésbicas, bissexuais, mas é lamentável não ter travestis e 



transexuais. Eu tinha amigas trans na adolescência, mas que eram da rua, da prostituição e algumas também participavam de movimentos sociais no Maracatu Nação Tremembé onde a gente lidava com as questões de matrizes afro-brasileiras, dançava, cantava, construía roupas para poder se apresentar, sabe. Mas não tiveram acesso a educação. Não tem acesso a educação”, lamenta. Chegada ao Rio de Janeiro, Militância e Assessoria Segundo Wescla, a cidade maravilhosa não era a primeira opção de sua lista para viver quando se formasse. Em seus planos, era Fortaleza, a capital de seu Ceará, seu grande sonho. Entretanto, quis o destino que fosse no Rio de Janeiro que ela encontrasse seus objetivos. “Eu vim pro Rio algumas vezes porque eu tive oportunidade de ser conselheira de Saúde no município de Sobral, ser conselheira estadual LGBT(Lésbicas,Gays, Bissexuais, Travestis e Transgêneros) representando o estado do Ceará lá em Brasília, no fim do governo Lula pro início do governo Dilma, e aí todo esse caminho foi me levando pra fazer palestra, debate, rodar o Brasil conversando com pessoas e tentando buscar justiça e respeito pra nós pessoas LGBT’s. Então, o Rio de Janeiro era um destino que eu poderia até vim como segunda opção. A primeira opção seria Fortaleza, a capital do Ceará, me estabilizar economicamente lá, continuar trabalhando com o que eu gosto de trabalhar que é políticas públicas, pensar plano de governo municipal, estadual, nacional. Mas enfim, acabou que esse primeiro plano de ir pra Fortaleza foi esquecido devido a uma oportunidade que surgiu de eu vir pro Rio de Janeiro à convite de companheirxs de luta de movimentos sociais e, atualmente, trabalho no mandato coletivo do vereador Tarcísio Motta como Assessora Parlamentar”, resume ela. Ciente da responsabilidade que seu cargo tem e a proeminência de sua presença dentro de um dos setores e espaços mais difíceis e, atualmente, conservadores da cidade do Rio de Janeiro(a Câmara de Vereadores), a assessora diz não se esquecer disso e salienta que faz da experiência um campo para alargar experiências – pessoais e profissionais –, mas com a consciência de que seu “corpo travesti” também incomoda muita gente . “Foi a militância (que me levou para o cargo atual) e, de certa forma, a (minha) formação. Porque pra gente alcançar esses cargos – vamos dizer assim – de poder , acompanhando representantes políticos não é tão fácil assim. Então tá sendo um desafio muito grande que é: dialogar com políticos, construir projetos de lei, decretos, normativas, enfim. Instrumentos jurídicos a partir da política que eu tô(sic) vivenciando aqui no Rio, mas eu tenho muito capacidade, estudei bastante e dou conta do meu trabalho, mas , o circular do corpo travesti, o circular dentro de espaços ditos não lugares para travestis e transexuais é muito forte. Há muita discriminação, muito preconceito, o 



respeito ao uso do nome social ainda não é totalmente feito em grande parte por alguns funcionários da Câmara. Até o momento não teve nenhuma situação grave assim ao ponto de explodir e eu ter que buscar processo, amparo jurídico. Só mesmo de pegar elevador com o Bolsonaro (risos) todo dia de manhã é uó”. E completa: “Eles olham com ódio né, com nojo, com repúdio, mas esses olhares pra mim são fortalecimento que eu tô incomodando, que a luta tá incomodando. Esses corpos estão ali colocados em espaços de direito. Transitar ali na Câmara Municipal, na casa de leis da cidade do Rio de Janeiro, isso é muito significativo e simbólico”. Outra questão que se bipolariza para Wescla são as diferentes maneiras de organização social e o contexto da violência – especialmente contra LGBT’s – de maneira positiva e negativa. Para ela, “de positivo eu vi que os movimentos sociais são bastante fortalecidos, há muitas instituições que apóiam a causa LGBT e muitas outras causas afins. Mas de negativo eu vi que há muita violência, assim como toda cidade tem. Não tem tantos avanços assim como parecia ter antes de morar no Rio, porque eu pensava que tinha bastante avanço e não tem tantos avanços assim, e a gente tá vivendo um retrocesso muito grande com um estado falido. Outra diferença “positiva” (do RJ em relação a Fortaleza) é que não é um dos estados que mais mata travestis e transexuais no Brasil. O estado que mais mata é o estado que eu venho, lá no Ceará. O Nordeste e toda aquela região de Recife e Pernambuco, Paraíba, Rio de Grande do Norte e Fortaleza são regiões onde mais se mata travestis e transexuais. Atualmente a gente tem 102 travestis e transexuais mortas, são dados da Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) e aí a gente dorme com medo de não acordar, anda na rua com medo de a qualquer momento levar um tiro, uma paulada, uma pedrada e irem contra nosso direito de ir e vir e contra nossas vidas. É uma questão de sobrevivência a luta trans, a luta travesti e a luta LGBT”.   Violência Transfóbica Apesar do reconhecimento via Supremo Tribunal Federal (que impede a obrigatoriedade de operação para redesignação sexual para mudança de nome social em documentos oficiais), Wescla critica a “conjuntura de aceleração de gambiarras” com a qual travestis e transexuais são tratados institucionalmente. “A atualmente a gente tem decretos, resoluções, normativas que são instrumentos jurídicos legais que amparam, mas não com tanta força. São instrumentos legais que a qualquer momento podem acabar numa canetada, numa assinatura. Daí então a gente conquista esses direitos, mas oficialmente 



enquanto lei e enquanto uma coisa que é difícil de ser tirada, a gente não tem. Por isso que a gente não é considerada estatística no Brasil. A gente precisa despatologizar a identidade de travestis e transexuais, que a gente ainda é obrigada a pegar um laudo médico. Agora, possivelmente, não mais. Mas a gente ainda é obrigado a pegar um laudo médico dizendo que a gente não possui outras disforias, ou seja, ser travesti ou trans é uma disforia. E aí a saúde tem várias questões pra se discutir a questão trans. É, esses dois pontos: o acesso a educação, pra poder aprender a estudar, e o acesso a saúde pra poder sobreviver por conta de doenças e tudo mais. Eu espero um Brasil onde um dia eu possa ter um registro civil, o direito de retificar o meu nome, sem ter que me submeter a tanta humilhação, preconceito, discriminação que atualmente todas as minhas manas travestis e transexuais, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tem que submeter pra poder mudar o nome e o gênero na certidão de nascimento e, posteriormente, o registro civil no RG. Aí meu nome civil ainda consta no RG, mas eu luto pelo respeito ao meu nome social, principalmente, nessas instituições públicas”, critica e observa enfaticamente. Além disso, Wescla disse que no início do mês de março o Rio de Janeiro obteve uma conquista histórica, pois tornou-se “o primeiro município no Brasil a ter uma lei municipal de respeito do nome social e, ao mesmo tempo, é um dos poucos estados – eu acho que é o terceiro ou quarto estado – a regulamentar a emissão de uma carteira social. Ou seja, a gente vai ter uma carteira igual RG, só que especial para travestis e transexuais mediante solicitação. Tem que solicitar, passa pelo processo e solicita no DETRAN. Esse processo tá sendo acompanhado pelo Fórum Estadual de Travestis e Transsexuais, que é um dos grupos em que eu sou coordenadora”.   LGBT’s e Visibilidade Trans na Mídia   Apesar de todo o engajamento e militância pelos direitos humanos e sociais das minorias, especialmente de LGBT’s – e da importância que isso tem para a vida das pessoas, a jovem faz ressalvas quanto ao espaço dado para a população Trans no segmento. “Falta muita visibilidade (para as pessoas T’s no meio LGBT), inclusive em 2017 e agora esse ano, 2018, tivemos a maior concentração de pessoas travestis e transexuais nas ruas lutando pela visibilidade trans, que foi o dia 29 de janeiro, uma grande data do nosso movimento Trans. É vergonhoso como as opressões se instalam até dentro da 



própria população LGBT e os privilégios não são admitidos. As pessoas gays conseguem sim usar o banheiro masculino, mesmo que sofram violências, mas conseguem. Travestis e transexuais nem nas escolas conseguem entrar. Não estão nas escolas e muito menos tem seu nome respeitado e usam os banheiros, porque nesses lugares não conseguem permanecer. . Mas é uma situação pra gente não colocar numa medida de balança quem sofre mais. Porque todo mundo sofre preconceito. Mas de a gente tentar reduzir essas desigualdades, pensar mais consensualmente. Até porque se a gente continuar tendo realidades de protagonismo, em grande parte de gays e lésbicas dentro desse processo, as travestis e transexuais vão continuar apagadas e invisibilizadas na sociedade”, observa ela. Já que no tange a ascensão dada as questões de gênero e identidade na mídia, nos últimos anos, a cearense afirma ver com bons olhos o movimento pois “acredito que todo avanço é muito significativo”. “Acredito que o mundo das Artes tá sendo um campo bem vasto pra essas pessoas aparecerem e terem visibilidade e tocarem seus trabalhos. Terem acesso ao trabalho, vamos dizer assim. Eu vejo como positivo. Mas nacionalmente há uma discussão, mas não aqui no Rio, ‘Trans Fake’. Trans Fake seria um personagem, um artista que performa-se como travesti e além de se travestir ele se diz travesti. Mas na realidade não é travesti. E aí isso causa um enfurecimento muito grande no movimento trans. Tivemos o caso de Luís Lobianco na peça Gisberta que foi altamente acompanhado e que na equipe dele, em todos os aspectos, não tinha uma pessoa trans. Eram gays e lésbicas ali reunidos pra fazer trabalho e pessoas cis. E aí a não contratação de pessoas, ao não respeito e valorização das pessoas dentro dessas equipes? Desses trabalhos? Enfim. Acaba gerando um enfurecimento do movimento Trans  e aí eles nomearam esse tipo de atitude e fenômeno que vem acontecendo de Trans Fake. (Na novela A Força do Querer) foi um Trans Fake, mas de certa forma foi avaliado como positivo. Porque a atriz era uma mulher cis branca, de classe média, mas a questão foi absorvida com tranquilidade. Depende da forma como é colocado.”, explica.   Transfeminismo A necessidade de reafirmar a identidade feminina e aliar esse movimento com a identidade de gênero, foi um dos motivos que levaram ao surgimento do Transfeminismo, uma vez que em determinados setores ou alas do próprio Feminismo a presença transgênera não foi bem absorvida. E para Wescla isso é e foi fundamental. “Foi 



necessário colocar o adjetivo trans. Porque é justamente isso que você falou, a reafirmação de uma participação de corpos e protagonismo de travestis e transexuais no Feminismo. Por isso que o próprio nome em si não foi mudado e o feminismo continua. Trans como adjetivo foi colocado antes. E aí é o protagonismo, é a visibilidade. Há todo o tempo (um choque entre os movimentos). Eu, particularmente, fui atacada e inclusive tentaram desmoralizar meu mandato, enfim. As palavras que essas pessoas usam contra nós é tudo o que eu ouvi de professores dentro da escola e em várias outras instituições”.   Prevenção “Eu considero um desafio muito grande ainda as políticas de saúde pública e principalmente voltada contra as IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis). Não que as pessoas LGBT’s sejam as mais afetadas, na verdade elas acabam sendo vítimas de todo um sistema doentio, epidêmico que pode afetar qualquer outra pessoa. Não é porque eu sou travesti que necessariamente eu vou tá (sic) vulnerável a IST, AIDS e afins. Nós somos pessoas, seres humanos, fazemos coisas, nos relacionamos sexualmente com outras pessoas assim como qualquer outra pessoa cis. Então eu vejo como um grande desafio ainda essas políticas contra o HIV e a AIDS e de IST’s, principalmente, ainda insuficientes quando se fala em travestis e transexuais. Em grande parte essas coisas contemplam sim gays e lésbicas e algumas pessoas bissexuais que não estão organizadas em lutas, mas se admitem como bissexuais. Gays, lésbicas e bissexuais tem acesso a esses serviços. Travestis e transexuais não”.  As objetivas palavras acima sobre Prevenção para com a questão Trans são pontos de críticas e exasperação quando ecoadas da boca de Wescla. Para ela, além da invisibilidade, é a expulsão e a negação de direitos para a população T – desde a escola – que fomenta um “círculo em espiral e vicioso” de deficiências e falta de interesse de gestores e setores de saúde sobre os dilemas, o acesso e a atenção dada para pessoas travestis e transexuais. “A gente não vê travesti indo no dentista, por exemplo. Essas pessoas não têm acesso a essas coisas. Não é a realidade. As que tem acesso são uma minoria altamente absurda, que chega a ser 1% ou 2% das pessoas LGBT’s  – falando de travestis e transexuais. Eu consigo, mas essas pessoas não conseguem. E aí eu vivo realidades que mesmo tendo acesso, tanto no serviço público como no privado, o preconceito e a discriminação ainda acontecem de forma desacelerada.  E é absurdo, é inadmissível”. 



  Sexo, Relacionamento e Objetificação do Corpo Trans  “Sim, o tempo todo (percebe a objetificação de seu corpo). Eu tenho que fazer um trabalho de reeducação o tempo todo. Pela experiência própria, por várias relações que eu tive e vendo também companheirxs trans em relações, a gente percebe que as relações LGBT’s elas são mais intensas. São mais explosivas. O ódio e o amor ele é muito mais intenso e explosivo”, revela ela. Além disso, segundo ela, pessoas trans tem maiores dificuldades em manter-se em relacionamentos estáveis por conta de estigmas, preconceitos e discriminações e ainda tem que lidar com o sentimento de solidão. “Nós temos dificuldades de viver uma vida comum, de viver uma vida igual às pessoas cis vivem. Os relacionamentos não são realidades de pessoas trans, em grande parte de jovens trans adolescentes e trans idosos. Ou começam relacionamento e não conseguem terminar ou nem começam um relacionamento devido ao preconceito e a discriminação. A saúde mental trans é altamente abalada. Há muitas taxas de suicídio entre LGBT’s, mas em travestis e transexuais é um absurdo. Eu acredito que o movimento LGBT precisa salvar as pessoas trans porque elas estão morrendo”, alerta.   HIV e AIDS entre Jovens   “Eu acredito que é um problema de mobilização mesmo, os recursos da saúde também estão sendo cada vez mais cortados, o tratamento das pessoas com HIV e AIDS cada vez mais em perigos. As pessoas vivendo e convivendo com HIV e AIDS que moram em territórios periféricos e tem que se deslocar pra territórios distantes pra poder fazer o seu tratamento, não estão tendo isso assegurado. Eu acredito que tenha que (se) repensar a forma como essas ONG’s, essas instituições, esses grupos trabalham com essa perspectiva”, observa ela que complementa. “Sobre a epidemia estar se alastrando tanto, é como eu tinha falado no começo, as pessoas cis também se infectam. Em grande parte homens casados, mulheres casadas, jovens casados, jovens solteiros e aí tem que se fazer um trabalho onde o acesso a informação chegue para todos, porque se pessoas cis não estão tendo, travestis e transexuais também não estão para poderem prevenir o HIV e a AIDS”, critica. 



Ainda em sua opinião, o estigma que ronda para uma pessoa até mesmo realizar um simples exame de testagem sorológica, há é o suficiente para inibi-la de procurar um atendimento médico. “A pessoa não chega no posto todo mês ‘olha eu fiz mês passado exame de HIV e AIDS e vim fazer de novo’. As pessoas não tem esse costume. Ainda é um tabu e a sorologia é ainda mais social . A sorologia é muito social. A pessoa morre de medo de solicitar um exame desse. Ao solicitar a pessoa já é taxada, então é muito preconceito e é por isso que eu louvo gays e lésbicas que se colocam como pessoas LGBT’s e vivendo , porque são pessoas que enfrentam duas categorias grosseiras de preconceito: que é tanto o preconceito LGBTfóbico como o preconceito de pessoas vivendo com o HIV e AIDS. E aí também há poucas pessoas trans que acessam o tratamento e esse tratamento, de certa forma, não é pensado pra essas pessoas. Porque durante o dia essas pessoas não vão tá (sic) com disponibilidade para irem nessas unidades de saúde. Os grupos não vão conseguir fazer testagem com travestis e transexuais de manhã e tarde. O horário dessas pessoas é a noite, é a madrugada, é a esquina, é a rua. E sim, eu considero que essa juventude ela não têm mais o sentido da vida. A saúde mental das pessoas está altamente abalada. Elas se veem fazendo relação sexual desprotegida com a confiança de que não vai acontecer nada e não é assim. A gente tem que perceber que as pessoas são corpos e esses corpos precisam ser cuidados, esses corpos precisam continuar a fazer o que fazem em sua relação sexual se é bom ou gostoso sim, mas a perspectiva de proteção ela tá muito distante da realidade ao qual ela precisa estar focada. E aí os jovens perdem. Não é interessante pra um jovem receber uma camisinha porque a discussão do uso dessa camisinha ela não é ouvida, ela não importa, ela não consegue penetrar a cabeça da pessoa, entendeu? E aí a imposição de ‘toma a camisinha, você vai ter que usar’ mais especificamente pra travestis e transsexuais não vale nada.  E isso é a discussão da prevenção dentro do mundo trans, principalmente das ruas que é onde grande parte está. E aí pra essas demais pessoas cis é um desafio de acreditar mesmo na vida. Se nem travesti e transsexual tá tendo acesso a educação, imagina a juventude pobre, negra, favelada. Eu acredito que deve ser pautada uma política, uma mobilização pelo resgate do sentido da vida. Da saúde mental que precisa ser trabalhada. E aí uma saúde mental boa, estabilizada no colapso que a gente tá vivendo no Rio de Janeiro ela possibilita você pensar a prevenção como algo que protege a vida”, acredita. Em sua opinião, é justamente aí que reside a importância de trabalhos como o realizado pelo Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), pois o mesmo “contribui positivamente para que muitas dessas pessoas possam ter informação e 



acolhimento necessários para obter pelo menos o mínimo diante de suas vulnerabilidades. É muito importante”.  Futuro Segundo dados da Associação Nacional de Transexuais e Travestis do Brasil (Antra), a expectativa de vida de uma pessoa transexual ou travesti no País é de cerca de 35 anos – bem abaixo da média nacional, estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 75,2 anos. Além disso, 40% de todos os assassinatos de pessoas trans registrados no mundo ocorrem em solo brasileiro. Talvez por isso ela não titubeou ao responder com palavras firmes (não sem meu espanto, diante da distância que minha condição enquanto homem negro cisgênero e homossexual coloca entre nossas vivências) quando questionada sobre quais seus planos ou aspirações para o futuro. “Eu não consigo me ver imediatamente com 30 anos porque como eu tinha dito, todas estão morrendo. Eu durmo com medo de não acordar. A perspectiva de vida das travestis e transsexuais é 35 anos. Então eu tenho aí 13 anos pra continuar a viver. A nossa luta é por sobrevivência mesmo. Eu acredito que meu grande sonho é sobreviver. Todo dia. E que outras mais não tombem pelo caminho, se fortaleçam, vivam , tenham acesso a educação, a saúde, a justiça, a trabalho – principalmente para reduzir a vulnerabilidade social. É esse meu grande desejo de perspectiva para o futuro: que nós possamos viver”.   ABRIL “As empresas aqui do Centro (RJ) só pagam agora passagem modal. E não contratam mais pessoas da Baixada Fluminense”, afirma jovem de Belford 



Roxo sobre a dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho No dito popular, afirma-se que “quem espera sempre alcança”. Ou ainda que “depois da tempestade, vem a bonança”. Verdade ou crendice, o fato é que para muitas pessoas, diante de tamanhos sobressaltos, somente essas palavras confortam ou amenizam o filete de esperança que aos poucos se esvai diante das dificuldades do dia a dia. Ainda sofrendo com uma forte recessão, o Brasil aos poucos começa a recuperar sua economia. Porém, no microcosmo chamado Rio de Janeiro o horizonte vindouro ainda se encontra distante. Que o diga Rodmam Cerqueira. O jovem morador de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, atualmente encontra-se desempregado e teve que interromper os planos de se ver formado no ensino superior. Demitido em seu último trabalho por conta da crise, não bastasse as poucas vagas existentes no mercado, quando a encontra eis que se apetece um novo obstáculo para a sua não contratação: a região onde mora. “Eu estava estudando, mas tive que trancar. Trancar não, eu tive que cancelar porque eu fiquei desempregado. Eu era operador de telemarketing. Sempre trabalhei nessa área, sempre gostei de atendimento ao público. Mas a empresa estava se adequando a atual crise do país, aí como eu era um funcionário antigo e eu recebia um pouco mais que um salário, eles dispensaram todo mundo e contrataram novas pessoas pagando apenas um salário. E (agora para se recolocar no mercado) tem a questão da passagem: eles não pagam mais, as empresas de call center aqui do Centro, as que eu tenho conhecimento, eles só pagam agora passagem modal. Uma pra ir e uma pra voltar. E não contratam mais pessoas da Baixada Fluminense”, atesta. Apesar dessa limitação com viés separatista (e discriminatório) imposto por determinadas empresas do setor em que atuava para ser contratado, o ex-graduando de Pedagogia (“Eu fui pra Pedagogia por questões de valores porque é um curso mais barato. Eu queria cursar Serviço Social, porque eu sou desse lado social da vida de trabalhar com as pessoas e o próximo”) afirma não entender o porque dessa diferenciação. E se mostra tranquilo com a localidade em que sempre viveu. “Nunca tive esse preconceito com a minha localidade. Você morar na Baixada Fluminense não significa que você seja ‘classe 



baixa’. Tem muita gente na Baixada que tem dinheiro. Acho que (a dificuldade) é mais por questão de trabalho porque geralmente as oportunidades estão aqui no Centro, não lá. Lá é muito escasso”. Entretanto, Cerqueira reconhece que atualmente as mazelas sociais da Baixada Fluminense – especialmente de Belford Roxo – impactam forte e negativamente na rotina dos moradores. “De um tempo pra cá tá (sic) bem perigoso. Eu, de fato, tenho medo. Porque assim, sempre tem assaltos no período da manhã lá perto de casa, no ponto bem cedo. E eles sempre vão nesse horário para assaltar as pessoas que estão no ponto. Eu já vi gente armada passando de moto, mas comigo nunca aconteceu nada. Acho que isso é o que impacta mais”, diz ele. O que nunca foi impactante – para si e para sua família – foi a sua sexualidade. Bem resolvido com o que sentia e se percebia, afinal, “com sete anos eu já sabia que era gay”, Rodmam afirma que nunca precisou contar que era homossexual, uma vez que toda sua família já sabia desde muito novo. “Nunca tive esse problema de falta de aceitação. Nenhum conflito. Minha mãe também não. Eu acho que por ter um tio gay, pra ela foi mais fácil. E ela sempre soube o filho que ela tinha dentro de casa, até mesmo pelo meu jeito. Pra você ter noção, eu nunca cheguei pra minha mãe e disse ‘sou gay’. As minhas atitudes disseram pra ela. Nunca precisei fazer isso. Nem com a família do meu pai e nem com a família da minha mãe”, conta. Apesar de entender que faz parte de uma exceção diante de uma regra onde a maioria dos LGBT’s são expulsos de casa ou enfrentam dilemas pesarosos por conta da sexualidade ou da identidade de gênero, o jovem acredita que caso tivesse uma relação mais estreita e próxima, com relação a criação, com seu pai a aceitação não seria tão tranquila. “O meu pai não sabe. Mas não existe essa necessidade de saber, porque ele não tem nenhum tipo de influência na minha vida. A minha tia fala que ele se faz de cego. Meu pai já é um senhor e eu acredito que, talvez, não (aceitaria) porque meu pai é jogador de futebol veterano. Assim, o tempo que a gente conviveu com meu pai ele levava eu e meu irmão pra jogar bola domingo. E sabe quando aquilo não combina com você? Era o meu caso, meu Deus! Acho que por parte dele, talvez (tivesse algum problema com a sexualidade), por conta desse convívio desse meio em que ele vivia do futebol. Porque tem essa questão do machismo ‘ah seu filho é frutinha’. Mas não chegou nesse ponto não”, revela ele. Mas se faltou-lhe uma referência masculina do pai, foi no tio também homossexual, que ele encontrou uma referência paternal. “Sim, meu tio é meu conselheiro. Eu falo pra ele que se eu conseguir ser metade do homem que ele é, eu estou satisfeito. Meu tio é incrível. E ele me dá muito conselho. Eu vejo ele beijando na boca, ele me vê beijando na boca. Ele tem 42 anos. É muito jovem pra idade dele”, conta orgulhoso. 



  Religião e Intolerância Religiosa   Espiritualizado, durante pouco mais de uma hora de conversa Rodmam sempre encontrou um jeito de justificar suas respostas através de uma locução adjetiva de fé. Segundo ele, “eu não consigo falar sobre nada na minha vida sem citar o aspecto espiritual. Eu sou uma pessoa espiritualizada, preciso dessa espiritualidade pra viver e não me deixar levar por uma coisa negativa”. E foi na Umbanda que ele casou suas crenças com sua filosofia de vida. Há sete anos professando a fé em uma religião de matriz africana, Cerqueira afirma que “tinha uma coisa mais forte pedindo para mim entrar”. Questionado sobre a acolhida recebida por muito homossexuais em religiões afro em detrimento de outras, o jovem afirma que isso acontece por conta das características dos preceitos das matrizes religiosas afro-brasileiras. “Nessas religiões não há essas separações, discriminações e preconceito. Eles abraçam todos. Se alguém chegar num centro espírita ele não será olhado torto como, digamos, será olhado (por ser gay) dentro da igreja evangélica, principalmente que são as mais radicais. Ninguém vai dizer pra ele que a sua opção sexual é errada e que você tem o diabo no corpo e não está salvo. Que Deus não vai te perdoar. Não vou generalizar porque pode até acontecer (em religiões afro), mas não costuma ser”, explica. Entretanto, se internamente existe o respeito e a tolerância, nem sempre o mesmo também ocorre fora. Sobre a intolerância religiosa que muitos umbandistas e candomblecistas sofrem, afirma que a prática reside na ignorância das pessoas e na atuação de má fé praticados por outros segmentos religiosos. “Comigo diretamente nunca aconteceu (intolerância). (Mas), de fato, a ignorância das pessoas para com essa religião específica, eu acredito que é por parte da igreja evangélica que são mais, mais tradicionais. Então tudo que foge do que é certo para eles é visto como errado”, acredita ele que também contemporiza: “e também por pessoas  que acabam marginalizando a própria religião. O famoso “trabalho” que a mulher vai lá porque quer amarrar o marido, vai fazer trabalhar pra matar a outra, mais ou menos assim. E nós somos contra essas coisas. Nós somos da linha da caridade, porque esse é o intuito real da religião”, fala ele sobre a vertente em que pratica e que é conhecida como Nação Omolokô (Umbanda cruzada com Angola). Outro ponto desestabilizador é a união de política + religião. Assertivo, Rodmam repudia a junção das duas vertentes como paradigma social quando atuam para interferir no livre 



exercício de manifestação de fé do outro. “O Estado é laico, mas isso é fachada. É uma máscara. É uma mentira, o estado não é laico. Aquela bancada evangélica que a gente tem lá no Senado é prova viva disso. Eles querem interferir na sua liberdade de expressão e eu sigo na tese de que política e religião não devem se misturar. Você agredir uma pessoa porque a religião dela é diferente da sua, isso tá errado”, critica. Críticas essa que ele também revela servir para a comunidade LGBT como um todo. “A classe LGBT é muito desunida porque a gente se quiser elege uma pessoa que vai nos representar lá, de fato. As pessoas não têm conhecimento do seu poder de voto. Você é gay, eu sou gay, ele é gay e a gente tem o mesmo pensamento, quer alguém que faça alguma coisa por nós, que lute pela gente e nos dê voz, vamos se juntar e vamos eleger. Acabou. Eu fiz uma pesquisa e acho que são 18 milhões de homossexuais (no Brasil). Imagina se todos se juntarem? E aí, quem vai nos tirar? Só se nos matarem. Só se fizerem como fizeram com nossa Marielle (Franco). A morte dela de fato é um ataque contra a nossa democracia porque eu vejo que foi uma mistura de tudo: de política, de machismo, com racismo. Ela tocou na ferida e ela pagou um preço muito alto por isso. E incomodou sim uma mulher negra, da favela, chegar e conquistar um lugar de espaço num meio importantíssimo que é a política e fazer um trabalho correto. Estava sendo notada por isso e incomodava muita gente. Ela não defendia bandido, ela lutava pelo Direito Humano”, comenta.  LGBT’s Apesar de reconhecer a importância até mesmo política da comunidade de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais na sociedade, conforme opinado acima, Rodmam enxerga e lamenta porém a reprodução de estigmas e opressões que ainda encontram-se no meio LGBT e que dificulta uma coesão entre pares. “É uma classe hipócrita e preconceituosa. É muita hipocrisia. (Percebo) gordofobia e a própria homofobia, é incrível. O gay másculo não se sente, digamos, confortável com o gay afeminado. No meu caso (já me afetou) por acharem que eu sou afeminado. Eu sei que eu não sou exemplo de masculinidade, de cara másculo, mas eu não me considero afeminado. Mas também não teria problema nenhum de ser afeminado. O próprio negro não gosta do negro, dependendo do tipo de relacionamento. Estava eu e minha tia conversando sobre isso e ela falou que o cara não ficou com ela, porque ela era negra e o cara gostava de branquinha. E ele era negro. Será que é só questão de gosto pessoal? É muito relativo e difícil pensar que é só gosto pessoal. Eu digo que é uma vulgaridade, tem a ver com o caráter. Se você fala para o cara que você é assumido, ele acha que você é um gay extremamente expressivo com trejeitos. E não é nada disso. Não tem nada a ver 



você ser assumido com você ser expressivo. Isso é preconceito: você definir o gay afeminado com o passivo e o gay másculo como ativo”, esbraveja. Mas apesar das duras palavras, ainda é possível superar esses desafios. Basta querer. “É só começar a criar algum tipo de espaço para que isso aconteça, pra que eu possa conhecer você e você me conhecer, independente de eu ser gay e você ser trans, de eu ser travesti, você ser da prostituição ou não. Tem que se criar espaço pra isso, pra juntar essa gente toda. Porque é o que não existe. A travesti tá ali, o bissexual ali, o gay tá aqui e a lésbica tá ali. E fora que a travesti é a mais discriminada pela vida que leva”. E a coisa piora se for num aplicativo de pegação, fonte de desejos, encontros, corpos e também opressões. “. É o que você mais vê (opressão e reprodução de estigmas). Não curto gordos, não curto negros, não curto afeminados, não curto drogados e etc, sou discreto. Não é o aplicativo, é a própria pessoa que já é ignorante e preconceituosa. Sim, aquilo ali é um açougue humano, fato. Mas é aquela questão, é a busca por essa imagem padrão que as pessoas estão criando e a sociedade quer. Então se você é um cara boa pinta, tem um corpo legal, tem um cabelo liso, é branquinho, é sarado, você tá mil vezes na minha frente. Se você é negro, mas tem um corpo legal você se torna um objeto apenas por ter um corpo legal”, explica. Algo que, segundo ele, vai na contramão daquilo que busca em uma outra pessoa. “Eu não tenho um padrão definido. Eu tenho que olhar pra você e gostar de você. Até porque pra mim é uma coisa que vai além de você olhar. É alguma coisa ali que te traz o interesse. Eu provavelmente não tenho tantas chances por não apresentar um perfil padrão. Meu ex-namorado era fora desses padrões estabelecidos, mas eu gostava dele. Porque ele era gordinho, ele era careca, então geralmente ele é descartado né. Mas ele tinha alguma coisa diferente e eu gostava dele”, diz.  Prevenção Sexo seguro é palavra de ordem nas relações. Entretanto, o jovem admite já ter sido imaturo em relações onde não utilizou a camisinha e afirma que é essa mesma imaturidade que leva inúmeros outros jovens a negligenciarem o sexo. Hoje em dia a gente tem um leque de informações em vários meios de comunicação, então assim, não sei se as pessoas são preguiçosas, se não estão nem aí ou se deixam levar pelo momento. Sim, já transei sem camisinha com meu ex-namorado. Porque era meu namorado, mas no início existe sim uma prevenção. Tem que ter. Tem que ter um diálogo. (Sobre o aumento das infecções) é esse misto de coisas, é o comodismo. Tenho certeza que isso varia muito da maturidade da pessoa. Muitas pessoas não tem maturidade ou não querem ter maturidade. 



Querem curtir ‘ah eu sou jovem, tô com 18 anos, sou branco, sou bonitinho’ e é isso. Mesmo com todas as informações”, conclui. E é essa realidade que reafirma a importância de espaços plurais como o do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens para com a temática da prevenção. “Isso tem que ser abordado nas escolas desde cedo. E projetos assim têm que ser mais divulgados. Porque você fala de AIDS e as pessoas relacionam logo ao homossexual e esquecem que a taxa de héteros infectados também é grande. E aí? Tenho certeza disso (que tá ligado ao estigma e preconceito)”, resume. Futuro Simples e objetivo, Cerqueira faz planos. Mas não cria expectativas do amanhã. “Eu quero estar estudando, fazendo faculdade. A gente (sic) tem que ter perspectiva, mas é tudo muito incerto. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu acho interessante viver o dia de hoje. Tem que pensar no hoje até pra conseguir algo de bom no amanhã. O foco é hoje. O futuro a Deus pertence”, filosofa.      “Eu tive que sair do berço onde eu nasci, do qual eu gosto de conviver, por violência transfóbica”, revela Rodrigo Luther King. Cria do morro do Estácio, o jovem revela as dificuldades em (sobre)viver como negro, favelado e homem trans dentro e fora da comunidade  



“Eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo”. Sim, os versos de Raul Seixas não foram somente imortalizados na Música Popular Brasileira. Ela também foi grifada como lema de vida para Rodrigo Luther King, de 28 anos. Nascido e criado no morro do São Carlos, no bairro do Estácio, no Centro (RJ) atualmente ele vive sob outro CEP. Motivo: foi expulso de sua própria localidade por conta de um vizinho agressivo, transfóbico e inconformado por não ter seu desejo (e objetificação) atendido. “Eu sofri transfobia por parte de um vizinho. Foi uma violência psicológica que quase chegou ao limite. A linha foi tênue entre psicológico e o físico e foi bem assustador pra mim. Ele ficou uns seis/sete meses me assediando com palavras de baixo calão. E teve uma vez que eu não aguentei e pedi que (ele) me respeitasse e começamos a discutir. E ouve a intervenção com quase agressão física, só que após essa intervenção, onde ele me via na comunidade ele me ameaçava de morte e jurava que iria cumprir. Então por temor que isso acontecesse – porque morar dentro de uma comunidade não é fácil e a gente vive sob o medo sim! – eu tive que sair do local onde eu morava desde a minha infância. (Foram) 28 anos vivendo dentro da favela e eu tive que sair por que a minha vida estava em risco”, revela com pesar e saudade. Risco esse com requintes de machismo, objetificação e hipersexualização de um vizinho que o desejava e não foi correspondido. “Então eu vi que a minha vida estava em risco ali e se eu continuasse ele ia cumprir aquilo que ele prometia pelo machismo dele. Porque ele não aceitava/não aceita que eu sou homem independente do meu sexo biológico. Porque sexo biológico não define identidade de gênero, pra mim é só um órgão. Então ele não aceitava porque ele queria que eu fosse literalmente pra cama com ele, porque ele (me) erotizava. Eu passava e ele falava palavras de baixo calão terríveis, ele me chamava pra ir na casa dele e isso na frente dos vizinhos. Foi exatamente há um mês atrás que isso ocorreu e mesmo assim havia aquele fetiche todo em cima de mim, porque ele foi um rapaz que conviveu com a minha família, que vivia dentro da minha casa, que me viu crescer(“ele teve uma relação no passado com minha irmã”). Ele demonstrava que iria deitar com um homem, mas ao mesmo tempo ele teria não só o prazer com um homem, mas pelo órgão (sexual) ele teria o prazer com uma 



mulher também. Então isso é bem louco pra mim. E na cabeça dele não tem aquela desconstrução”, atesta. E tudo isso só não teve um desfecho diferente também porque a primeira “violência”, a mais simbólica afetivamente falando, Rodrigo teve dentro de casa: a falta de apoio. “Eu não possuo apoio familiar. Antes de me transicionar, a minha família me reconhecia quanto uma mulher lésbica e isso já criava um certo conflito, criava uma certa oposição de que ‘ você é lésbica, mas você também pode ter filho, namorar homem’ aquela tentativa de que a gente (sic) muda a cabeça, é só uma fase que você tá passando. Então eu sofri esse tipo de opressão dentro da minha família. Depois da minha transição eu fui simplesmente ignorado e o que me restou foi a indiferença de todos os meus familiares”, diz ele. E completa: “na situação que eu vivi com o vizinho, não tinha ninguém por mim, eu não tinha ninguém que falasse por mim, ninguém que se colocasse na minha frente, ninguém que conversasse, e eu também não queria conversa”.   Identidade de Gênero Com a mesma força e resistência que Martin Luther King Jr levou a sua vida, não aceitando a exclusão dos direitos civis para os seus pares negros, nos EUA, Rodrigo Luther King (a referência é autoexplicativa) também não aceitava aquilo que tangia ao sexo biológico com o qual nasceu. As estruturas machistas, patriarcais e conservadoras que sempre encaixotou a sociedade em termos como homem (pênis) e mulher (vagina) nunca foram algo assimilado por ele durante sua construção. Principalmente quando sua identidade de gênero começou a acentuar-se e ficava cada vez mais difícil viver num corpo e realidade que já não lhe pertencia mais. “A gente cresce com esse conceito de que menina passa, menina lava, tem que casar com um cara e tem que respeitar, porque o homem é posto como cabeça. Eu era da igreja, fui criado dentro da igreja Assembléia, e eu sempre ouvia que o homem é a cabeça e a mulher é feito cauda (risos). Essas ideias bem desconexas e fora da realidade que a gente vive. Eu (sempre me) vi quanto masculino, quanto homem. Eu nunca me vi sendo lésbica. Eu simplesmente não sabia como chegar com 15 anos de idade e falar ‘Pai, eu não sou lésbica. Eu não sou uma menina, eu sou um menino!”. Mas revela que durante um determinado período teve que viver sob a égide de uma outra face. “Eu nunca me encaixei no padrão lésbico, porém admito que compulsoriamente eu tive que ter uma vivência 



de uma mulher negra e favelada. E hoje isso me agrega muita coisa na minha vida em questão até de desconstruir esse machismo que a gente muitas vezes reproduz sem nem perceber porque a questão é mesmo estrutural, e estrutura é uma coisa muito séria de ser mexida e muito delicada pra mim”. Mas isso ficou no passado. Passado esse que Rodrigo não quer mais reviver, mesmo que para isso tenha que fazer a ‘travessia’ de maneira solitária. “Então entre abdicar de certas pessoas ditas amigas, pessoas ditas colocadas como familiares e viver minha liberdade como eu sou, independente dos ataques da sociedade, eu preferi viver a minha realidade, eu preferi ser eu de verdade. Antes eu incorporava sim uma personagem, hoje eu já não incorporo mais essa personagem. Hoje eu sou o Rodrigo de verdade, sem medo de ser feliz, sem medo de errar, sem medo de violência, sem medo de represália e ciente de que isso tudo pode acontecer comigo, como acontece com um dos meus irmãos e irmãs todos os dias”, adverte. “Ser trans não é fácil. Então hoje em dia quando a pessoa quer me definir ou querer saber demais eu não permito porque só eu sei o que passei pra chegar até aqui, só eu sei de quanta coisa eu abri mão, só eu sei que não tenho um teto pra morar por conta de transfobia porque minha família não me aceita”, atesta. Foi por isso que nem o período em que ia para a igreja Luther King abaixava a cabeça para determinações impostas pela religião. Pelo contrário. Segundo ele, “eu comecei a ir pra culto de libertação achando que era coisa do demônio, do capeta e nada adiantava. Mas, até dentro da igreja eu ficava com meninas, eu ficava com as ditas irmãs da igreja. A sigla LGBT todinha quando quer se esconder e quando não tem coragem de enfrentar o mundo vai pra igreja (viver) atrás de uma máscara opressora e oprimir seus irmãos que se sentem assim. O opressor oprimindo os iguais porque ele ta na zona de conforto dele, entende?!”. E sem meias palavras finaliza: “dentro da igreja foi o local onde mais sofri opressão durante todo esse meu trajeto. Porque eu via pastor colocar a mão na minha cabeça e falar que eu era o capeta e eu já tinha uma depressão nessa idade porque eu havia perdido a minha mãe com seis anos de idade e com quatro pra cinco anos fui morar em Casimiro de Abreu com minha tia”.   Transição 



Mas não havia obstáculo que não pudesse ser superado. Com esse pensamento Rodrigo foi em busca da vida que sempre desejou: do sonho ainda não realizado. Da pessoa que ele ainda não conseguia ser com plenitude. E há quase dois anos o caminho vem sendo pavimentado – regularmente falando. “Tem um ano e sete meses que eu estou transicionando. Eu faço acompanhamento e tomo a medicação que é a testosterona e tem todo um acompanhamento médico, psicológico, exames de três em três meses que a gente faz pra ver a taxa de glóbulo, qual o nível de testosterona que eu tô(sic) tomando pra ver se tá tudo certinho. Eu nunca me automediquei, porém eu também entendo a necessidade de certas pessoas, porque muitas não têm condições de arcar com o custo dos remédios que não são baratas. Eu me inscrevi pelo SUS na clínica da família onde eu morava na comunidade do São Carlos e eu tive que esperar uns seis meses – tem gente que espera quase um ano pra poder da entrada na bateria de exames. É exame pra AIDS, sífilis, HPV tudo bem detalhado porque eles precisam saber como o meu corpo vai reagir e um mês depois de todo esse circuito eu comecei a fazer uso dos hormônios e tô até hoje. Ainda não me fez mal, não tive nenhum efeito colateral drástico. O único efeito que eu tenho é que o nível sexual aumenta mil graus (risos)”. Entretanto, Luther King afirma que mais importante do que uma aparência masculina, é o seu bem-estar diante do que sempre quis. “Eu não tenho a necessidade de estar com uma aparência masculina pra me ver enquanto homem, mas é questão de me adequar ao que eu me vejo. Mas é isso, eu to me sentindo bem com o que eu estou vendo e esse era meu objetivo”, declara.   Empregabilidade Outros objetivos bem traçados em sua vida sempre foram os estudos. Apesar dos contratempos, Rodrigo completou seu ensino médio regularmente e desde novembro de 2017 também coleciona a formação técnica na área de montagem e manutenção de computadores com especialização de hardware. Mas até agora seu diploma não lhe garantiu a possibilidade de exercer fora das salas de aula tudo aquilo que aprendeu. “Eu ainda não consigo atuar na minha área. Quando eu vou numa entrevista antes de entregar meu currículo eles me passam uma mensagem superpositiva ‘ Ah, então volta aqui amanhã com toda sua documentação e coisa e tal pra gente fechar contrato’ e como agora no currículo a gente pode colocar nosso nome social, eu coloquei meu nome social entende?! Porque na hora que for assinar lá eu vou ter que assinar com o de registro. Então pra mim estava de boa. Eu mandei o currículo como 



Rodrigo de Oliveira Dames no meu direito exercer meu nome social naquele lugar, naquela questão, naquele momento. Aí quando eu cheguei lá com toda a minha documentação, xerox, carteira de trabalho a mulher apertou minha mão no RH e abriu a minha carteira de trabalho. Eu me lembro muito bem do olhar dela, foi horrível, porque ela falou assim ‘você não tem nenhum documento que seja seu não?”. Aí eu falei: ‘senhora, essa pessoa que ta aí sou eu.”E ela completou falando bem alto: ‘É VOCÊ?! É VOCÊ ?! Ata! Você aguarda um momentinho?’. E o pior é que as pessoas não disfarçam. Sei que ela voltou do RH com outro rapaz e me pediu desculpa e que (eu) aguardasse um retorno de casa. Até hoje não retornaram contato nenhum”, conta. “Eu não consigo atuar de contrato com empresa, então eu trabalho por meios informais. Às vezes a pessoa me liga pedindo pra ir na casa dela vê e eu vou lá e conserto aquele computador e não é sempre que eu tenho clientes porque eu não tenho material de divulgação, é no boca a boca”, completa ele. Luther King diz ainda que apesar desses inúmeros desrespeitos, não se abala e nem espera oportunidades na área para trabalhar. O que aparecer ele faz e sempre com determinação. E compara o estigma que sofre com a mesma que muitos moradores de favelas do Rio de Janeiro também passam. “Eu sou favelado e favelado não é sinônimo de ser mal-educado, nem um bicho. Então as pessoas têm que entender que nós somos conviventes e não coniventes com o que acontece ali dentro, nós também somos reféns ali dentro e aqui fora”. Segundo ele, “minha retificação civil ta em andamento na defensoria pública e eu não sei como eles vão se posicionar diante do STJ com essa lei imediata que a pessoa chega no cartório e faz a mudança de nome”, disse ele que durante a entrevista mostrou-se ainda surpreso e ao mesmo tempo desinformado – porém curioso – sobre a nova possibilidade de utilização de uma Carteira de Identidade Social para uso no estado do RJ, mediante solicitação no DETRAN.   Sexualidade Apesar de identidade de gênero (a forma como me vejo ou me entendo) e sexualidade (para quem direciono minha afetividade) serem coisas distintas, ainda hoje é muito comum que as pessoas interpretem que ao passar pela transição, também se trasiciona o desejo ou o afeto pelo(a) outro(a). Mas Luther King mostra-se totalmente desprendido de 



rótulos quanto a isso e não se incomoda se quem estará ao seu lado é um homem ou uma mulher – em todas as suas possibilidades de reinvidicação de gênero. “Eu não rotulo a minha preferência. Eu sou um rapaz que me sinto bastante atraído por essa essência que se diz feminina, eu amo isso, independente do sexo biológico. É como se você gostasse mais do sabor de picolé de uva e eu de morango e ambos são picolés, entende? Sabe, eu não descarto a possibilidade de experimentar um de uva agora. Então eu não me defino como sendo bissexual, ou sendo pansexual, ou sendo não binário que é uma coisa que eu ainda estou estudando. Eu já me relacionei com um homem trans e com homem cis (pessoa que se identifica com o gênero com o qual nasceu). Eu tive uma namorada há pouco tempo atrás que ela dizia nas redes sociais que era lésbica e de repente assumiu um namoro comigo. Então tinha essa namorada que era lésbica mas namorava um homem e nesse período que a gente namorou eu percebi que ela continuava fazendo essa afirmação que era lésbica. Pô como assim ela é lésbica e ta namorando comigo? Foi aí que eu descobri que ela não me via enquanto homem, me via como mulher”. E completa: “Ela não dizia que era uma mulher, mas deixava subentendido. Na verdade, existe uma resistência e aí a gente volta de novo nessa questão de estrutura. Porque as pessoas criam uma barreira, criam uma resistência. Porque por mais que ela vivesse naquele mesmo âmbito de pessoas trans e travestis, ela tinha uma resistência a tudo aquilo mesmo sendo uma militante muito atuante. Antes de transicionar o gênero eu só tive experiência com mulheres. A diferença é que hoje eu posso ser até quem eu sou na cama e antes eu tinha todo aquele receio. Todo aquele: ‘ Ai meu Deus é ativo ou passivo? ’. Eu entendo que as pessoas têm as suas preferências né? Porém, hoje eu acredito que ainda tenho muita coisa pra desconstruir, mas deixo (claro) que desconstrução não é uma obrigação e sim uma construção”.  Prevenção Se de maneira geral ainda há intensos desafios de órgão ministeriais para acessar determinadas parcelas da população com ações de prevenção visando o HIV e a AIDS, como jovens e idosos, para pessoas transgêneras é ainda mais difícil. Contudo, Rodrigo afirma que sempre absorveu essa importância em suas relações. “Sempre ando com camisinha dentro da mochila, sempre ando com uma forma de proteção dentro da mochila. Até porque eu perdi uma vizinha, uma amiga minha e eu vi a transição dela. Ela se hormonizou primeiro do que eu e assisti a mudança dela nessas voltas que a população LGBT passa por ser marginalizado (a) (onde) a travesti tem que se prostituir, 



a travesti não pode ter trabalho formal, não pode ter uma empresa. Até um dado momento que ela se viu com AIDS não sendo só portadora, mas com nível transmissor de AIDS. Então eu acompanhei todo sofrimento dela. E então aquilo me ajudou a não querer trazer essa questão pra minha vida por ‘n’ motivos, aquilo me conscientizou melhor”, diz ele. Sobre isso, inclusive, Rodrigo afirma que é fundamental que pessoas travestis e transexuais possam ser melhores visibilizadas e, principalmente, cuidadas em relação à saúde mental, que costumeiramente é afetada por conta dos dilemas enfrentados mediante o estigma, a discriminação, a exclusão e o preconceito. “Eu acredito que não só conscientizar, mas para além disso, essas pessoas precisam de um acompanhamento psicológico. Eu tenho depressão, eu por muitas das vezes já saí na rua falando que vou fazer isso, aquilo e foda-se. Eu tive um amigo trans que cometeu suicídio porque ele ia pra festas, se drogava, transava com um monte de pessoas. Eu nunca falei isso com ninguém. E ele simplesmente contraiu o vírus da AIDS e pra ele aquilo ali acabou. E ele não queria saber de tratamento e nem nada, daí ele desenvolveu uma depressão muito forte – porque depressão não é brincadeira – e se suicidou. Então muitas das vezes as pessoas vão pra uma festa e se drogam pra esquecer a opressão, essa coisa massacrante que a sociedade nos impõe, acabam se arrependendo e cometem o suicídio”. E por pouco Luther King revela que não foi mais um dentro dessa triste estatística. “Há tempo atrás eu fiz uma postagem no meu Facebook me despedindo de todo mundo e muitas pessoas na postagem me deram apoio. Até um amigo meu entrou em contato comigo e me ajudou a não pegar aquela arma e dá um tiro na minha cabeça”.  Identidade x Representatividade Com um interesse cada vez maior de diversos segmentos da Comunicação pela causa Trans – muito por conta de todo o ativismo desse movimento – a visibilidade, nos últimos anos, vem alcançando patamares anteriormente nunca atingidos. Já foi tema de novela (Ivana/Ivan em “A Força do Querer”), está presente na música em vozes como da travesti MC Linn da Quebrada, das transexuais Assucena Assucena e Raquel Virgínia do grupo As Bahia e a Cozinha Mineira e da cantora Liniker e os Caramelows, por exemplo, e também no teatro com a peça Gisberta, de Luís Lobianco. Um ganho exponencial de representatividade. Não exatamente para Rodrigo. 



“Então, eu acho bacana e nós estamos fazendo uma revolução. Porque a gente sabe que a indústria da música é uma selva ne?! E as travestis estão ocupando o seu lugar, então eu vejo isso como resistência, como luta e isso é muito importante pro movimento, entende?! E eu vou citar sim uma pessoa que está na mídia e eu admiro muito que é a Linn da Quebrada. Uma travesti preta, favelada, que afronta e que ocupa o seu espaço. Então se ela abre a gente também entra. Então eu não concordo quando as pessoas falam que precisou de um gay-cis pra abrir caminho para as travestis sendo que eu tenho a certeza que nunca um gay-cis passaria ou teria coragem de passar o que a travesti passa todo santo dia. Quantas transexuais, travestis, transgêneros você vê na televisão atuando? Você não vê! As pessoas questionam que o artista pode se caracterizar do que quiser e não é bem assim. O cara (Luís Lobianco) está fazendo uma peça sobre a vivência de uma travesti que morreu assassinada por causa de uma transfobia em Portugal e simplesmente tem uma postura que não abre o diálogo pra uma conversa”, conta Luther King sobre a peça do ator global, que vem sendo criticada por inúmeros movimentos de travestis e transexuais naquilo que elxs chamam de “Trans Fake”. Sobre o protesto realizado na última apresentação no Rio de Janeiro, na casa de espetáculos Rival, na Cinelândia, Rodrigo afirma que não houve agressão conforme noticiado em alguns veículos da mídia. Afinal, ele estava lá e afirma que nem tudo foi como o explanado. “Eu estava nessa manifestação toda e foi eu que entrei lá dentro. Ninguém agrediu ele e nenhum das meninas e meninos que estavam comigo agrediu ele. Ele simplesmente saiu com os seguranças ao redor dele e a gente perguntando/questionando ele sobre o “transfake”, e ele só ignorou e ficou com medo das travestis que estavam ali no local, que queriam dialogar com ele. Ninguém queria agredir ele. Muito pelo contrário. E ele simplesmente entrou no taxi e foi embora. E depois fez uma postagem super tendenciosa de que houve agressão, quando nada disso aconteceu”. Questionado sobre o porque de ser contrário a forma como a peça vem sendo desenvolvida, o jovem é categórico. “Assim como tinha o black face, eu não permito que falem sobre mim. Daí as pessoas burguesas querem discutir sobre black face, por exemplo, (mas) não entende do assunto, não sabe da sua vivência enquanto negro, não sabe o que os negros passaram naquela época pra que ocorresse isso, porque tinham que pintar a cara de branco e coisa e tal. Então as pessoas não sabem, erram por falta de conhecimento e não querem se informar”. Provocado sobre então qual seria o limite entre atores cisgêneros interpretarem papéis com representação transgênera e o/a artista transgênero(a) sempre interpretar os mesmos papéis, justamente pela condição de ser transgênero(a), Rodrigo disse que “isso ai é 



desculpa pra que não haja um acesso maior em outros âmbitos artísticos para pessoas trans. Porque quantas pessoas trans você conhece no Brasil que são famosos? Que atuam? Que tem papel principal na novela? Então pra abafar essa questão eles sempre usam essa justificativa quebrada. E infelizmente a questão de algumas pessoas trans que rejeitam papéis pra não levantar a bandeira quanto a ser trans é aquela questão que falei no passado: eu nunca tive a vivência de ser um homem cis e nunca nem vou ter e também não vou negar a minha existência de ser um homem trans. Então passar por cima disso é passar por cima de toda a minha história”. História essa que ele tem muito orgulho e que se sente lisonjeado de poder ter a oportunidade de dividir com o Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens como protagonista de sua fala, para que outras pessoas saibam por si – e não por outras – sua verdadeira realidade. “É muito importante esse protagonismo que eu estou podendo ter, esse meu local de fala, porque tudo isso abre portas pra muitas outras pessoas que antes viviam oprimidas, escondidas, atrás de máscaras que a sociedade nos impõem até mesmo dentro do nosso meio. Vamos falar a verdade, sem hipocrisia? Um negro, favelado, onde muitas pessoas falam que eu não sei falar bem – e eu não faço questão de falar academicamente com ninguém porque eu acho que acadêmico tem que falar dentro da academia – estar aqui é único. Então eu espero que essa entrevista aqui dê voz. Eu não quero ser visto por muitos e sim ser lembrado”, filosofa. Futuro “Eu não vou criar um mundo de ilusão, só que eu espero que nós trans, travestis, LGBT’s possam ter mais lugar de fala na sociedade. Eu espero que a Câmara dos Vereadores esteja cheia de travestis, de gays, de negros e é isso que eu espero do futuro. Essa diversidade e essa igualdade de estar com as pessoas, mas o futuro já está sendo construído por nós e uma hora isso vai acontecer”, acredita. MAIO Jovem ativista conta como foi mudar-se da Baixada Fluminense para a capital federal, o trabalho na UNAIDS, racismo, religião, AIDS, homossexualidade e outros temas 



 Uma vida desde a tenra adolescência até a fase adulta dedicada ao ativismo, ao combate à discriminação, estigmas, preconceitos e outros dilemas. Assim podemos resumir a trajetória de Lázaro Silva. O jovem que sempre percorreu distâncias entre Queimados, na Baixada Fluminense, e o Centro ou a Zona Sul do Rio de Janeiro  durante seus trabalhos sociais, jogou-se de peito aberto a novos desafios e hoje encontra-se em Brasília, no Distrito Federal. Sempre presente no movimento social, hoje em dia, Lázaro tem a oportunidade de estar do outro lado do front atuando como Consultor de Projetos e Programas na UNAIDS (Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV e a AIDS), da Organização das Nações Unidas (ONU). “Tem sido uma experiência muito diferente. Agora eu tô trabalhando com o UNAIDS e consigo ver o outro lado, enxergar as coisas com uma outra ótica”, disse ele.  Além de um acréscimo importante no currículo, o jovem afirma que a mudança de ares também foi bom no que tange ao aspecto urbano da capital do Brasil.  Oriundo de uma das cidades e regiões mais violentas do Rio de Janeiro, Lázaro afirma sentir-se menos preocupado com a questão de segurança no Centro-Oestre brasileiro. “O Rio de Janeiro é uma cidade muito violenta e Brasília dá uma sensação de segurança, onde você pode andar com celular na mão até determinada hora. Eu também consigo chegar um pouco mais tarde em casa, que é uma coisa que no Rio eu tinha essa preocupação porque morava muito longe, fazia as coisas no Rio e sempre eram coisas distantes de minha casa e ficava tarde(pra voltar)”, afirma. Mas apesar disso, também sentiu diferenças nem tão vantajosas assim. “Brasília é uma cidade que tem um custo de vida muito alto e também é uma cidade muito elitista e pensada na elite”, conta. Outra importante mudança proporcionada pelo deslocamento foi no que diz respeito a relação com sua mãe. Não que tivessem um diálogo estritamente conflituoso, mas faíscas e rusgas surgiam em determinados momentos e baqueava a convivência diária. “Cortar esse laço com minha mãe tem sido bem diferente. Eu só contei (para a família sobre a viagem) na semana que eu tava (sic) indo, na semana que eu estava arrumando minha mala. Eu não contei antes porque estava esperando as coisas se concretizarem até que eu fosse. Minha mãe reagiu muito bem, foi uma época em que a gente não estava tendo uma relação muito boa e me serviu de válvula 



de escape ter saído do estado”, revela. E completa: “Minha mãe é religiosa e eu como homossexual, para ela, era um tanto de problema. Não tanto para ela, mas por conta do esposo dela que também era cristão e ela ficava nesse embate entre mim e o marido dela, entre quem defender. Tinha muito disso”. Apesar da matriz religiosa, o jovem conta que nunca precisou externar com todas as letras  sua sexualidade para a mãe ou outro membro familiar. Segundo ele, “foi uma coisa que aconteceu, quando eu vi já estava namorando e aí falei da minha sexualidade naturalmente. Eu sempre me vi muito normal e muito parecido com meus irmãos heterossexuais, que nunca precisaram revelar sua heterossexualidade, e eu também nunca me vi na necessidade de revelar minha homossexualidade”. Apesar de acreditar que em muitos momentos a dualidade religião x homossexualidade possa ter pesado no convívio materno, hoje a situação encontra-se num processo harmonioso e respeitável. “Hoje em dia é até melhor porque a gente conversa mais, eles têm acesso ao meu namorado, conversam com meu namorado. É super de boa”. Mas nem sempre a sua relação particular entre fé e sexualidade foi tão bem resolvida assim. Durante um bom período de sua adolescência, a culpa e o sentimento de inconformidade estiveram como companhia. “Porque eu estava dentro de uma religião que dizia que era errado, que era pecado e eu me martirizei durante muitos anos. Isso traz marcas durante a vida toda de coisas que a gente ouve, dizendo que era coisa do diabo, que era disso e daquilo”, pontua. Mas conforme o tempo progredia, junto com ele veio maiores ensinamentos, mudança de atitude e a confiança necessária para interpretar dogmas religiosos em sua diversidade. “Eu acho que isso foi um processo enquanto eu fui crescendo, amadurecendo e tendo um maior relacionamento com Deus, não só do que me falavam, mas do que eu conversava com Ele. Eu pude ver que a minha sexualidade não influenciava na minha relação com Deus como as pessoas me diziam”. Homossexualidade e Negritude “Até pouco tempo eu tinha a teoria de que todos as vezes em que eu enfrentei casos de racismo eram atrelados a minha sexualidade. Eu não via pelo fato de que é porque sou um homem negro. Era sempre porque eu era negro e gay. Muitos casos de racismo que eu sofri foram atrelados a minha sexualidade”. A afirmação em tom quase confessoral de desabafo dá a tônica de duas vertentes que se transversalizam: a negritude e a homossexualidade. Historicamente vistos como potentes sexualmente, fortes fisicamente e emocionalmente, avantajados e hipersexualizados em métricas corporais o homem 



negro também padece com muitos esteriótipos dentro dos padrões exigidos na comunidade LGBT. Questionado se isso seria um dos motivos para afrocentrar as relações gays, Lazáro afirma que a questão “vai muito além de você estar num relacionamento com outro negro. Eu acho que afrocentrar é uma questão política também. Não é só eu estar namorando um cara que também seja negro, porque eu não acho que isso é um relacionamento afrocentrado. Isso vai da forma que eu levo meu relacionamento e se meu relacionamento é político. Vai muito isso também. Eu acho muito importante homens negros e casais com duas pessoas negras, porque é muito diferente. É diferente a forma como você conversa, é diferente a forma de ter com quem conversar sobre racismo, sobre coisas que aconteceram no seu dia a dia. Fica até mais fácil você enfrentar algumas coisas. Às vezes eu estou em alguns lugares com meu namorado e eu percebo, a gente consegue perceber juntos algumas coisas de dois homens negros na rua”. A questão para ele, porém, extrapola limites meramentes de sexualidade. O problema encontra ecos em outras vertentes e lados sociais, muito por conta do histórico desigual de formação do país. “A gente vive (sic) numa sociedade totalmente branca, totalmente racializada, onde os negros só tem o lado serviçal. A gente tá sempre acostumado a ver o negro subserviente, de ver o negro em segundo plano. Tem muito disso também. Eu cresci muito sob essa ótica da minha mãe falar que por ser negro eu teria que ser duas vezes bom e isso por um lado é muito ruim porque faz com que você quando não atinge essa dualidade de ser bom duas vezes, faz com que você se frustre quando não consegue atingir as expectativas das pessoas. Essa expectativa de ser muito bom no que você faz é uma pressão que eu não vejo em pessoas brancas. Isso acaba trazendo vários constrangimentos pra (sic) gente quando não conseguimos ser bom ou quando é bom e tem que ficar provando o tempo todo que somos bons. A gente tem que provar o tempo todo que somos bons e merece o lugar que tá ocupando”, sinaliza. Isso quando é oportunizada a possibilidade de viver para poder ter a chance de provar algo. “O Brasil é o lugar onde mais se mata jovens negros no mundo, é o país onde a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Eu acho que esse é um momento da gente se debruçar e ver onde está errando ou o que a gente pode fazer para que menos jovens morram. É um momento de se debruçar sobre essas questões, sobre que somos a maior parte da população brasileira e os mais presentes nos presídios. (É) hora de se debruçar nessas questões políticas. Toda vez que eu vejo que uma Marielle foi assassinada, toda vez que eu vejo que uma Matheusa foi assassinada brutalmente numa comunidade do Rio de Janeiro poderia ser eu. Porque eu também sou jovem, eu também sou negro, eu também 



sou periférico. Poderia ser eu. Toda vez que eu vejo um rapaz jovem, um adolescente que foi cooptado pelo crime – porque infelizmente o crime é uma coisa atraente e de ascensão social – eu vejo que poderia ser eu. Isso me afeta diretamente porque eu tenho familiares negros, eu tenho irmãos negros, eu tenho primos negros que por mais que não sejam tão pertos à mim eu acho que quando acontece alguma coisa com uma pessoa negra, eu acho que todos os outros negros também deveriam sentir essa dor porque diretamente ou indiretamente é com a gente”. Representatividade  Apesar dos pesares, se tem algo de bom no que tange aos negros – atualmente – no Brasil, é o maior alcance de sua representatividade. Nascido ainda sob a regência dos anos 90,  Lázaro afirma que as novas gerações têm a oportunidade de se enxergarem em diversas plataformas, desde muito pequenos, o que em sua época era completamente diferente. “Eu acho que agora eles têm muito mais pessoas pra se inspirar. Muito mais artistas e escritores. Por mais que a gente se veja pouco nas mídias, se veja pouco na televisão, a gente se vê pouco em novelas, hoje em dia dia o negro tem muito mais voz. Por mais que a gente seja ainda muito silenciado a gente passou a ter voz e isso a gente não tinha há tantos anos atrás em representatividade”, rechaça. Mas ele ressalta que isso não veio somente pelo bem querer de setores que comandam ou ditam novas regras quanto ao consumo. Muito disso parte da própria organização e luta do movimento negro e que, portanto, sempre se faz necessário manter-se atento aos sinais porque ainda há muitos desafios a serem superados, mesmo com progressões tardias ou minimamente alcançadas. Um exemplo atual é o caso da novela “Segundo Sol”, no horário nobre da Rede Globo. Ambientada na Bahia a novela vêm sendo alvo de cometários e críticas das mais negativas de público, crítica e principalmente dos movimentos negro por conta da baixíssima presença de atores afro-brasileiros na história. Para o jovem, a saída passa pela presença de mais representantes negros por detrás das câmeras. “Essa novela ficou muito em evidência de que já tá mais do que na hora da gente ser escrito, da gente ter diretores, de escritores negros. Da gente não precisar ter nossas histórias contadas por brancos. Onde estão os diretores negros? E onde estão os escritores negros? A gente também tem que discutir sobre isso, sobre onde tá o nosso povo. A gente tem muitos artistas negros, a gente tem cantores negros muito bons, tem diretores negros muito bons. Eu acho importantíssimo ter a história de um artista negro sendo contada pela 



ótica de uma pessoa negra. Isso é muito importante. E que tenha mais Lázaros Ramos e Taíses Araújo, porque eles não são os únicos atores negros”, verbaliza ele. HIV/AIDS, PrEP e PEP Trabalhando num dos principais organismos internacionais de auxílio no combate à epidemia de AIDS e com uma vasta experiência na militância na área, Silva tem muito o que dizer sobre o assunto. Enfático, quando questionado sobre o uso da camisinha, sua resposta é objetiva. “Eu não gosto dessa fala ‘camisinhocêntrica’(sic) de que tenha que usar camisinha. Tem que ser algo negociado e conversado. Porque não adianta eu falar pra pessoa não usar e não explicar que ‘se você não usar acontece isso’. Eu acho que as pessoas têm que estar cientes de que se você não usar pode acontecer isso. Eu sou a favor da liberdade dos corpos, não dessa pressão do ‘use, use, use’. Porque não tem funcionado”. Atualmente numa relação estável e monogâmica, ele disse que questões de prevenção sempre são largamente discutidas com seu parceiro. “Então, a gente fala muito sobre essas questões de HIV até porque ele trabalha diretamente com isso já tem bastante tempo. Meu namorado faz uso da PrEP(Profilaxia Pré-exposição), ele tem 20 anos e já tem dois meses que ele faz o uso da PrEP, e a gente fala muito até porque estamos inseridos nesse contexto e também falamos sobre questões como prevenção e uso do preservativo”, contou. Sobre as novas tecnologias de prevenção, Lázaro mostrou-se confiante e favorárel a sua implementação, mas faz uma ressalva: “Eu vejo essas medidas como aliadas assim como o preservativo. Que veio para somar junto à roleta de prevenções que a gente tem. Eu acho que ainda tem todo um certo tabu acerca da PrEP e a gente ainda tem umas mídias jornalísticas que fizeram um trabalho muito ruim falando sobre a PrEP e acho que tem que ser uma coisa muito bem divulgada para que mais e mais pessoas tenham acesso. Eu acho que a gente tem que ir onde o jovem mais fica: nas mídias sociais e internet. Fazer campanhas nas redes sociais, na televisão sobre PrEP, sobre PEP(Profilaxia Pós-exposição) porque muitos jovens não sabem o que é PEP e o que é PrEP”, alerta ele também citando uma outra importante ferramenta de prevenção, já disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para casos de exposição sexual acidental ou casos de abuso e violência sexual. Mas como incorporar e salientar a eficácia e adoção de novos métodos de prevenção no combate ao HIV, AIDS e as Infecções Sexualmente Transmissíveis, se a técnica mais popular, a camisinha, vem perdendo protagonismo? Para o carioca, a resposta se traduz em conservadorismo e tabu. “A gente tem que ver também que ultimamente temos estado 



num contexto super conservador em que a gente não pode falar de educação sexual, senão falam que a gente tá induzindo a sexualidade das pessoas. Eu acho que essas barreiras de falar de HIV é onde a epidemia cresce, nesse conservadorismo de não poder falar de certas coisas, de não poder ofertar preservativos. É preciso falar de HIV e de sexo em tempo e fora de tempo (de festas e datas alusivas ao HIV), porque as pessoas se infectam todos os dias. As pessoas não se infectam só no carnaval, as pessoas não se infectam só na festa junina. As pessoas se infectam e transam o tempo todo. Eu acho que a gente tem que falar de HIV e prevenção em tudo quanto é lugar. Tem que passar na rua e ver um banner falando sobre HIV, falando sobre prevenção, tem que tá na praia falando sobre prevenção. Porque é importante. Tem muito tabu sobre sexo e o HIV ele traz duas esfínges muito importantes: que é a vida e a morte. As pessoas não gostam de falar sobre morte e as pessoas não gostam de falar sobre sexo. E ainda um dos maiores meios de infecções é o sexual, (mas) as pessoas não gostam de falar sobre sexo, as pessoas não gostam de falar sobre prevenção. Tem pessoas que não gostam nem de pegar camisinha na rua. Tem pessoas que tem vergonha de comprar preservativos, sendo que todo mundo transa. E quem não transa, um dia vai transar. Se é uma coisa tão comum porque  a gente não fala com tanta liberalidade sobre sexo?”, indaga. É aí que entra o trabalho de projetos como o Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS e de outras ONG’s da sociedade civil para Lázaro. “É (importante) porque a gente toca em assuntos que a sociedade não quer tocar. Assuntos sobre morte, sobre HIV, sobre sexo, sobre prevenção. E a gente vai onde as pessoas estão. Hoje em dia eu acho que a gente tem que gritar muito mais alto e tem maiores meios de chegar nas pessoas, coisas que antes a gente não tinha”. Futuro Mas e você Lázaro, onde quer chegar ? “Eu viso continuar trabalhando com HIV que é a área que eu gosto. Eu quero ter um trabalho direcionado para o HIV e a juventude negra, é meu foco”, obstina. JUNHO “Eu não consigo falar de HIV com meus pais”, conta jovem estudante que vive com 



o HIV há sete anos. Vítima de sorofobia, ele revela como o caso afetou sua vida, a importância de se falar sobre isso e a vivência soropositiva como homossexual  Seja na internet, nos dicionários, nos livros ou na faculdade. O significado de Sociologia será o mesmo e, geralmente, vai ser descrito como: “estudo científico da organização e do funcionamento das sociedades humanas e das leis fundamentais que regem as relações sociais, as instituições etc”. E foi justamente em busca dessa procura que o carioca Marlon* foi atrás. Mesmo sem saber que respostas a área o traria, paralelamente e talvez, seja justamente a partir dela que ele vêm apoiando-se em análises para lidar com todas as intempéries provocada pela descoberta de seu status positivo para o HIV há sete anos. Filho único, morador da zona sul carioca, doutorando na área de Sociologia e aos 26 anos Marlon ainda não é totalmente assumido para seus pais e por isso vela sua homossexualidade como uma forma de defesa. Segundo ele, afinal “o senso comum compra a ideia de sorologia + homossexualidade. Isso é um pacote de senso comum. Pacote que hoje, empiricamente, não se sustenta. Só que nesse pacote familiar é muito complexo pra mim poder falar sobre homossexualidade, porque senão vou ter que reparar meus pais duas vezes. E é muito difícil falar de reparação porque parece que eu sou culpado. Parece que eu sou agente de vilania familiar, a famosa ‘ovelha desgarrada’’. Obstante à isso, agente de vilania mesmo foi o que se deparou num famoso aplicativo de relacionamento. De maneira torpe, criminosa e fria o jovem sofreu um violento caso de sorofobia praticado por um anônimo travestido de calculismo que o ameaçou dizendo saber do ‘segredinho’ que ele escondia, inquirindo sobre ‘estar passando HIV para os outros’ e ameaçando contar para todos os seus conhecidos a sua sorologia. Um duro golpe em sua estabilidade emocional. “Eu eu fui em busca de justiça. Porque a lei penal que protege os soropositivos não é uma lei completa, não é uma lei rigorosa”. Mas que com muita altivez e consciência – do alto de sua vã sociologia – ganhou novos contornos no que tange ou entende-se pelo conceito de justiça. Isto é, Marlon tirou dessa 



(e de uma primeira sorofobia praticada até então por uma amiga) outros ensinamentos e aprendizados, que compartilhados abaixo te convidam para entender melhor sua vicissitude. Confira a entrevista na íntegra:   Vida e Formação Acadêmica “Meu doutorado é em Sociologia. Eu sou formado em Sociologia, mestrado em Sociologia e doutorado em Sociologia. Fiz a Universidade de Brasília, depois a UFRJ com mestrado e agora a UERJ no doutorado. (Fui estudar em Brasília) através de um programada chamado PAS (Programa de Avaliação Seriada) – que eu nem sei mais se existe -, mas era um projeto que tinha com a escola em que você fazia três exames (do 1º ao 3º ano) e o saldo desses três exames deixaram você entrar no curso pré selecionado.  Mas eu acho que na época eu tinha dúvidas de muitas coisas. Eu sempre tive um perfil muito caótico, mas eu sempre tive um perfil de comunicador e gostava muito naquela época, namorava com a questão de Relações Internacionais, mas por motivos de eu não ser uma pessoa que se dedica muito pros estudos – ainda mais quando envolve Matemática, Física e Química que eu não gosto – e precisava pra esses cursos maiores de Comunicação. E aí acabou que uma menina, que até hoje eu não sei o nome dela, ela foi fazer uma tutoria no meu colégio – que é quando o professor diz que aquela pessoa vai ficar na sala de aula observando vocês – e aí eu fui fazer xixi e falo que até hoje eu sou sociólogo por causa desse xixi e encontrei ela no corredor. Aí eu perguntei qual era a área dela, que é uma curiosidade meio ingênua, e ela disse ‘eu faço Sociologia’ e é isso. Aí eu perguntei ‘ah, me conta mais’, aí ela disse de Ciências Sociais, de suas pesquisas sobre fenômenos sociais, classe, gênero, violência e aquilo ficou na minha cabeça. Eu lembro que eu perguntei a ela se dava dinheiro e ela disse ‘ah tem uns cargos aí que consegue trabalhar na Petrobrás’. Até hoje eu estou esperando trabalhar na Petrobrás (risos). E eu não sei, ficou em mim. E desde então eu selecionei Sociologia, passei e é isso. Até hoje eu não decidi onde me enquadro na Sociologia, porque minha graduação naquela época era Cultura. Eu gostava muito de Sociologia da Cultura, apesar de não saber muito bem o que que é issoa até hoje, e eu acabei fazendo uma monografia sobre Políticas Culturais. Eu busquei entender como o governo implementa políticas de ordem cultural ou políticas de ordem social, mas pensando no âmbito cultural e aí eu entrevistei vários gestores de cultura de bairros de Brasília pra sabser se a interpretação que eles tinham da agenda de cultura (se) diferenciavam e porque. E isso foi muito bom pra mim. Acabou 



que eu propus fazer um Mestrado nessa área, propus esse projeto no Rio de Janeiro e não consegui fazer, porque quando a gente conhece o orientador, o orientador muda tudo e ocasionou na minha vida que eu passei por um ógão de pesquisa e lá eu fiz muita pesquisa de análises de campos científicos. Por exemplo, onde estão os fonoaudiólgos do Brasil? O que eles estudam? Ou então, onde estão os pesquisadores em saúde? E acaba que hoje eu estou ali na parte de Sociologia das competências. Sociologia de como se constrói pesquisa, pesquisa na saúde, agora tô fazendo pesquisa sobre como a pesquisa sociológica no Brasil tá sendo construída. É meu objeto de doutorado. Então eu faço essa pesquisa de doutorado, de quais são essas especializações, quais são os temas e as agendas que a Sociologia propõe nos tempos atuais. E divido meu tempo em quem são os pesquisadores em políticas culturais, onde eles estão, quais são as instituições, como se aproximam, como se afastam . É esse meu tempo”.   Juventude, Homossexualidade e Sorofobia “Esse assunto da sorologia é um grande livrão que eu tenho que buscar qual capítulo estou pra poder falar: sorologia no dia a dia, sorologia no ambiente familiar, sociologia no ambiente sociológico. São muitos capítulos dessa história ainda não escrita que eu tenho que acessar, então é muito complexa essa pergunta. É uma pergunta muito livre sobre sorologia pra mim. Mas uma coisa que eu posso falar que atravessa esses capítulos e que eu tenho defrontado muito agora é a constância dos silenciamentos de tratar desse assunto em diversas instâncias da vida. E que, de certa forma, esse acúmulo de silenciamento uma hora volta pra você em termos de dúvidas, em termos de afeto, em termos de adequação. Então, por exemplo, se a gente pega o capítulo família eu sempre tive um incômodo – no meu caso é até curioso, que é um caso errado – que minha família soube antes de mim (sobre a sorologia) em efeito cascata: minha mãe soube, meu pai soube, minha tia soube, minha avó soube, minha prima e até hoje eu tô descobrindo quem sabe. Mas mesmo que seja um ambiente muito acolhedor é uma construção, sabe. Assim, seus pais precisam entender também o que é a sorologia, te amar, entender que amam mais que qualquer preconceito e aprender com você ou mais que você porque eles tem que aprender o nível médico e aprender também um amparo psicológico pra lidar com essa pessoa, porque um soropositivo num primeito momento ele tá desamparado emocionalmente porque ele não sabe onde isso via levar. Então é uma carga muito difícil pra família. 



Isso acaba na balança, eu passei por muitos anos achando que na balança entre prós e contras, a balança dessa busca de informação desse cuidado que meus pais tiveram era mais positivo do que qualquer outra coisa. Só que eu não consigo falar de HIV com meus pais. Isso é muito difícil porque todo soropositivo uma hora tem necessidade de falar. Às vezes falar num tom mais preocupado, às vezes falar num tom mais reflexivo, são várias formas de se falar sobre HIV. E no ambiente familiar é complexo porque quando eu digo pro meu pai que eu preciso falar sobre HIV, ele me responde ‘você está bem e ponto’. Eu acho que no meu caso é muito importante isso. Nesse caso, geralmente, o senso comum compra a ideia de sorologia + homossexualidade. Isso é um pacote de senso comum. Pacote que hoje, empiricamente, não se sustenta. Só que nesse pacote familiar é muito complexo pra mim poder falar sobre homossexualidade, porque senão vou ter que reparar meus pais duas vezes. E é muito difícil falar de reparação porque parece que eu sou culpado. Parece que eu sou agente de vilania familiar, a famosa ‘ovelha desgarrada’, porque – e eu tô parando pra pensar nisso agora – eu ser descoberto soropositivo pelos meus pais me colocou num terceiro armário depois da minha homossexualidade. Porque se eu estava num processo de descoberta homossexual, eu tenho 26 anos, e me descobri soropositivo aos 19 anos. Eu descobri que sou homossexual há muito tempo, mas eu comecei a exercer a minha homossexualidade com 18, 17. Então aquele processo de 17-18 anos, da porra loucagem, de você se encontrar – não necessariamente no caso de todo mundo -, mas no meu caso foi em um ambiente universitário, um ambiente muito aberto em que eu pude conviver e pude também entrar em contato com o mundo da bebida, com o mundo do cigarro, com o mundo das festas enfim. Eu não tive tempo suficiente pra poder assentar essas minhas experiências e afetividades homossexuais pra lidar no âmbito familiar. Eu lidei com isso no âmbito universitário entre amigos. E eu acho que o que viria depois disso seria lidar no âmbito familiar. No momento que você se entende melhor, que você vê ‘opa as pessoas gostam de mim sendo gay ou não’ talvez eu tivesse sentido mais encorajamento de falar pros meus pais. Só que no momento que meus pais descobrem com 19 anos que eu sou soropositivo, falar que eu também sou homossexual seria um duplo tiro. Seria um triplo tiro. Então eu volto pra casa, eu volto no joga da vida quatro casas no que diz respeito a falar sobre homossexualidade. E eu estou nisso até hoje há oito anos. Fazem quase oito anos. E na verdade é uma estrutura de violência muito própria, talvez não à mim, mas a muitas pessoas. Eu acho que ser soropositivo, mesmo que sua família te aceite, e queira te amar e te ame, é um ponto de peso familiar tão grande que você não quer contribuir para que pese mais ainda. E por isso eu sou completamente impossibilitado de falar de homossexualidade lá 



em casa, apesar de que sete anos depois, as coisas melhoraram. Só que esse processo da homossexualidade, da descoberta, de falar que sou homossexual em casa foi interrompido pelo processo da conversão soropositiva. Engraçado que eu já fui confrontado antes até da conversão pelo meu pai, especificamente, num momento em que ele me encontrou com um garoto e aí ele perguntou se eu era gay e que estava tudo bem pra ele isso. A minha mãe semana retrasada perguntou se eu estava andando com viado, com esse termo. A pergunta dela foi extremamente homofóbica, foi violenta. Antigamente era mais silenciado. Antigamente eles falavam de mulher. Hoje não falam mais sobre mulheres. Hoje também uma coisa muito curiosa que eu sinto no ar é que eles não imputam mais em mim a construção de família. Parece que eles, de alguma forma, silenciosamente, não querem trazer pra mim a responsabilidade de constituir família haja visto que eu sou filho único. Filho único de uma mãe quarentona. Então, de certa forma, isso também entra pra jogo, porque parece no ambiente deles – e eu não sei se tá bem resolvido – que eu posso ter filhos. Não sei também se tá resolvido na minha cabeça por questões emocionais. Por questões financeiras, por questões de tratamento. E isso faz com que minha mãe deixasse ao longo do tempo de falar sobre filhos, de falar sobre família, mulheres. Porque eu acho que tem muito mais a ver com o medo de despertar um sentimento ruim em mim, do que com o desejo compulsório de heterossexualidade. E voltando a chave da homossexualidade, o meu pai já se mostrou muito mais aberto com relação a isso. Só que ao mesmo tempo eu sei que se faço esse movimento com meu pai, eu acho que um dia eu vou fazer, eu acho que essa porta está aberta pra mim. Na hora que minha mãe perguntou pra mim se eu estava andando com viado ele virou pra ele e disse ‘que pergunta é essa?! Que coisa absurda!’.  O que foi interessante naquilo é que eu não consegui ficar quieto. Eu confrontei. Não da forma assumindo minha homossexualidade, mas falei ‘que absurdo. Você é uma pessoa estudada, que tem experiência, que não é (aquela) que não tem conhecimento sobre as coisas’ e eu também não acho que passa por ter ou não ter mais conhecimento, mas passa pelo lado afetivo das pessoas. As pessoas são boas porque são afetivas. As pessoas não são boas porque não tem conhecimento. Isso é um assunto que eu adoro falar: que é a situação ‘soropositivos só vão ser bem vistos e amados se as pessoas tiverem pré informações sobre eles antes’. Que absurdo né. Quer dizer então que uma pessoa sem informação nenhuma, no interior do Brasil, não podem amar seus filhos soropositivos porque ela não tem informação pra amar? 



Eu tive uma discussão gigante, inclusive há dois meses atrás uma das minhas saídas do armário na mesa de bar com três amigas, foi que uma das amigas  – hoje ex-amiga – as três não sabendo da minha situação e souberam na hora porque eu explodi na mesa de bar. Contando rapidamente, mas eu estava na mesa de bar com duas amigas e uma terceira e eu sou muito próximo das duas, então eu falo que a minha direita tinha uma grande amiga e na minha esquerda tinha uma grande amiga  e no meio tinha uma outra amiga. E aí por algum motivo começou a se falar de soropositivos e essas questões. E é muito ruim você ser soropositivo e não poder falar de seu lugar de fala, numa mesa de bar, onde as pessoas estão falando sobre esse assunto. E você quer, não só ouvir. Porque de certa forma você sente que tem um pouquinho de conhecimento sobre o assunto, porque você é soropositivo no final das contas. E aí essa amiga começou a falar ‘ah eu acho que temos que levar em consideração a dificuldade das pessoas soronegativas entenderem e quererem estar com uma pessoa soropositiva. A pessoa soropositiva é uma pessoa que está potencialmente morrendo e também, eu acho, que só vai amá-la quem tiver informação. Só é possível amar uma pessoa soropositiva se a pessoa tiver informação de que o vírus não passa por mosquito, de que o vírus não passa porque você beijou e de que a pessoa é saudável’. Aí isso me incomodou profundamente porque tem dois erros: primeiro porque eu não estou potencialmente morrendo, acredito eu, porque estou aqui bem e inteiro. E outro assunto é que isso me despertou a pergunta que eu estava falando antes, que informação é o que leva a se amar? Será que agora eu só posso traçar caminhos amorosos com universitários brancos, doutorandos? Será que é esse o caminho? Não foi essa caminho que minha mãe percursou. Minha mãe não seguiu esse caminho. Minha mãe não é universitária, minha mãe tem um conhecimento básico equiparado a um conhecimento médio no Brasil, que não fez ensino superior e eu não sei nem se fez ensino médio completo. E ela teve que me amar durante o processo de adquirir conhecimento e de adquirir informação. Ou seja, o afeto é o que faz as pessoas se gostarem. E isso é uma coisa muito importante para qualquer instância fóbica. É o afeto que faz uma pessoa entender uma pessoa trans. É o afeto que faz uma pessoa entender uma pessoa soropositiva. É o afeto que faz uma pessoa entender o que é o racismo estrutural. E enquanto a gente fica vendendo essa ideia de que a informação é a principal ferramenta de inclusão, eu não vou estar gostando disso. Porque eu acho que a informação é muito relevante, a informação faz com que as pessoas saibam com o que estão lidando, mas a gente tem que contar com um mundo mais afetuoso. Mais solidário. 



Na verdade, essa questão é muito complexa para nós soropositivos, identificar sorofobia e também saber como responder sorofobia. É muito difícil porque quando você enfrenta sorofobia você tem que se revelar enquanto soropositivo. Então eu digo que na verdade foram duas sorofobias: a primeira foi a fala e a segunda foi que, pra que eu respondesse, eu deveria vir à público. Então o meu vir à público não foi um vir gratuito e autêntico. Foi um vir à público imposto e num bar, num sábado a noite, quando eu quero relaxar, em que tem pessoas ao meu redor, que tem amigas ao meu redor. Depois que ela cometeu essa série de falas sorofóbicas foi: ‘eu sou soropositivo há sete anos e as pessoas com as quais eu namorei elas tiveram muita disposição de me amar antes de se informar’. E aí ela continuou (risos). E aí foi quando eu experimentei a sensação da retirado do lugar de fala. Porque é muito importante. A gente acha que o lugar de fala, enfim, eu sou homem, sou branco, cis(gênero), então o meu lugar de fala sempre foi muito privilegiado. Eu tenho consciência do privilégio em que todas as minhas identidades se encontram. E que, de certa forma, me privilegiam até nas outras identidades nas quais eu não sou tão privilegiado como a identidade homossexual. É mais fácil você ser um homem branco gay do que um homem negro gay. Mas foi a primeira vez que eu experimentei o lugar de fala como uma pessoa sorológica em que mesmo num ambiente de privilégio, que eu sei que eu estou, eu tive que falar de mim, do ponto de vista meu, de minha experiência própria de que ela não tem conhecimento. E que ela não experimentou aquilo, ela não viveu aquilo, não sabe o que é aquilo por sete anos. Então esse lugar de fala na hora que eu falei, na hora que eu explodi, foi muito militante do ponto de vista em que eu dei uma resposta militante forçado. Mas a continuação do debate dela virar e falar ‘tudo bem, você é soropositivo, mas você acha que foi fácil para os seus exs-namorados namorarem você?’, isso foi muito violento. (E sobre as outras amigas na mesa) Ah isso foi muito maravilhoso, foi o ponto ápice da história (a reação das demais amigas). Porque antes das duas saberem da minha sorologia, as duas estavam defendendo com argumentos extremamente éticos, extremamente afetivos com relação as pessoas soropositivas frente à um movimento sorofóbico. E foi o que eu falei pra elas duas depois, nós ficamos até sete da manhã nesse bar – depois que a menina foi embora – ‘é tão importante o que vocês trouxeram pra essa mesa de bar. Porque vocês trouxeram afetos, porque eu poderia ter voltado pra casa muito mais desconstruído e destruído. E vocês me permitiram, antes da minha fala, um lugar de fala. Porque tinham duas pessoas falando por mim antes de saberem da minha sorologia. Se a sociedade fosse mais assim a gente evitaria comportamentos soropositivos que, às vezes, são revelados publicamente e não são questionados. Talvez ajudasse no nosso ambiente familiar, talvez ajudasse no nosso ambiente profissional, às vezes 



ajudariam nos nossos ambientes emocionais e psicológicos se a gente tivesse exércitos ao nosso redor, como eu tive naquela mesa de bar.  Então é muito importante as pessoas terem informações e os afetos porque, na verdade, elas podem entrar nessa luta com você. (Sobre sentir-se culpado por revelar ou não revelar a homossexualidade para seus pais) eu acho que no momento que eu assumo uma identidade de culpa eu corroboro com um movimento homofóbico e sorofóbico. Então assim, eu não admito posição de culpa. Eu não admito postura de culpa, pelo máximo que meu comportamento seja culpabilizado. Mas eu sinto que se eu falar pra minha família que eu sou homossexual, eu faço com que eles tenham que passar por um processo aos quais eu acho que eles não estão preparados. E, de certa forma, é proteção pessoal eu não passar por esse processo. E essa proteção pessoal ela não é uma proteção do ponto de vista ‘nossa eu soy gay, meu Deus, que horrível ser gay’. Essa proteção pessoal é: eu não sei se no meu estado de vida eu preciso desse dilema familiar pra construir minha história. E por isso que eu acho muito importante esse recado, até para outras pessoas soropositivas, que não podem revelar sua homossexualidade em casa, que não se sintam culpados porque você já tem que passar por processos muito difíceis. Tem famílias que até hoje não sabem o que é HIV e tem filhos soropositivos, tem filhas soropositivas. Então, às vezes, é um processo de se poupar que faz todo sentido pra sua vida, pro momento que você tá vivendo.  Eu acho que na verdade a gente tem de lidar com a vida de uma forma situacional. Pra que consiga entender cada situação e como você lida com cada situação. Então você vai aprendendo várias coisas. Por isso eu acho que, na verdade, numa luta – eu não entrei em detalhe sobre a sorofobia ainda – em que você quer justiça, você às vezes não percebe que o que você quer é uma terapia entre as pessoas que você ama e entre as pessoas que você conhece. E em algum momento quando alguém me abordou e queria falar da minha identidade pré dizendo que sabia do meu ‘segredinho’ e que perguntou se eu estava passando HIV para outras pessoas e meio que numa retórica de que ‘vou falar para outras pessoas’, eu fui em busca de justiça. Eu preciso da justiça, ir atrás dos direitos humanos, aí eu vim aqui na ABIA, fui atrás de ativistas, falei com três advogados e falei ‘eu quero justiça!’. Porque a lei penal que protege os soropositivos não é uma lei completa, não é uma lei rigorosa. Porque o ambiente penal ele deve ser o ambiente que mais deve ser evitado, porque senão todo mundo vai tá preso. Porque todo mundo comete coisa errada. Então, na verdade, o penal tem que ser o último recurso. Então nesse caso que a pessoa chega pra mum num ambiente privado e fala que sabe do meu segredinho e me pergunta 



se eu tô passando HIV pra outras pessoas, não configura na lei um crime. Não configura aspecto penal. Eu acredito que, certamente, deveria. Mas o que isso me fez entender é que nessa luta situacional que eu estou passando agora, a luta penal não vai me dar resposta. Porque a luta penal não está preparada e eu não posso buscar justiça via justiça penal. Aí pessoas falaram em processo civil, processo contra o aplicativo com o qual isso aconteceu, mas eu cheguei numa conclusão que tem a ver com a repaginação que a justiça, na verdade, é a terapia com a qual eu passei com meus amigos, com a qual eu passei aqui, se é a terapia com a qual eu passei com algumas pessoas do trabalho que souberam da situação. Porque uma pessoa que chega pra outra e diz que sabe da sua condição de portador de HIV e pergunta se você tá transmitindo criminalmente o vírus e te ameaça sabendo do seu segredo, se essa pessoa se esbarra com uma pessoa que não tem esse ‘cais’, se essa pessoa faz isso com uma pessoa que está extremamente fragilizada, essa pessoa ativa uma bomba ou uma ‘arma’. Essa pessoa tá dando uma faca, uma arma, tá empurrando de um edifício. Então assim, à vezes eu paro pra pensar ‘será que foi pequeno o que aconteceu comigo?’. Não foi. Isso acontece o tempo todo. Isso acontece todas as horas e as pessoas não falam sobre isso, as instituições não querem falar sobre isso, os aplicativos naõ querem falar sobre isso. A internet parece uma terra sem lei. Não deveria ser, mas é. E as pessoas estão vindo à público com suas violências, com seus crimes anonimamente. Porque elas sentem que anonimamente elas podem tudo. Eu acho que uma luta que tem que ser feita hoje é criar mecanismos de desanonimizar essas pessoas. Criar mecanismos de descortinar essas pessoas. Porque o que acontece é o jogo de autorias, o texto que eu escrevi. Porque eu não posso vir à público porque eu tenho medo da sociedade. Essa pessoa não pode vir à público porque ela está agindo e sendo criminosa com uma outra pessoa. Então nem eu posso dar essa autoria e nem ela pode dar essa autoria. Então como que a gente constrói justiça, como que a gente constrói reparação num direito em que a gente é totalmente impessoalizado, numa justiça que é totalmente nomeável, em que você precisa ter nome pra fazer o processo jurídico? Se a gente não consegue trazer essas autorias pra jogo, não consegue fazer nada. E foi isso que aconteceu comigo. E aí um dos processos sorofóbicos que decorreu da sorofobia dessa pessoa foi: pra eu responder isso eu preciso vir à público. Ou seja, a minha autoria foi chamada à público, foi imposta pra ser publicizada e eu responder a falta de autoria dele. É uma outra forma de violência. E o que acontece, vamos pegar por exemplo o aplicativo. O aplicativo em que eu passei foi um aplicativo de encontro, como qualquer pessoa que quer fazer sexo e se encontrar com outra pessoa – ainda tem isso: o preconceito de você contar onde aconteceu. Porque a sociedade ‘nossa, você estava lá, você queria’. Não. Todo mundo 



quer fazer sexo, quase todo mundo porque a gente também respeita quem é assexual, mas as pessoas tendem a querer se encontrar com outras pessoas. Então eu não fiz nada de errado naquele aplicativo. Agora, o momento em que o aplicativo me responde falando que ‘no momento em que a pessoa excluiu o perfil dela, perdeu-se os dados’ e ‘não se tem mais a possibilidade de recuperar a autoria’ eu tenho duas imaginações: a primeira é mentira. Eu acho que tudo hoje deixa pegada digital e outra coisa a própria polícia disse que isso é mentira e é isso. A mentira se transforma em facto. Eles falam isso. E a outra coisa é, se na sua política de aplicativo você fala contra a sorofobia, coisa que é dita, porque então você não implementa instrumentos,direitos e formas de você proteger pessoas ou te possibilitar que elas sejam reparadas? Porque que vocês não colocam um codificador no aplicativo que mostra e transforma isso em um momento que você congela a conta dessa pessoa pra que possa ser analisada depois? Pra depois saber se a pessoa foi sorofóbica você poder responder. E aí sabe o que acontece? O aplicativo é cúmplice de uma sorofobia, então é tão criminoso quanto a internet. Aí eles falam que o Google e a Apple não permitem. Então Google e Apple também são cúmplices. Então é uma rede de cumplicidade que permite que coisas assim aconteçam. E uma coisa muito triste nisso tudo é que o aplicativo é voltado pra comunidade gay. Então hoje você ser gay não significa não te isenta de nada, nem de não sofrer sorofobia (no app). Então é muito importante que pra combater essa rede de cumplicidade do mal a gente consiga construir redes de cumplicidade do bem”. Sexo “Não sou religioso, mas uso essa expressão: graças a Deus eu tive duas pessoas maravilhosas em minha vida, que souberam que eu era soropositivo durante o início de namoro e lutaram à favor e hoje são até mais ativistas do que eu. São socialmente soropositivos, adorei a expressão. Mas sabe uma coisa sobre isso: eu nunca pensei assim ‘ah eu vou transar com uma pessoa e ai eu sou soropositivo. E agora?’. Nunca. Mas sabe um pensamento que fica na minha cabeça: se eu estou transando com uma pessoa que eu enxergo traços de uma pessoa ruim – ruim não porque é difícil você ver isso na outra a olho nu – , mas se eu estiver deitando com uma pessoa que é fóbica na minha cabeça isso me broxa. Mas é um processo que eu acho que é pra todas as instâncias da vida, não só na cama e no sexo. Eu acho que isso é uma coisa que muitos soropositivos sabem muito, creio que umas melhores que outras. É um grande filtro e é um filtro autônomo e é um filtro muito automatizado. No momento em que você esbarra com uma pessoa que tem todos os traços sorofóbicos, você não quer essa pessoa na aua vida. Você não quer transar com essa pessoa. Você não quer estar com essa pessoa. E isso faz com que na verdade você esteja se protegendo de pessoas ruins. 



Então, na verdade, o HIV ele acaba se transformando numa grande peneira social na qual você mede despêndios e esforços, ganhos e perdas. Algumas pessoas não valem a pena nenhuma. Algumas pessoas você simplesmente percebe que se aquela pessoa não te aceita como soropositivo ou não aceita soropositivos sem nem saber que você é soropositivo, essa pessoa é uma pessoa possivelmente racista, possivelmente machista, possivelmente danosa. Então é isso: sexo é quem vale a pena. Eu acho que depois que você passa por um período de calmaria e você começa a ter mais ciência sobre o que você pode ser, sobre o que você quer ser, sexo acaba se tornando um parâmetro pra você entender se você quer ou não. Lógico que tem momentos mais sexuais, tem momentos mais assexuais, mas eu acho que tem que valer a pena. Essa é a equação. Possa ser que o sexo de aplicativo valha a pena, pode ser que o sexo com mais de uma pessoa valha a pena, pode ser que o sexo com uma pessoa só valha a pena, pode ser que o sexo 50 anos com uma pessoa só valha a pena. Mas tem que valer a pena. Se não vale a pena pra você não é saudável, então não tenho feito sexo desde então porque não tenho encontrado quem valha a pena”.   Infecção de HIV por jovens “(Acontece) porque a gente ainda vive à sombra e estigma da década de 80 e 90. Eu acho que as pessoas tratam essa questão como anacrônica. Enquanto a sociedade estiver anacrônica a gente vai ter que sofrer muito pra mostrar o quanto falar sobre isso é extremamente saudável. Eu acho que ainda não construímos – voltando a um termo que eu usei – uma rede de conforto e uma rede de resposta pra que a gente possa quebrar esse paradigma que ainda está imposto na sociedade. Esse paradigma ainda de Cazuza. A gente tem que mostrar primeiro que o ficou não é um absurdo. O que ficou não é um monstro. Que também é importante, que a gente não pode ‘ah que horrível, não vamos falar sobre isso’. Eu acho que o importante é: a gente tem que entender que nós ainda estamos aqui. E os soropositivos ainda estão aqui. Eu acho que na verdade o paradigma está ruindo, ele não se sustenta. O paradigma por si só já está ruindo. Mas a gente precisa criar espaços pra que a visibilidade soropositiva esteja presente. Não podemos criar apenas políticas de prevenção. Não podemos criar políticas de assepsia. Nós somos uma comunidade, infelizmente, grande mas que felizmente por ser grande, a gente também tem potencial de transformar o paradigma. Só que isso é uma luta do dia a dia, isso é uma luta conjunta, isso é uma luta terapêutica. Então a gente tem que buscar essa terapia juntos e, ao mesmo tempo, construir essa visibilidade. Eu vou te contar 



uma coisa: eu acho que esse pensamento de que a pessoa se despreocupou da causa, tem que ser problematizado em alguma instância. Eu acho que sim, as pessoas se tornaram menos complicadoras desse assunto, mas é muito difícil você conhecer uma pessoa homossexual em que algum momento o dilema de “se me converti em HIV ou não” não tenha passado. Eu acho que todos os gays aos quais eu me relacionei tiveram traumas enormes, são soronegativos, mas tiveram traumas enormes em algum momento da vida deles por causa da questão do HIV. Então eu acho que esse ápice de que as pessoas continuam convertendo, de que as taxas continuam crescendo não diz respeito a uma folga da sociedade. Diz respeito mais a uma estrutura de preconceito e violência. É estruturalmente violento e eu acho que na verdade a gente não pode esperar e acusar um indivíduo sobre algo que tá colocado. Então eu acho que a culpa do HIV estar se expandindo seja do jovem que resolveu se descuidar. Eu acho que na verdade ele é uma vítima. Eu acho que a estrutura da violência tá amarrada institucionalmente e a gente ainda precisa desestruturá-la”. Futuro “Eu tenho uma resposta pra isso do capítulo em que eu sou soropositivo. Eu acho que no momento em que um soropositivo se coloca numa esfera com muitas pessoas e instituições te sustentando, com muitos esforços coletivos e todos soropositivos, é potencialmente importante. Então, na verdade, eu espero de mim me tornar mais militante com essa causa, porque eu estou acompanhado de exércitos emocionais. Então eu acho que na verdade do ponto de vista da questão soropositiva, eu acho que se sentir amado, se sentir afetado, se sentir amparado faz com que a gente tenha mais voz e leve isso pra outros lugares e pra que outras pessoas saibam se proteger. Então na verdade como todo soropositivo é um possível, um potencial militante, tem que construir um espaço para que essa questão flua. Então eu acho que a ABIA, por exemplo, os meus amigos, o Salvador e outras pessoas no momento em que elas falam ‘vá e fale e escreva’ eles estão deixando mais claro pra mim que num cenário daqui há três anos, quem sabe, eu posso estar publicamente assumido e estar ajudando nessa luta construindo espaços para que outros soropositivos ajudem junto com soronegativos. Eles precisam ser ajudados, mas em algum momento, eles tem total força pra ajudar, total força pra enfrentar essa questão”.  *Marlon é um nome fictício utilizado para preservar a identidade do entrevistado. 



    JULHO “Eu não me sinto a vontade para falar 100% sobre minha sexualidade com os médicos. Eu me sinto julgada”, revela jovem. Feminista, ainda fala sobre as pautas de gênero, racismo, HIV, relações não monogâmicas e outros tabus  Numa cidade pequena, do interior do principal estado brasileiro – economicamente e socialmente falando – , onde não há maiores oportunidades de emprego e onde muita das vezes você é a exceção que confirma a regra, não há maiores caminhos para percorrer. Imbuída desse sentimento, Maria Lucia Meira Clemente não enxergou outro caminho senão o da Educação para descobrir novos mundos e expandir os conhecimentos. Filha de um pedreiro e de uma servente escolar – que durante anos trabalhou como empregada doméstica – a jovem de 24 anos recém completados sabia que podia chegar mais longe. E isso era algo que seus pais sempre a ensinaram a persistir. Nascida e criada até a adolescência em Lorena, cidade do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, a paulista não se esquece das lições aprendidas dentro de casa. “Minha família é pobre, mas eu sempre tive uma estrutura familiar muito boa e meus pais sempre (foram) preocupados com educação”, conta ela. 



Numa sociedade desigual e racista, Maria aprendeu desde cedo que para pessoas de pele escura como ela o único elemento de ascensão e privilégio se dá através de lápis e livros. Ciente de tudo isso, terminou seus estudos, mas ainda faltava a faculdade. Porém, no famoso período de “entresafra” que demarca a saída da adolescência para a juventude (ou vida adulta), a responsabilidade – e as contas – bateram na porta e sem empregos na sua cidade, não restou outra saída. “Depois de Lorena eu fui pra São Paulo quando eu me formei no ensino médio. Porque na minha cidade não tinha muito emprego e a minha mãe é de São Paulo, então tenho muitos familiares lá”, explica ela. Durante um ano sua rotina na capital paulista foi de muita ralação, mas sempre com o desejo latente de alçar novos voos. Comunicativa, sabia que queria cursar algo justamente em Comunicação Social. Só não sabia por qual nicho seguir. Mas aí veio o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), uma aprovação e a certeza de uma mudança – literal – em sua vida. “Aí depois de São Paulo, eu passei no ENEM pra estudar na UFF (Universidade Federal Fluminense), em 2014. Não (era ideia vir pro Rio), na verdade, eu queria cursar em São Paulo mas o que acontece: SP só tem duas universidades, eu acho, públicas que na época aceitava o Enem pra Jornalismo e Comunicação que é o que eu queria. Acho que era só a Federal de São Carlos, na verdade, porque na época a UNICAMP e a USP não aceitavam Enem. E aí, mais perto pra mim, além de São Paulo era o Rio. E quando eu passei pra cá numa universidade pública eu vim. Não podia deixar essa chance”. Vida no Rio de Janeiro “Assim, num primeiro momento foi de deslumbre, tanto com a cidade que é maravilhosa no Rio, como Niterói que também é maravilhosa, mas depois que passou esse momento e bateu a realidade eu fiquei ‘meu Deus isso aqui é muito caro. O que eu vou fazer pra viver? O que eu vou fazer pra comer? Onde eu vou morar? Como é que meus pais vão continuar me mantendo?’. Aí eu já comecei a entrar em desespero. Primeiro eu fui pra república, república mesmo sabe. Morava com 17 meninas. Uma pessoa tinha uma casa e colocava ali o máximo de beliche que ela conseguia e aí alugava para as pessoas. Então foi mais esse estranhamento. Porque até então eu morava num bairro de periferia lá no interior, numa cidade muito simples”, explica Maria sobre o choque de realidade sofrida com a mudança. Segunda integrante da família a cursar ensino superior – seu irmão foi o primeiro – ela sabe do peso que sua estadia no Rio de Janeiro representa para além da sua vida profissional. “Ah sinto, (uma responsabilidade) muito grande. Até porque meu pai é 



pedreiro e minha mãe era empregada doméstica, depois passou pra servente escolar. Mas assim, você tem toda aquela projeção dos seus pais em cima, mas não é nem por mal. Eles querem seu bem, eles não querem que você tenha que passar pelas mesmas coisas que eles passaram. Então eu senti e sinto esse peso sim ainda, mas por um lado me motiva. Por um lado pressiona porque tem aquele medo de falhar, mas por outro é impulsionador”. Morte da mãe Mas o que Maria Lúcia não poderia esperar era que nesse meio tempo o destino lhe pregasse o mais duro golpe de sua vida: a perda de sua mãe. “Minha mãe era minha maior impulsionadora. Foi a pessoa que impulsionou meu irmão a entrar na universidade, eu também, meu outro (irmão) a fazer um curso técnico. E minha mãe era essa figura assim: uma mulher negra, chefe de família, que botava a cara mesmo e fazia tudo para os filhos. Então me desestabilizou bastante, até porque eu já estava aqui, fiquei em depressão uma época, mas é engraçado essa coisa porque desistir nunca passou pela minha cabeça”, diz ela. E completa: “Mas por outro lado eu pensava que minha mãe morreu e eu tenho certeza – quer dizer, certeza não, pode parecer um pouco pesado isso – que se minha mãe fosse uma mulher branca de classe média, ela não estaria morta. Porque ela não teria gastado a saúde dela esfregando o chão da casa dos outros. E ainda que ela não me veja aqui eu vou me formar porque é o único jeito”. Negritude e Racismo nas Universidades “Lorena é uma cidade bem branca, do ciclo do café. Bem branca e bem racista até certo ponto porque foi a parte ali de desenvolvimento da cultura cafeicultora bem forte. Então tipo assim, tem muita gente branca. E não tinha muitas essas discussões de questão racial. Eu lembro que no ensino médio eu já me colocava a favor dessas questões como das cotas e eu era escorraçada em sala de aula, pelos meus professores também”. São com essas palavras que a universitária resume, desde cedo, algumas das intempéries mais marcantes vividas numa cidade sem representividade de outros pares negros. E isso foi um dos pontos que mais chamaram sua atenção, positivamente, quando chegou na Cidade Maravilhosa. “Então, quando eu cheguei aqui, eu notei que tem muito mais pessoas negras no Rio de maneira geral e parece que tem ciclos da negritude. Não só culturais como festas, mas movimentos de debates. Enfim, parece que tem uma cultura negra – tenho certeza, aliás –  muito forte e eu sinto de maneira geral uma empatia entre a população negra aqui. Meio que se vê como igual e de se ver majoritariamente como parte de uma parcela da população. Lá (em Lorena) eu não via muito isso”. 



Mas nem tudo são flores. Apesar da população brasileira ser, majoritariamente, formada por pretos e pardos – conforme classificação do IBGE – essa população continua invisibilizada dentro da Academia e outras instâncias superiores. Atenta a essa subrepresentação, Maria afirma que a presença de corpos negros como o seu em universidades públicas incomoda e o racismo se faz presente no dia a dia. “Porque pro racismo se manter ele sempre precisa desse olhar assim de não igual, de anular suas subjetividades e te encaixar numa coisa. Mas eu acho que é mais isso diretamente de ofensa racista. Academicamente dificulta de querer trazer as suas pautas, trazer questões da população negra e não ser ouvida, como até essa questão de não se ver no curso. Hoje até aumentou, mas quando eu entrei eram realmente poucos alunos negros e muita pouca discussão sobre isso de maneira geral, referências negras e de se trabalhar com isso. Acho também que de maneira geral as universidades não são um ambiente de acolhimento. Quando eu falo assim parece que eu tô falando de classe, mas pra mim eu tenho a visão de que raça estrutura classe. Então, a própria coisa da universidade não ser um ambiente de acolhimento tanto para pessoas negras quanto para pessoas pobres, no geral, é uma postura racista. É uma postura que vai sendo racista e vai se reproduzindo na questão da representatividade, de você não ter referências nenhuma no curso. Até coisas institucionais mesmo de você não ter bolsistas negros, você não tem monitores negros. Não é uma preocupação deles da universidade. E quando você vai pautar isso é ‘shhh, fique quietinha’ e vai pra debaixo do tapete”, critica. Por isso sua postura sempre mostrou-se combativa ante as violências estruturais de uma sociedade em que ‘a carne mais barata do mercado é a carne negra’. Mulher, negra e jornalista são três interseccionalidades que atravessam sua formação acadêmica, mas segundo a jovem, apesar de já ter se preocupado muito com o período pós-formação, hoje em dia prefere acreditar que suas capacidades são maiores do que o colorismo de sua pele para seguir adiante. “É muito engraçado assim, porque a minha primeira oportunidade de estágio foi na Secretaria Municipal de Assistência Social e foi com uma vereadora negra, porque ela quis me dar oportunidade. Porque essas pessoas sabem que não nos são dadas oportunidades de maneira geral, entendeu? Isso é empático. E depois disso eu fiquei três anos procurando, sabe. E eu tenho experiência em organização de eventos”. E complementa.“É engraçado porque o racismo mexe com a sua cabeça que você pensa assim ‘gente, não é possível. Eu acho que eu sou isso mesmo, eu não sou boa. Eu não sou qualificada’. Quando, no fundo, você sabe que é qualificada. E a gente fica com medo de falar que é qualificado pra não parecer prepotente, mas eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou porque eu tinha experiência em organização de eventos, eu ganhei um prêmio de jornalismo da Universidade Federal Fluminense e assim, também tenho experiência em 



curta-metragem. Porque quando as pessoas olham pra você e vê que sua pele é negra, ela não vê você. Elas veem todo o estereótipo que está projetado em você. Pra mim, acho que mesmo depois de racialmente consciente, o mais difícil do racismo é isso: saber que as pessoas vão olhar pra mim e não vão ver as subjetividades. De maneira geral, elas vão ver o que elas projetam ali. É uma mulher negra, uma mulher negra barraqueira, favelada, ‘então obviamente essa mulher não pode ser a imagem da minha empresa. Como essa mulher vai ser a jornalista da minha empresa? Não, eu quero uma jornalista e mulher. E uma mulher é uma mulher. E uma mulher negra é mulher negra, porque é assim que a gente é colocada.  Então me preocupa sim, me preocupa muito. Mas eu já fiquei muito desesperada por isso. Hoje eu tô assim, a gente vê cada vez mais a população negra se articulando e eu sei assim que eu vou me virar e vou produzir. E eu sei que, infelizmente, é uma merda porque a gente que é minoria – de maneira geral – tem que provar três, quatro vezes mais que é melhor ou que é igual. Ou fazer cinco vezes mais pra ganhar três vezes menos. Mas eu sei que de um jeito eu vou conseguir sim e não me preocupa mais tanto porque eu sei que vou dar um jeito estando no Rio”, ressalta. Feminismo E a força de suas palavras, aliada as suas atitudes, urge e se estende do início ao fim com a força do Feminismo. Movimento identitário de busca pela equidade de gênero, nem sempre seus objetivos são compreendidos e seu conceito é admirado. “Eu acho que (o conceito é desvirtuado) porque reverte a uma ordem, uma lógica de sociedade que a gente tem de uma cultura patriarcal, desde não sei quando. Eu acho que as pessoas acabam, às vezes, subestimando isso. Essa cultura patriarcal da estrutura familiar, é homem e mulher. Porque o nosso pilar social da cidadania contemporânea foi construído nisso, nessa relação. Uma coisa que mexe com o senso de moral delas, de tudo, de como as coisas devem ser. É lógico que como todo movimento também tem suas contradições e isso pode ser usado, às vezes, de uma maneira negativa”. Contradição também existe dentro do próprio movimento. Apesar do sentimento de sororidade (apoio mútuo entre mulheres, basicamente falando), segundo Maria, “existem as mulheres negras, existem as mulheres LGBT’s, as mulheres Trans, as mulheres pobres. Então é impossível também um movimento representar todas as mulheres”. E é daí que nasce o desdobramento feminista pautado na questão interseccional que atinge as mulheres negras: o Feminismo Negro. “É porque nos últimos anos a gente teve um avanço, realmente, em algumas pautas em relação as mulheres universais, principalmente de conhecimento em relação ao que é feminismo. Mas ao mesmo tempo que as mulheres se reivindicam dessa forma e com toda a razão, elas não param e ‘peraí, mas como as 



mulheres negras estão nesse sentido?’. Porque passa a ser uma vivência unificada de mulher e a gente sabe que a figura da mulher é de uma mulher branca, heterossexual, cis. E aí as mulheres negras tão aí pra confrontar”, explica. Solidão da Mulher Negra Pouco falado, mas muito vivenciado. Realidade que não se pode esconder, mas ninguém reconhece. É dessa forma que a mulhere negra encontra-se em meio a diversos dilemas e questões, especialmente no que tange a (falta de) afetividade e valorização de seus corpos – para além da hipersexualização, conforme pontua a estudante de Jornalismo. “Namoro há dois anos, (mas) ele é o meu primeiro namorado que eu tive com 22 anos. No ensino médio eu sempre vi minhas coleguinhas brancas namorando e eu nunca namorei assim. Sempre fui aquela de chamar pra fuder (sic) rapidinho. Lógico que a gente tem que se apropriar do nosso corpo mesmo, mas de uma maneira de que o meu corpo negro é percebido diferente do que o corpo de uma mulher branca. Então assim, essas coisas da solidão, do preterimento, da hipersexualização sempre é uma coisa muito presente. E eu também acho que essa questão da mulher negra, da solidão, é uma coisa muito mais da urgência estrutural. Dessas mulheres serem abandonadas com seus filhos, dessas mulheres serem abandonadas quando vão pra cadeia, dessas mulheres terem que arcar com as responsabilidades e pressão psicológica de tudo, de como vão se sustentar e sustentar os filhos. Enfim, em relação a isso tudo. Eu me pego pensando nisso sim, às vezes. Mas, sei lá, eu acho que é real sim e eu tenho muito medo de adoecer sozinha e de envelhecer sozinha. Mas eu acho também que ultimamente tem tido muitos laços entre a gente. Entre nós mulheres negras. Entre os homens também, mas é mais entre as mulheres negras mesmo e eu fico um pouco mais positiva em relação a isso”, contemporiza. Relacionamento Não Monogâmico E quando o assunto é afetividade, fatalmente, questões como a prevenção perpassam por sua cabeça.  Apesar de nunca ter tido espaço dentro de casa para debater questões como sexo e sexualidade. “Embora minha família não seja muito religiosa, nessa parte sempre foi conservadora sim. Então sexo era uma coisa que não se falava dentro de casa. Meu pai sempre falava que se eu engravidasse ia ser um desgosto pra família, então sempre foi um tabu dentro de casa. Eu nunca abordei e nunca falamos nada. Nem mesmo com minha mãe. Inclusive, quando minha mãe soube que eu perdi a virgindade foi um escândalo, foi meu Deus do céu! Parecia que eu tinha matado alguém”. 



Mas junto com o início de sua vida no ensino superior, já no Rio de Janeiro, veio o interesse por tomar as rédeas de sua vida sexual com mais propriedade. “Mas aí depois, quando eu entrei na UFF, eu tive uma fase de querer me descobrir sexualmente e aí nesse período, majoritariamente, eu não uso pílula anticoncepcional – primeiro pelos efeitos que eu nunca gostei que causavam em mim mais nova e depois entrando na universidade e tendo mais acesso as questões todas, eu não quis usar”. E essa característica de não uso da pílula é o que a faz pressionar-se, justamente, para prevenir-se mediante ao uso do preservativo. Mas reconhece que nem sempre é uma decisão fácil. “Porque, enfim, não vou mentir: até hoje eu não gosto muito de usar camisinha. Não sei se todo mundo gosta. Acho mais prazeroso o sexo sem camisinha. Mas como eu sei que até por uma questão das doenças e também da gravidez, que eu não tô planejando agora, então eu uso camisinha até hoje no meu relacionamento”. Adepta de um relacionamento não monogâmico, Maria Lucia fala que os acordos firmados com seu companheiro é o que faz a diferença durante suas relações sexuais, com ou sem parceiros ocasionais. Além da confiança. “O que acontece: meu namorado e eu temos um relacionamento não monogâmico. Então quando a gente começou a namorar a gente pensou “vamos namorar assim? Como vamos namorar?’. A gente vai namorar podendo ficar com outras pessoas. Tá, então a prevenção tem que ser uma questão crucial aí. Tanto no relacionamento com outras pessoas, como com a gente. Até porque eu não tomo pílula e não queria engravidar. E hoje assim, quando nós transamos com outras pessoas – falando por mim – eu uso camisinha e acredito que ele também, porque temos uma relação de bastante confiança, uma relação de dois anos, mas obviamente não dá pra saber sempre e entre a gente também usamos camisinha pela questão até do contraceptivo”. E completa: “Mas não vou mentir: às vezes a gente transa sem camisinha, até porque são dois anos de relacionamento. Mas nem sempre também a gente transa com penetração, nem sempre usamos camisinha, às vezes usamos camisinha e nos relacionamentos pra fora, também”.  Mas sempre foi tranquilo lidar com esse tipo de relacionamento?. “Foi um processo até eu entender que ele estar com outras pessoas e dele também entender essa questão do ciúme, de ‘não, ela vai estar com alguém e ela vai se apaixonar por essa pessoa e não vai me querer’ e aí a gente foi vendo que cabia melhor ou não cabia conversando quando sentisse ciúme ou mal por alguma coisa. E hoje as coisas estão fluindo bem. Tipo, a maioria dos problemas que a gente tem no nosso relacionamento são por outras questões que não a monogamia”, responde ela.  Outro interessante ponto de seu relacionamento é a bissexualidade praticada ambos. “Então, meu namorado é bissexual e eu também até então também.. É que eu me definia 



como bissexual. Hoje eu não me defino como bissexual porque eu entendi que, majoritariamente, em minhas construções de gosto – eu não sei até onde isso entra na heterossexualidade compulsória e onde não entra.  (Então) hoje em dia eu não me defino mais. Mas eu sinto atração pelas pessoas de maneira geral. Eu sinto atração por mulheres também. É, seria próximo da pansexualidade, mas por outro lado, eu me relaciono majoritariamente com homens. O meu namorado é bissexual e ele é mais bem resolvido com a bissexualidade dele. Até porque eu tenho impressão que a bissexualidade feminina é mais aceita –  até com todas as ações de sexualização, daquela fantasia – do que a bissexualidade masculina”. Mas apesar da especificidade de seu namoro, ela faz questão de frisar uma importante diferença entre os novos arranjos possíveis existentes. “A gente é não monogâmico, mas a gente não é poliamorista. Amar, um ama o outro, mas a gente pode ter relações casuais com outras pessoas. E ele é mais bem resolvido com a bissexualidade dele, fica com homens e mulheres, e eu geralmente fico mais com homens”. HIV/AIDS Atual estagiária de comunicação da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), Maria afirma que antes do trabalho na instituição o HIV e a AIDS – especialmente após o início da vida sexual – sempre foi uma preocupação e motivo de atenção. “Sim, pra mim sempre foi uma preocupação, até porque quando eu cheguei em Niterói tinha o Grupo Pella Vida Niterói e ficava em frente da UFF, então eu fui conhecer, fiz ali um teste e na época deu sorologia negativa. Depois a prefeitura de Niterói, eu não sei se era a prefeitura, mas tinha aquelas vans ambulantes que ficavam na UFF e aí quando comecei a namorar e tal, a partir do primeiro sexo sem camisinha, já que a gente pode vir a repetir isso e decidimos que nosso relacionamento não será monogâmico, aí a gente foi fazer os testes juntos pra DST. Atualmente, fecharam esses dois centros de testagem de Niterói. Eu não sei onde que tá fazendo, na verdade. Mas eu tô bem preocupada e quero fazer novamente. E ele quer fazer novamente. Porque é bom você ir fazendo né. Acho que depois que eu vim trabalhar na ABIA também fiquei mais atenta a essa questão e tô procurando pra fazer. Mas a gente pensa nisso sim”. Negociação do uso da Camisinha “Eu acho que isso tem a ver com a construção do gênero(não conseguir negociar uso da camisinha), da mulher sempre não conseguir dizer não. Ou não conseguir se impor na relação, porque é isso. Não sei. Pensando nas vezes em que eu transei sem camisinha: 



tirando as vezes em que eu quis transar sem camisinha, eu fiquei – sei lá – com vergonha. E às vezes até a mulher com acesso à informação a gente fica com vergonha de assumir que tem vergonha, eu não sei porque”, atesta ela. Já sobre se o uso da camisinha feminina em relações onde o parceiro não queira utilizar a masculina possa auxiliar e empoderar as mulheres, nesse sentido, Maria não mostrou-se muito confiante. “Eu acho que, sinceramente, não ia fazer diferença. Porque eu acho que o homem, ainda assim não ia querer a camisinha feminina. ‘Não, vamos meter sem camisinha porque sem camisinha é mais gostoso’.  Até porque a camisinha feminina ela fica visível, não tem como você colocar e a pessoa não ver. Em algum momento aquilo fica visível”. Infecção entre Jovens Com relação ao número cada vez maior de jovens e adolescentes infectados pelo vírus HIV no Brasil, a jovem elenca alguns fatores que contribuem como vetores de vulnerabilização. “Eu acho que tem a ver também que ao mesmo tempo que houve uma diminuição do estigma, não acabou. Ao mesmo tempo que o jovem tem acesso a informação, mas a gente não discute. Não fala sobre isso entre a gente. Não é comum. Não é comum você se testar para o HIV. Não é comum você discutir com amigas sobre doenças sexualmente transmissíveis. Não só HIV, você pode ter uma DST e ficar ‘ai meu Deus que vergonha. Estou com uma doença aqui e não vou contar pra ninguém senão vão pensar uma coisa horrível de mim’. “A gente não discute sobre isso, não fala sobre isso entre a gente, não se apodera desse conhecimento e dessa informação, não se sente à vontade pra falar nem entre jovens quem dirá com nossa famíla e os médicos. Eu não me sinto a vontade pra falar 100% sobre minha sexualidade com os médicos. Eu me sinto julgada.”  É por isso que instituições como a ABIA e projetos como o Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens tornam-se importantes.“Eu acho que pode ser um aliado, principalmente, em incluir os jovens. Eu acho muito importante a ABIA e o Projeto permite que a gente tenha com outros movimentos organizados feministas, movimento negro fazer com que essa informação da pauta do HIV e da AIDS entre em circulação pra que a gente possa debater isso e fazer as pessoas falarem sobre isso. Não que a gente não tenha que falar, até porque o papel é informar, mas eu acho que fazer esse conhecimento circular. Eu acho que nesse momento conservador é muito importante. Porque tá todo mundo desanimado e se ninguém falar aí que a coisa vai desandar de vez. Eu acho que, 



por exemplo, se essa entrevista, se essas matérias do projeto chegar a dez pessoas, talvez essas dez pessoas achem – sei lá – ‘tem alguém lá como eu que pense assim’. Pra gente não se sentir tão pequeno, tão enfrentando isso sozinho. E pra fazer com que continue porque já atuando talvez não continue, se a gente desistir aí é que as coisas não vão (pra frente) ”, pontua. Maria ainda finaliza sua fala citando a mais nova publicação da ABIA intitulada “Sexo Mais Seguro: Um Guia sobre Sexo, Prazer e Saúde no Século 21”. Para ela, o material apresenta características ímpares, pois “trabalha em cima da realidade, não só das imagens que mostram corpos reais e suas imperfeições, mas também buscando na medida do possível dar orientações de acordo com a forma como os jovens estão vivendo e praticando a sua sexualidade”.   Futuro Pé no chão, em suas palavras, “é tão difícil de falar em perspectiva de futuro. Agora mesmo, poxa, ano que vem quero tentar um mestrado, mas eu só posso tentar mestrado com bolsa. Vai saber se até o ano que vem vai ter bolsa. Porque a gente só vive assim. Você fazer projeção pra dois meses é fazer projeção a longo prazo, porque não dá mais. Tem que projetar pra semana que vem. E olhe lá”. Mas apesar do cenário incerto, a esperança reside. “O que eu planejo é me formar, conseguir um emprego na minha área e, principalmente, continuar articulando desde que eu cheguei aqui, conhecendo pessoas, articulando com movimentos de minorias e movimentos sociais. E eu quero trabalhar com isso profissionalmente. Quero conseguir, como jornalista, pautar essas questões e que juntos a gente consiga todas as pessoas com suas subjetividades, LGBT’s, pessoas negras, portadores de HIV, pobres, enfim. Porque ninguém é só isso. É isso e um milhão de coisas. E que a gente consiga ter força juntos, porque eu sei que sozinha não vai dar”.    SETEMBRO 



“É muito estranho você ser violentado por simplesmente existir”, relata estudante de Psicologia. Jovem, negro e de São Gonçalo o carioca fala acerca de desafios impostos pela sexualidade, raça, religião, intolerância religiosa e sobre a epidemia de HIV/AIDS na juventude  Se o dito popular afirma que os olhos são os espelhos da alma, certamente esta deve ter sido originada a partir de uma das mais reconhecidas ciências humanas: a Psicologia. Se o pai do segmento se chama Sigmund Freud e seus conhecimentos difundiram-se principalmente pela Europa e EUA, ecos de seus ensinamentos também encontram-se sendo reconhecidos e trabalhados com afinco em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Aos 26 anos, Phillipe Rocha encontra-se próximo do final da graduação que realiza na Universidade Federal Fluminense (UFF), na vizinha cidade de Niterói. Entre greves, jubilatos e problemas pessoais que interromperam por um certo período seu ensino superior, o carioca afirma que a Psicologia entrou por uma acaso em sua vida. “Eu nunca quis fazer psicologia. Eu sempre quis fazer Astronomia durante a infância toda. E na adolescência eu tive uma professora muito boa, a Márcia. Acho que ela já faleceu. Era minha professora de Filosofia no ensino médio e quando eu conheci a Filosofia o meu mundo virou assim, abriu um leque. Parece que abriram uma janela pra mim. Sócrates foi muito complicado naquela época (risos), mas foi bem legal. Mas em um dado momento eu precisei de ajuda, aconteceu algum caso – eu não lembro mais – que me gerou várias coisas emocionais na escola e eu acabei indo parar nesse serviço de orientação e ela me acolhe. E quando ela me acolhe ela fala que é psicóloga e eu fiquei tipo ‘como assim, você é psicóloga?”, conta ele. E completa: “E eu não tinha imaginado. Não tinha direção nenhuma. Não sabia se eu fazia 



ENEM, vestibular, se continuava trabalhando e botei lá no SISU (Sistema de Seleção Unificada), na época, e apareceu que eu tinha nota. Aí eu falei ‘porque não?’. Porque eu vi que Filosofia realmente não dava, eu não teria mercado de trabalho. E eu achei que a Psicologia seria o filósofo prático. Um filósofo que dá uma certa direção, não fica só no mundo das ideias. Aí eu tentei e tô (sic) lá até hoje”, resume. Mas se por um lado a praticidade imaginada no mercado de trabalho foi um caminho encontrado para seguir adiante, por outro nem tudo foi como imaginou ao adentrar na Academia. Apesar de mostrar-se grato à universidade – “eu agradeço muito a UFF pelo meu processo de formação que eu passo, não só pelas disciplinas” – Rocha reconhece que há muitos processos estruturais que excluem e dificulta a presença de determinados corpos na universidade. “(Tive) muitas dificuldades nesse processo de formação, até por conta dos horários mesmo. É uma graduação construída pra (sic) pessoas não pobres, não negras também – e eu coloco aí a questão do racismo institucional – porque quando você constrói um curso com horário integral, numa região universitária que se localiza na zona sul da cidade que é caríssima pra você se se alimentar, pra você se transportar – por exemplo – você tá selecionando as pessoas que vão entrar ou que vão permanecer nesse curso”, critica.  Racismo Institucional Sobre o chamado racismo institucional citado acima, para o jovem, a questão é estrutural e histórica. “A Psicologia ela nasce como ciência, como o estudo da alma. Sendo que a população negra era uma população desalmada até o século 19. Daí você já pressupõe que é uma ciência que foi não construída para cuidar, para entender, para se referir mesmo, direcionar a essa população. Uma das justificativas para a escravidão – justificativas inclusive filosóficas, espiritual, religiosa – eram que as pessoas negras, os africanos eles não tinham alma. E se eles não tinham alma eles seriam meros objetos. E até hoje a gente carrega isso. A nossa subjetividade ela é baseada, a forma como a gente pensa e entende o mundo é afetado pela questão histórica, social e o contexto em que você está inserido. E a gente tá inserido num país que ainda mantem estruturas muito bem organizadas de onde a branquitude tem acesso, de onde a negritude tem acesso, se os dois tem acesso ao mesmo local ou ao mesmo patamar. Tem posições diferentes nesse acesso”, contextualiza ele com propriedade E ainda completa dizendo que “não é que as cotas colocaram a população negra na universidade, ela já tava (sic) lá. Mas ela tava como auxiliar de serviços gerais, como 



porteiro, como os pedreiros que construíram todos aqueles prédios – porque eu duvido que eles eram em sua maioria brancos. Então é uma questão histórica mesmo”. Apesar desse dilema, atualmente, o curso de Psicologia em sua universidade já conta com mais alunos negros e também contempla disciplinas que focalizam questões e vicissitudes voltados à população afro-brasileira. Mas ainda com resistências. “Após a (lei) 10.639 de 2003, que é a lei que torna obrigatório o ensino de cultura africana e afro-brasileiras nas instituições educacionais públicas e particulares no nosso país começa uma ideia de que essa lei deveria chegar no ensino superior. Porque era uma lei ainda muito empregada só no ensino médio, pouco no ensino fundamental etc. Então começa a surgir algumas pequenas disciplinas que não eram necessariamente optativas. E foi uma batalha mesmo para tornar ela obrigatória, para que todos os alunos de Psicologia passassem por essa disciplina e debatesse o racismo estrutural, o racismo institucional, intolerância religiosa e os impactos direto na vida das pessoas negras no nosso país. E até hoje muita gente ainda torce o nariz e fala ‘eu acho um absurdo eu ser obrigado a falar de macumba, a ficar ouvindo que Exu e não sei o que, que isso pra mim não é Psicologia, não é ciência. Eu acho que estão exagerando”. Eu fico ok. Mas ao mesmo tempo eu fico feliz que essas pessoas tenham que passar por isso. E que o racismo vai afetar ela de alguma forma, mesmo que seja criando essa resistência. Isso já diz muito de quem tá ouvindo. Mas eu ainda sinto que a Psicologia tem uma dívida muito grande com a população negra no Brasil e no mundo também. Porque ela é uma ciência muito colonizada ainda. É uma ciência muito europeia”. São Gonçalo Ourindo da segunda cidade mais populosa – e uma das mais carentes – do estado, Phillipe afirma que o local “tem tudo pra dar certo, mas falta força de vontade dos governantes. São Gonçalo sempre foi um patinho feio em que ninguém queria ir ou então era tipo “ah você mora em São Gonçalo? É parte de Niterói?”, então ficava sempre nessa invisibilidade. Mas sempre me foi um lugar muito acolhedor”, diz ele. Atualmente, porém, o verbo acolher cedeu espaço para o verbo recolher no dia a dia dos moradores. “Hoje em dia você não pode mais ficar na rua. Então eu me sinto muito enclausurado. Hoje em dia você tá na rua em São Gonçalo sendo negro, pobre e você frequentar os lugares, ir nas praças, festas na rua, dar um passeio, fazer um lanche na praia das Pedrinhas, é militância. É militância porque você tá (sic) se colocando num lugar que não querem que você esteja e que você não pode estar. Porque pra trabalhar, pra estudar, pra voltar pra casa, pra me divertir, pra qualquer outra 



coisa eu tenho que pensar na hora de voltar, eu tenho que pensar em como eu vou voltar, se eu vou voltar sozinho, se eu vou ter dinheiro pro Uber. A gente já não sai com dinheiro certinho, tem que ter sempre um pouco a mais. Se não tiver, não sai”, resigna-se ele em evidenciar a questão da Segurança Pública como um verdadeiro calcanhar de Aquiles em sua rotina – não muito diferente de qualquer outro carioca da região metropolitana. Família Na cidade, morador do bairro da Trindade, Rocha reside com sua mãe e seu irmão. Apesar de poucos integrantes na residência, às vezes, o clima se instabiliza e nem sempre a convivência torna-se a mais vindoura possível. “É uma relação possível (com minha mãe), não vou dizer tão íntima, mas possível por ‘N’ fatores. Desde discordâncias de como levar a vida, de escolha profissional, sexual – digamos assim, porque não é uma escolha. Então a gente tenta conviver bem na base do respeito, mas um respeito muito que acaba sendo frio de vez em quando”. Segundo o jovem, pesa nessas discordâncias uma questão perene a inúmeras casas atualmente: o conflito de geração entre pais e filhos. “Eu acho que acaba aparecendo todas essas questões porque vai de uma ideia de faixa etária mesmo. “Ah, na minha época não era assim” ou “de onde eu vim não tinha isso” ou então “o mundo hoje está de cabeça pra baixo, ele tá mudado” etc. Então essa relação geracional é muito grande, o conflito geracional acaba sendo muito grande. Mas a gente vai tentando se adaptar aos poucos no que dá. Principalmente nas questões hoje em dia que a gente tem como cotidianas enquanto jovens como liberdade sexual, liberdade entre aspas, a possibilidade de você não precisar constituir família tão cedo. Você não precisa casar, você não precisa ter filhos. O que hoje é escolha, na época dela era consequência conforme a idade ia passando”, explica. Mas ele sabe que além desse “gap” geracional existe uma outra questão que, por vezes, difulta o diálogo e causa ruídos na comunicação. “Certamente (a relação seria melhor se minha sexualidade fosse diferente), tanto que quando as pessoas perguntam se eu sou – com muitas aspas – “assumido” (“eu odeio esse termo porque ninguém precisa assumir nada, porque isso não é um crime”) pra minha família ou pra minha mãe, eu sempre falo que eu não tenho que assumir porque eu não escondo nada. Mas eu também não preciso ficar me declarando o tempo todo. Então por exemplo, se eu sei que isso vai machucar, de certa forma, a minha mãe – tipo quando passa um beijo 



gay na novela (risos), famílias homoafetivas tanto de mulheres quanto de homens, enfim, coisas que já existem há milênios, mas está passando na televisão – (eu evito) tocar (no assunto). Ainda é um tabu”, confidencia. E no que tange ao papel de seu pai em sua vida, sem titubear, mas com a fala pausada ele revela que “ (quando) meus pais se separaram eu tinha uns cinco, seis anos e hoje em dia a gente não tem mais contato. Ele acabou constituindo outra família”. Mas que mesmo com visitas esporádicas quando criança a lacuna pela ausência existia. “Eu acho que fez falta mais em épocas específicas, datas comemorativas como o Dia dos Pais, datas que o capitalismo e o comércio enfiam goela abaixo da gente e que quando você está na idade escolar, quando você tá em meios comunitários como a igreja, enfim, associações e etc, você acaba se comparando com os outros e sente uma falta. Então, já foi motivo de muita dor, mas hoje em dia foi muito bem trabalhado na terapia também. E eu diria que eu não sinto mais falta porque eu consegui ampliar a minha visão sobre o que eu já tinha e valorizar mais o que eu já tinha”.  Trabalho “Hoje em dia eu trabalho como redutor de danos, numa equipe de consultório na rua em Niterói, e no CAPSad (Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas) lá em São Gonçalo. Eu trabalho atendendo pessoas que fazem uso abusivo e/ou prejudicial de álcool e outras drogas e que estão em situação de rua ou não, porque no CAPS  não necessariamente atende só população em situação de rua. Trabalho em cenas de uso, as mal faladas cracolândias –  ‘que é um péssimo termo’ – e nas vias da cidade com as pessoas que acabam precisando morar ou utilizar como moradia a rua. Nesse consultório na rua eu tô, nessa equipe atual em Niterói, seis meses. E no CAPSad eu tô (sic) fazendo três meses, mas eu já era da rede anteriormente em São Gonçalo, da equipe de consultório da rua. (Tem) uns cinco anos já que eu estou nessa vida”. Cura Gay Péssimo termo também é o que chamam popularmente de “cura gay” e que nos últimos meses notabilizou-se por um cabo de guerra entre psicológos favoráveis e desfavoráveis ao “método”. Taxativo, Rocha afirma que “é uma questão muito complexa. Quando a gente fala de estudo da alma, de estudos da psique ou psiquê, a alma já é um conceito fundamentalmente religioso. As religiões traziam esse discurso moral muito forte entre certo e errado, bom e mau, um discurso moral dicotômico. E a psicologia 



carregou e carrega até hoje na sua base. Então essa questão da sexualidade hoje em dia, das ‘sexualidades  ditas desviantes’, ela é ainda muito pautada principalmente por conta dessa ideia de estrutura, de que se você não segue determinado caminho você tá fora disso, é um desvio”, contemporiza. E completa: “Somos uma práxis do cuidado. Então quando já fala em cura, curar louco, curar loucura, curar a homossexualidade, curar a dependência química e ‘N’ questões, eu já acho uma questão muito complicada. Mas eu fico sempre me questionando: como alguém que pretende estudar, conhecer, cuidar do outro não consegue acolher o outro em toda sua plenitude? Isso é muito complicado pra mim e a gente ainda tem muita coisa aí pra lutar e garantir direitos”, afirma ele ressaltando que o Conselho Federal de Psicologia tem em sua premissa o compromisso com os Direitos Humanos e a valorização e respeito à diversidade. Religião  Diversidade também faz parte da história, origem e prática daquilo que o jovem não considera como uma religião, mas sim como “culto aos ancestrais”: o candomblé. “Eu sou candomblecista da nação Efon, que é uma das nações das casas de Candomblé. Desde a minha infância eu tenho essa aproximação com as religiões de matriz afro, primeiramente a Umbanda durante muito tempo da minha vida e (depois) pequenas incursões no Candomblé. E decido me iniciar já adulto com 22 anos. E o candomblé tem uma ideia de diversidade também muito grande. Nós cultuamos deuses de dois sexos, sexos biológicos – pênis e vagina. Nós cultuamos deuses de dois gêneros como Logun Edé, que tem uma lenda em que se a gente se baseia muito, em que seis meses do ano é mulher e seis meses do ano é homem. Nós cultuamos o feminino, as mulheres cis(gêneros). Nós cultuamos questões que pra sociedade eram – e ainda são de certa forma – mantidas em segundo plano, como estigmatizadas. Quando você coloca uma mulher, por exemplo, o matriarcado é muito forte no candomblé como com as Iás, as mães de santo. Elas têm uma decisão de poder que, em outras religiões de matriz judaico-cristão, elas são determinadas somente pra homens. Onde o patriarcado se apossa dessa gestão de vida e aplica na sociedade como um todo da superioridade masculina e essa lógica é quebrada, desconstruída no candomblé”, explica ele. E são essas características, aliadas a um histórico de marginalização imputado por estigmas seculares, que na opinião de Phillipe sejam preponderantes para um acolhimento e identificação grande de LGBT’s com o candomblé. “Eu acho que o acolhimento se dá 



justamente por ser uma religião marginalizada também. Assim como as ‘’sexualidades desviantes’’, o candomblé e as religiões de matriz afro – historicamente – (sofrem) – por conta do racismo inclusive, porque temos que lembrar que o candomblé é uma religião negra e africana em sua origem, mas que obviamente passou por mudanças e processos históricos”.  Histórico esse que se adaptou a realidade sincrética brasileira, mas não foi capaz de conter o estigma, a discriminação e o preconceito sofridos por seus adeptos e faz da intolerância religiosa mais uma barreira diária a ser superada. Phillipe que o diga. “É mais uma violação de direitos que a gente pode sofrer. E um exemplo que eu sempre dou é que na época em que eu conheci a redução de danos, no meu estágio lá na UFF, eu estava de preceito. Tinha me iniciado, então tem todo um paramento, você tem que andar de branco, tem processo de raspar a cabeça, enfim, você fica com um carimbo. É um macumbeiro carimbado. Não tem como você dizer que não é. Aí nesse estágio lá no CAPSad, de Niterói, a gente fazia campus. Esses campus eram nas comunidades próximas, geralmente acompanhadas por equipes de saúde da unidade de saúde da família local, em cenas de uso ou visitando usuários do CAPS que moram nessas comunidades. E eu fui como eu ia pro CAPS e para outro lugares paramentado de branco, meus fios de conta, meu pano de cabeça e ao chegar no posto da unidade de saúde da família da comunidade, em Niterói, eu sou avisado na mesma hora por uma enfermeira de lá que eu não poderia subir no morro assim. Porque o traficante poderoso de lá ele era evangélico e tinha determinado que não haveria mais casas de candomblé e centros espíritas no morro. E que eu poderia sofrer algum tipo de coação ou violência. E aquilo me choca”, relata. E completa: “mesmo assim eu falo ‘eu vou fazer o campo’, mas por segurança eu me desparamento. Tiro meus fios de conta, tiro meu pano de cabeça e vou só com uma blusa branca, calça e tênis que eu estava. E aquilo me doeu muito, me senti tão invadido naquele momento nas minhas decisões pessoais”, lamenta. Relacionamentos e Padrões  Interseccionalizando três diferentes espectros em sua vida – ser gay, negro e candomblecista – Rocha sabe do estigma, hipersexualização e invisibilidade que o acompanha em determinados momentos. Um deles é no que tange a afetividade. “É muito complicado você se sentir no direito de ser amado ou no direito de amar assim(sendo hipersexualizado e/ou invisibilizado). Porque não é uma coisa natural, entre aspas, dada à nós gays negros ou negros gays. Porque o amor, teoricamente, seria algo que 



você viveria durante a vida, em dados momentos ou não. Não deveria ser algo que eu deveria me esforçar pra ter e, hoje em dia, é um esforço muito grande pra conseguir encontrar alguém. Ou pra conseguir ficar com alguém. Ou pra conseguir seguir com esse alguém e se encontrar no outro também”, pontua. Segundo ele, isso começou a ser questionado por si também através do contato e engajamento com o movimento negro e coletivos dos quais faz parte. “Então eu comecei a questionar essa relação com a afetividade mesmo entre pessoas negras. Que é algo que não é dado, é algo que precisa ser reconstruído mesmo. São vínculos que foram rompidos. A gente não tem direito de se amar, nem de amar a si mesmo, nem amar os seus. É feio. Não é o padrão.  É sofrido. Eu acho mais uma violência”. HIV/AIDS Enquanto redutor de danos dentro de sua atuação profissional com populações vulnerabilizadas Rocha sabe e conhece de perto a realidade e a importância de se tratar de questões latentes como o HIV e a AIDS. E reconhece ainda o quanto é conflituoso tratar da temática. “Eu não sei se o vírus em si, mas tudo que se construiu em volta dele, é central. Porque eu acho que a partir do momento que você começa a falar da sua sexualidade, de sua homossexualidade enquanto homem – e negro também – parece que quando você fala que é gay já tem uma cartilha debaixo do braço pra te dar sobre IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis). É como se você fosse o vetor. E, ao mesmo tempo, é algo que é muito pouco falado. Porque é um tabu. Sexo é um tabu”, enfatiza. Tabu que começa a ser um muro de dúvidas e desinformação desde cedo e dentro de casa. “Pouquísimo (foram as vezes em que falei sobre sexo em casa). Cara, a gente se baseia nas mídias principalmente televisão, internet, pornografia etc. (É) como a gente é apresentado ao sexo pela primeira vez na vida, geralmente. E quando você põe em prática tenta construir uma identidade mais sua onde é possível, onde não é possível, o que você quer, o que você não quer, que é a sexualidade”, completa. Atento aos sinais, ele sabe exatamente em que condições esse tabu se cria. E além daquilo que não se permite dialogar dentro de casa, a questão estrutural do estigma e do tabu também é reforçado pelas instâncias governamentais (ir)responsáveis. “É óbvio que tem várias questões estruturais do governo (para) não investir em informação, da (área da) saúde tomar como uma coisa de população específica e não da população como um todo. Porque você só precisa ter um corpo pra você ser infectado por qualquer coisa. Então essas populações são vulnerabilizadas, porque se produz essa 



vulnerabilidade nessas populações específicas, no sistema capitalista, mas isso não é difundido, não é espalhado”, explica.  Informação x Infecção entre Jovens e outras populações E a mesma lucidez com que enxerga os problemas existentes para se falar e administrar o HIV, no que tange ao governamental, também fica visível em suas palavras no que diz respeito aos números crescentes e preocupantes de jovens e adolescentes infectados pelo vírus. Questionado porque isso ainda acontece, mesmo com jovens cada vez mais conectados e passíveis de obter uma informação com mais facilidade, ele rapidamente esclarece o que em sua opinião, de fato, acontece. “(Continua aumentando o número de infecções) porque informação é um conceito bem complexo. É muito complicado falar sobre isso porque você tem um acesso – eu não diria nem acesso, eu diria um excesso de informação. E nesse excesso de informação acaba você não filtrando muito bem essas informações. E nessa muita coisa que entra, pouca coisa fica. É como se você tivesse na Times Square, em Nova York: você olha pra todo lado, é tudo propaganda. Ou seja, é tudo informação. Então é como se a Coca-Cola tivesse um prédio inteiro pra ela e o HIV vai ter uma tevezinha no cantinho piscando. E eu acho que isso é uma escolha política mesmo, porque eles não vão querer colocar HIV no prédio da Coca-Cola porque não vende. Não é atrativo. Não é sexy. Não é moderno. Não é essa linha do jovem descolado. Não é”, observa. Novas Tecnologias de Prevenção E como tornar o tema do HIV interessante? É isso que mais preocupa Phillipe Rocha em suas indagações – dentro e fora do trabalho. Se hoje a camisinha já não é mais cool entre os jovens, como fazê-los entender que a prevenção pode ser interessante? O advento de novas tecnologias de prevenção, como a PrEP (Profilaxia Pré-exposição), para o carioca  pode vir a ser uma alternativa. Mas ainda falta muito para ser entendida e acessível para todos que dela precisam. “Então, é muito interessante você perguntar isso porque tem muita informação, um excesso de informação, que as pessoas não estão sabendo filtrar sobre a PrEP. E dentre um dos preconceitos que falam sobre tem ‘ah, agora liberou geral. Agora que não vão usar camisinha mesmo.Tudo que esse povo queria’. Eu ouvi isso de um profissional de saúde. E uma das minhas questões (é): como tornar essa profilaxia 



atrativa? Porque não sei se pelo caminho da imposição vai ser bacana. Quando a gente convida o usuário para o serviço do Sistema Único de Saúde (SUS), pra alguma coisa, você tá promovendo saúde”, acredita ele. E complementa dizendo que “o meu foco é muito em cima disso: de ofertar mais uma opção de prevenção e não, necessariamente, centralizar ela. Como já foi o discurso com o preservativo na década de 90 com ‘use camisinha, use camisinha’. E o caminho para se quebrar esse discurso dogmático passa necessariamente pela educação. “A gente precisa falar dessas coisas em ambientes que não sejam apenas ambientes ou locais de unidades de saúde. É fundamental que isso seja um tema discutido na escola, na sua instituição religiosa, em praça pública. Falar de prevenção combinada e as questões da prevenção combinada não induz que a pessoa transe. O jovem que ganha preservativo na escola depois de uma palestra ou de uma aula de educação sexual, ele não vai usar aquele preservativo no minuto seguinte. Ele não vai sair da sala de aula e transar e se sair também a vida é dele. Isso também é um conceito da redução de danos: diante do uso inevitável, como podemos nos cuidar? Já que o uso vai acontecer como é que eu uso de melhor maneira? Já que transar vai ser uma questão, e é uma questão na minha vida, como transar de uma maneira mais saudável ou menos danosa? Eu acho que é nesse caminho”. Importância do Projeto e do Guia de Sexo Mais Seguro E diante desse caminho, cada vez mais difícil e tomado por decisões e ingerências conservadoras, é que iniciativas como o Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) tornam-se peças chave no contexto. “Eu acho que quando uma ONG pode ter inserções em espaços comunitários, meios de comunicação de massa, quando vocês conseguem intervir na produção de conhecimento sobre aquela questão, é louvável. Porque senão a minha voz não vai alcançar”.  Futuro A voz pode não alcançar, mas o pensamento voa longe e Phillipe é assertivo sobre onde quer chegar. “Eu quero deixar minha marca nos lugares onde eu passo, com as pessoas com quem eu troco. Eu sempre quis – não de uma maneira egoísta – fazer a diferença, de alguma forma, nos meios em que eu vivo. E eu espero que através do meu trabalho eu consiga fazer isso. Eu não conseguiria trabalhar com o que eu trabalho se eu não tivesse um ideal. Queria me formar, queria ganhar um pouquinho 



mais, queria ser mais reconhecido, queria que a redução de danos fosse mais reconhecida e divulgada. Queria casar, ter dois filhos e um cachorro e uma casa própria (risos) num lugar próximo do mar, mas acho que é isso. Eu quero viver, quero sobreviver, viver bem”, finaliza ele esperançoso. NOVEMBRO Jovem, desempregada e esperançosa: os desafios de uma transexual na busca pela garantia de direitos, espaço no mercado de trabalho, transfobia e os dilemas de viver em São Gonçalo, envolta pelo reduto das igrejas evangélicas  No dicionário dos nomes o significado é claro: Dafne significa “louro”, “loureiro”. De acordo com a mitologia, Dafne era uma ninfa pela qual Apolo, o deus do Sol, teria se apaixonado após ter sido atingido por uma flecha de Eros. Dafne também foi atingida, no entanto, por uma flecha de chumbo, motivo pelo qual recusava a paixão do deus. Como forma de fugir de Apolo, Dafne pediu a seu pai que a transformasse em um loureiro, pedido que foi aceito. Por isso, Apolo é representado com um ramo de louros, planta que passou a carregar para que pudesse se manter sempre próximo da sua paixão. O louro era oferecido aos atletas após conquistas alcançadas nos jogos olímpicos. Por extensão, o nome carrega o sentido de “vitoriosa”. Entretanto, das belezas das histórias do Olimpo grego para a realidade da vida cotidiana no “Olimpo da Guanabara” a única flecha que Dafne Kora – que significa virgem – conhece em sua vida é o da resistência. Moradora do popular bairro de Alcântara, na gigantesca São Gonçalo, a jovem de 29 anos (sobre)vive no aguardo de dias melhores. Desde muito cedo, por sinal. Identidade é algo tão intríseco quanto viver. Mas para uma mulher transexual (assim como para um homem trans), a 



luta por reconhecimento começa dentro de casa. “Moro hoje em dia só com minha mãe. Minha irmã, às vezes, ela vai lá com minha sobrinha. Sou a (filha) mais nova. Hoje em dia a relação com minha irmã é boa. Eu tenho só ela e um primo meu que são, tipo assim, meus defensores. As (únicas) pessoas que tentam entender mais a situação trans, correm atrás de informação, estão abertos ao diálogo e tentando saber novidades de emprego e estudo pra tentar me inserir. Me incentivando a não ir para outros caminhos. Agora com minha mãe, a situação é mais complicada. Tipo assim: ela não me expulsa de casa, fala que me entende e me aceita, só que por eu estar desempregada há um tempinho, uns quatro ou cinco anos, eu só vivo através de projetos de ONGs, alguns ‘bicos’ de performance de drag e não consigo de carteira assinada, (tá difícil) porque ela já vai fazer quase dois anos que tá desempregada”, revela. Apesar da irmã ajudar como pode, mediante os gastos com uma criança pequena e faculdade, não pode fazer muito. Seu pai ainda é vivo, mas segundo Dafne não se pode esperar muito dele porque “hoje em dia ele trabalha, vive com a mulher com quem ele traiu minha mãe, ele ajuda essa mulher, mora na casa que era minha, da minha mãe e da minha irmã – porque ele tomou da minha irmã. O máximo que acontece é ele entrar em contato com a gente até pra pedir dinheiro ou ajuda. Ele sabe que estou há cinco anos desempregada e em vez de ‘tá precisando de alguma coisa aí? De um arroz, um feijão? Vem aqui em casa que eu vou dar pra você e te ajudar’. Não”, reclama. Sentindo-se na responsabilidade de contribuir dentro de casa, mas sem oportunidades formais de emprego, Dafne se vê sem saída e parte para engrossar as estatísticas de vulnerabilidade social que afeta a maioria das pessoas transexuais: a prostituição. “Eu caio no desespero e o que eu posso fazer pra conseguir um dinheiro assim rápido, é que eu sou obrigada a ir pra rua (se prostituir). Sinto a necessidade, às vezes”. São Gonçalo e Empregabilidade E não é por falta de esmero, capacidade ou força de vontade que a jovem gonçalense não consegue emprego. Resiliente e disposta, “joga currículo nas onze” e não escolhe trabalho. Com experiência em telemakerting e outros serviços comerciais e oriunda de um bairro com comércio popular ativo, Dafne afirma que apesar de ser bem conhecida no bairro e até bem quista por muitos comerciantes, o estigma e o preconceito causados por sua identidade de gênero fala mais alto do que suas atribuições. 



“Assim, por eu morar em Alcântara ali é até bem farto na questão de lojas, de vendas, de mercado e isso tudo. E eu chegava até mesmo a entregar o currículo, eles recolhiam, falavam que não tinham nenhum problema, que estavam precisando, mas quando chegava no gerente ou pessoa responsável…eles liam meu currículo, gostavam dele, me chamavam e quando chegava lá sempre rolava alguma coisa assim: ‘ah, não tem como porque a sede não é aqui, é em outro lugar, qualquer coisa a gente chama de novo etc’. E nunca acontece”, diz ela. E muitas das vezes nem sua mãe acredita. “Quando eu falava isso pra minha mãe, tipo assim, ela sempre achava que eu fazia corpo mole, que era frescura. Ela me culpa (por não arrumar trabalho). É muito difícil. Ela me culpa e fala que essa questão de eu querer ser trans é porque eu quero viver às custas dela, que eu não quero sair da barra da saia dela, que eu só quero mole, que eu não gosto de trabalho. Aí ela fala ‘você ainda não conseguiu mudar sua documentação, então tem que aceitar as pessoas te chamar pelo seu nome civil, porque você é homem’. “Porque minha mãe é assim: ela entende minha situação, só que nisso aí ela tem colegas e vizinhos. Esses colegas vizinhos não entende a realidade de uma pessoa trans.  Não tem, às vezes, nem um filho ou ninguém gay. Então, as amigas dela vem falar pra ela assim ‘Fátima quem tem agora que sustentar a casa é ela. Ela que tem que ir atrás e se ela não tem a documentação como menina, peito de silicone, essas coisas todas, ela tem que baixar a cabeça, engolir sapo e aceitar ser chamada como homem’. Aí os vizinhos ficam falando isso e quando ela chega em casa ela desconta tudo em cima de mim. Ela desconta porque ela também tem a frustração de não estar conseguindo emprego. Aí eu entro em desespero também. Eu tento não entrar em desespero porque, tipo assim, tento sempre estar interagindo com as pessoas pra saber se está precisando de alguma coisa, se pode me ajudar. Aí ela também acha que eu não exponho o meu problema e a minha situação financeira para os lugares que eu vou. E pra mim fica muito difícil, porque o que acontece: em São Gonçalo nada acontece. Tudo que eu preciso eu tenho que vir pro Rio. Toda a questão burocrática de questão de mudança de documentação, questão de emprego, questão de movimento LGBT onde acontece é no Centro do Rio ou, no máximo, é no centro de Niterói que tem um movimento forte ali”, expõe com pesar. Como falar muitas das vezes não adianta, Dafne foi com sua mãe procurar emprego em uma dada oportunidade. E pela primeira vez a face do preconceito + transfobia se anuviou diante dos olhos de sua progenitora, que pôde ver com mais clareza a forma como sua filha é tratada no dia a dia. “Nós fomos num mercado pequeno e nesse mercado tinha um menino no caixa e ele era gay. Ele era todo afeminado, mas não deixava de ser 



gay. Ele não se identificava como uma mulher trans, mesmo ele tendo a voz fina e trejeitos. E estavam precisando de alguém para uma vaga. Minha mãe tinha falado com o pessoal dali e disseram que estavam precisando. Aí ela chegou em casa e falou para irmos logo. Fui com ela. Quando chega lá no cara e o cara viu que era eu, ele falou assim: ‘ah poxa, a gente tava (sic) com uma vaga, mas a gente acabou de preencher a vaga’. Aí a outra menina, que era tipo uma fiscal de loja, ela até interrompeu o cara e falou, ‘mas a gente tá com vaga’. E minha mãe percebeu porque ele cutucou a menina como se ela tivesse dando gafe (sic) e não era pra abrir a boca. E minha mãe viu. Ficou bem claro. Aí eu ‘viu mãe, agora a senhora viu na pele como a questão é complicada’. E completa: “Até em padaria e lojas eles vem com um papo ‘eu já contratei gay, já contratei lésbica, mas deram dor de cabeça e eles espantaram clientes. Eu conheço você, sei que é uma pessoa educada, tem postura, mas por causa dos outros que eu tive dor de cabeça eu fico com receio de dar uma chance’. E fica nisso”.   Identidade de Gênero Uma estranha no ninho. Era mais ou menos esse o sentimento de Kora em relação a sua identidade de gênero quando adolescente – época que as referências mais próximas de diversidade sexual e companhia eram seus primos gays e a transexualidade sequer era falada como atualmente. O que em muito explica sua dificuldade em reconhecer-se como tal e “sair do casulo”. “A minha transição, na questão de uso de hormônios e usar o nome feminino, foi meio tardia. Mas desde muita pequena, por eu ter dois primos gays, eu já tinha um exemplo deles e eu vi que eu era muito diferente deles. E até entre amigos gays, (quando) eu saia com eles pra balada ou uma boate, eu não me sentia muito a vontade. Não me sentia pertencente aquele ambiente. Eu era muito taxada, sofria um pouquinho de bullying porque os gays, na época quando eu era mais nova, não me definia como uma mulher trans (porque) sempre tive uma imagem meio andrógina”, conta. E, curiosamente, foi por meio do Rock – um estilo não tão usualmente identificado como sendo o preferencial entre LGBTs – que ela encontrou a liberdade necessária para começar a dar vazão a sua feminilidade. “Eu era rockeira, então vivia muito na questão do Rock que (me) dava uma liberdade de expressão, de maquiagem e roupas sem causar um choque. Foi na questão do rock que comecei a expressar minha feminilidade e transexualidade. Porque foi até uma forma de eu chegar na minha 



mãe e não, tipo assim, chocar logo. Porque quando eu chegava lá em casa com algum olho pintado de preto, um cabelo grande eu logo já pegava cantores de Rock e bandas e falava ‘tá vendo aqui, eles também têm cabelo grande, fulano também usa maquiagem e isso não faz deles gay’. Eu tinha um receio (de me revelar) por conta desses meus primos que quando foram descobertos, a família rachou”, explica ela sobre o porque do estilo musical ter servido como escudo nessa questão. Mas daí em diante, conforme a questão foi ficando cada vez mais forte – e difícil de esconder – o que Dafne menos esperava aconteceu: num dado momento sua preferência por rapazes chegou aos ouvidos de sua mãe. Segundo ela, “naquela época, falaram que eu era gay porque era uma coisa mais fácil de alegar. Minha mãe me abraçou e chorou muito e falou assim: ‘vamos orar pra Deus te libertar’. E nisso aí eu fui me autocondenando”. Sentindo-se culpada, a jovem acreditava que precisava se libertar desse malefício e passou a frequentar a igreja como uma espécie de “salvação” para seu “problema”. “Na igreja essa questão de gostar de homem ou de outra mulher era coisa do capeta, uma coisa que era um espírito que estava te possuindo. Nem era considerada filha de Deus. Então eu ficava me questionando se não era filha de Deus, ‘será que eu sou filha do capeta? Mas tudo que eu peço a Deus Ele me dá. Como que é isso?’. Então eu ficava me automutilando. Eu ficava tipo assim evitando coisas que me levavam a tentação. Eu não via novelas. Teve uma época que eu fiquei praticamente maluca porque eu só via programas evangélicos, só ouvia rádios evangélicas, só ia pra igreja tentando me fechar. E eu pensava assim ‘se não posso ter prazer gostando de homem e eu não gosto de mulher, então eu sou assexuado. Eu vou entregar minha vida e meu sexo todo à Deus’. E nessa época também eu fiquei sem uma expectativa de vida e eu já tinha uns 15 anos”, recorda. Até que num domingo derradeiro na tradicional televisão brasileira, ergue-se no Programa Sílvio Santos a até então onipresente modelo e atriz Roberta Close. Imediatamente Dafne se identifica com a história e peculiaridade daquela mulher – outrora taxada de hermafrodita (atualmente o termo caiu em desuso e usa-se intersexual) – e acredita ser como ela: alguém com características masculinas e femininas fundidas num corpo só. “Eu lembro disso muito bem. Então aquilo ali pra na época foi assim: “eu não sou gay”. Aí chegava os meus amigos gays e diziam que eu era travesti, mas a imagem que eu tinha das travestis era uma imagem muito ruim, era negativa. Então quando meus amigos brincavam dizendo ‘quando você crescer será travesti’ eu falava ‘tá repreendido, em nome do Senhor’. E nisso aí da Roberta Close, quando veio essa 



questão que eu nunca tinha ouvido falar de hermafrodita, eu pensei ‘ah então eu devo ser isso’. Então nas minhas orações pra Deus eu pedia ‘se eu sou hermafrodita então eu não sou contra Deus, essa é minha natureza. Eu tô com dois sexos e posso escolher’. Então eu ficava pra Deus pedindo o tempo todo que eu fosse hermafrodita. Eu pegava livros de Biologia que tinha a questão de corpo e anatomia e de pessoas que tinham tendência a serem hermafroditas (e buscava) alguns sinais que (me) pudesse levar a isso.  Com 15 anos eu falava que ia virar (menina), que minha mãe ia me levar no médico e ele ia falar ‘dona Fátima seu filho na verdade é hermafrodita e ele pode escolher’. Aí seria meu passe de mágica”, diz ela. Só que na vida real as coisas não são tão mágicas assim e Dafne acabou entrando em depressão, porque “quando fui no médico fiquei esperando ouvir que era hermafrodita e nada de ouvir. Tive depressão e engordei muito por conta da frustração”. Porém a questão era cada vez mais latente e por mais que quisesse fugir disso, não conseguia. E mais uma vez o entretenimento foi o espelho, o ponto focal de referência para sua autodescoberta e autoafirmação. “Na época tinha aquela novela As Filhas da Mãe, com a Claudia Raia como Ramona, e aquilo também me despertou e eu disse: ‘gente sou eu’. Só que eu não tinha amigos. Meus amigos eram meus primos e eu só vivia com eles, minha mãe. Então eu não tinha diálogo. Não tinha acesso a computador e quando fui ter acesso já tinha meus 16 anos. E nisso aí eu vi a Ramona e falei ‘eu tenho que ser ela’ e foi com 20 anos (que comecei me hormonizar e me assumir). Eu já tava (sic) comprando roupas de menina, maquiagem, meu cabelo já estava enorme”. Daí por diante, foi um pulo para abrir o jogo com sua mãe. “Assim, à princípio (me apresentei) como gay, mas com três dias eu falei que era trans. Porque logo também veio a questão da Ariadna, do Big Brother, e naquele momento com a Ariadna é que começou a falar da questão trans aqui no Brasil e gerou mídia na internet. Ela não se assustou muito, mas foi difícil pra ela entender. Porque depois que eu falei pra ela, como já tenho meus primos e eles são gays é mais fácil, só que aí eu expliquei que era diferente, que eu queria ser uma menina”. Mas a legitimação enquanto mulher é diária dentro de casa. “Aí hoje em dia, já realizada como mulher independente dos padrões, às vezes ela joga tudo isso na minha cara: ‘mas a sua amiga parece mais mulher que você’, ‘você não tem nada de mulher. Não sei como os homens gostam’. Ela quer que agrade ela, mas é quase impossível de agradar. Eu acho que ela faz isso por achar que eu não vou chegar nisso e é melhor eu viver e me aceitar como um homem. Porque eu tenho que viver como um gay”, afirma.  



Transfobia A experiência de uma pessoa trans, dificilmente, será percorrida sem as agruras que o estigma, o preconceito e a discriminação causam. Segundos dados da ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) somente no primeiro semestre de 2018, foram assassinadas  86 travestis e transexuais, sendo estas, a maioria do gênero feminino, negras e prostitutas atuando na rua. Isso significa que crimes de ódio e outros tipos de violência motivados por transfobia são diárias e limita a vida de pessoas trans a 34 anos no Brasil, colocando o país em primeiro lugar no mundo nesse tipo de violência. E Dafne tem conhecimento de causa sobre o assunto. “É, isso aí é muito complicado. Porque assim, os maiores números de mortes entre a população LGBT é de pessoas trans. Mas as pessoas esquecem também que as maiores taxas de suicídio também são de pessoas trans. E eu já passei por dois episódios de suicídio. Então acho que foi por causa desses dois episódios que minha mãe e minha irmã me acolherem de fato. Então minha mãe no princípio, entre aspas, me “acolheu” e não me expulsou de casa – até porque na época eu trabalhava, então dava um sustento lá em casa – mas minha irmã foi radicalmente contra essa situação. Achava que isso era sem vergonhice, putaria, frescura, que não era certo etc. E estimulava minha mãe para (me) expulsar de casa. Era horrível. E não sei se você sabe: São Gonçalo tem o maior índice do Brasil de população evangélica, de pessoas que se declaram evangélicas e mesmo aquelas que não frequentam, mas foram batizadas. E onde eu moro o que você mais vê é o crescimento de igrejas: três, quatro, cinco igrejas. A (Igreja) Universal ali reina. A igreja cumpre o movimento social. Então todo dia quando eu ando ali parece que é uma caça às bruxas. Eu fico muito amedrontada, com muito receio”, declara. A partir dessa realidade, a gonçalense busca outros mecanismos possíveis para poder se “defender” de um achaque público. Segundo ela, a noite e a escuridão são suas maiores companheiras pois “chama menos atenção na rua”. Mas nem sempre dá certo. “Eu ainda sinto a noite, o escuro, como minha proteção. Às vezes eu demoro um pouco e me atraso nos compromissos à luz do dia porque esse momento tem muito movimento, tem muita locomoção de pessoas e eu tenho medo de não conseguir passar despercebida. (Prefiro a noite) porque passo despercebida ou porque tô ali, passam e me vêem como objeto de desejo. Uma das violências físicas foi a noite na questão de fazer programa. Até questão de ser estuprada, que é outro caso que não se fala, não se relata e é como se não existisse. E isso existe, é sim, faz parte da nossa vivência trans. As pessoas pensam ‘ah por vocês trabalharem com sexo, serem trans, todo 



tipo de sexo é aceitável’. Não é bem assim. Muitas vezes o que me fez parar de querer ir pra rua foi isso. São as violências de estupro, as violências de bater. Uma vez eu andando perto da pista, veio dois caras de moto e armados com metralhadora, eles fizeram questão de passar por perto (pra me assustar) e, tipo assim, tudo que eu faço é de autoproteção à minha vivência. E às vezes, como qualquer outra mulher, como uma mulher feminista dá vontade de eu ir pra rua peluda, sem querer me raspar. Sem passar nenhum tipo de maquiagem. Só que pra mim isso não é tão fácil como uma mulher cis(gênero) (que se identifica com o corpo que nasceu) que tem liberdade de poder ir pra rua sem maquiagem, despida de qualquer coisa. Porque pode ser que quando eu não estou com nada disso, fique mais gritante os meus traços masculinos. E nisso aí eu posso sofrer uma transfobia ou uma agressão ali na frente”. Prostituição “Sim, por causa do desemprego se torna regular. Mas qual é a questão: hoje em dia, por eu ter um bom convívio com minha irmã e ter uma sobrinha de dois anos, minha irmã é totalmente radical com isso. Minha família sabe (que realiza programas) porque eu não escondo nada, todo mundo sabe. Tipo assim, eles no início recriminavam e minha mãe falava ‘você sabe que é violento’. Minha mãe sempre pregou a questão do medo. Só que foi (sic) passando os anos e eles foram vendo que mesmo sendo inteligente, tendo experiência e eu não conseguindo emprego viram que não é questão de escolha: eu realmente preciso daquilo”.  Essas duras palavras são ditas com a firmeza de quem resiste. De quem (sobre)vive. E de quem com sinceridade expõe que outro motivo também a leva para a rua. “eu sou uma pessoa carente. Acho que toda a população LGBT é carente. É mito falar que a gente não tem carência. A gente tem que esconder às vezes a nossa sexualidade que é muito aflorada, a questão de ser barraqueira, de usar drogras etc. Esconder a nossa sensibilidade, as nossas carências e a gente tem muito necessidade de atenção e carência. E onde eu moro em SG tudo é da igreja. Já me relacionei até com pastor da igreja evangélica. Eu vou hoje raramente (fazer programa) por causa da minha irmã, porque eu tenho uma sobrinha de dois aninhos, e tenho medo de cair nos ouvidos dela, porque eu sou tia. Eu sou a tia dela o tempo todo. Tudo que eu faço ela faz, brinco com ela. Quando eu tô com ela até me chama de mãe Dafne. Então eu fico pensando”, reflete. Relacionamentos e Sexo 



Hipersexualização faz parte de sua vivência e a afetividade é algo raro entre as pessoas trans. Ser vista como objeto sexual é um carma que Dafne reconhece e lamenta existir entre homens que se relacionam com mulheres trans. Questionadora, ela não deixa por menos, questiona os motivos e compartilha de maneira franca suas apreensões sobre isso. “Essa questão também é engraçada. Eu já reparei que em aplicativos que se fala que é pra namoro, e até aplicativo de hétero ou LGBT, os caras falam que quer namoro mas não quer namoro. Sempre é sexo. Eu mesma fico inculcada quem são esses homens que querem ficar comigo.  O que leva eles a ficar comigo? A maioria dos caras que ficam comigo são caras casados e muitas vezes eles não escondem. Pega o celular e tem a foto da mulher dele, às vezes mostram e eu vejo uma mulher linda. Um corpo perfeito que até eu penso que se fosse homem não trairia ela”, revela. E continua: “aí eles falam que o sexo com a trans é melhor. É mais visceral, mais quente, (tem) mais desejo. Porque normalmente eles falam que com as mulheres eles gostam delas, da periquita (sic) só que parece que o sexo é meio “planejado”. É negociado tipo assim “hoje eu vou dar o rabo”,”hoje eu não vou” por exemplo. E com a gente não existe isso. Porque vê que as mulheres na maioria fazem pra agradar. Tipo assim, “minha namorada dá o rabo, mas ela reclama”. Ou então “minha mulher chupa porra, mas tem nojo”. E quando eles vêm ate a gente eles falam que a gente é muito puta, que não tem frescura. Me sinto mais como um objeto (sexual). Num relacionamento, o que acontece, eu não posso generalizar, mas na minha vivência e de outras amigas trans que a gente coleta informações eu fico reparando que, no final das contas, não existe “romance”. Esse padrão hetero romântico normativo que você vai encontrar o seu parceiro, vai pro shopping, vai pro cinema, isso aí não existe. O negócio normalmente na população trans que eu reparo é que no primeiro ato, o primeiro contato nosso vai logo pelo sexo. E se a gente faz ou garantimos um bom sexo, aí sim, abre a oportunidade de ele enxergar a gente com outros olhos. Então eu vejo que é mais normalmente isso. (O sexo) é porta de entrada para outros questões. Às vezes pra conseguir um beijo na boca é incrível. Eles chupam teu rabo, faz o beijo grego, chupam pau, chupam tudo mas não querem beijo na boca. Curioso né. Uns relatam que porque não enxergam a gente como mulher, acham que é muito afeto e como não nos veem como mulher isso não rola. E outros falam que não podem também porque tem namorada e beijo só com namorada e com a gente é só pau, cu, gozar e rala”, relata com veemência. Ainda sobre o assunto, a jovem revela que sempre preza pelo uso do preservativo em suas relações ocasionais e, mesmo com a relutância de muitos rapazes em aderirem a 



camisinha, com um pouco de erotização e sabedoria ela consegue convencê-los na hora do ato. “Sempre (usei camisinha). Sempre fiz questão de estar por dentro dos métodos. Tudo que pudesse me prevenir, me proteger e me dar prazer eu buscava e tava por dentro. Então tipo assim, normalmente, muitos caras reclamam da camisinha porque não são lubrificadas, perdem a sensibilidade etc. Então, no início, eu sempre fazia questão de eu ir na farmácia – porque esses caras nunca andam com camisinha- sem vergonha nenhuma e fazia questão de procurar as novidades das camisinhas. Então aquelas camisinhas que esquentam, que tem texturação, que é mais fina e tal eu ia comprando e na hora, quando o cara vinha com o papo de ‘quando tô com camisinha não sinto muito a temperatura’, então toma isso aqui. E eu não colocava tipo uma obrigação, era como se fosse um acessório pra mim e pra ele. Erotizava (a camisinha). Só que eu sabia falar de um jeito pra ele colocar aquela camisinha. Porque eu vejo (que) muitas mulheres cis mandam os homens abrirem a camisinha, mas muitos não sabem manusear a camisinha. E as meninas trans também com pressa não querem abrir a camisinha pra dar pro cara e o cara não sabe. E muitas vezes, já reparei também, mais de 50% num programa (as meninas) ficam só no boquete. Porque boquete é facilidade, é prático, rápido e dá prazer pra eles. Então tipo assim, estão com pressa, o boquete é mais barato, eles não estão com camisinha, não estão afim de abrir a camisinha, em “qualquer lugar” você pode fazer boquete. Então no final das contas, seu eu fiz 10 programas numa noite, seis vão ser boquete e só quatro vão ser sexo”, analisa. PEP e PrEP Com o advento de novas tecnologias de prevenção, algumas possibilidades tornaram-se mais eficazes no combate aos riscos pelos quais muitas mulheres trans, profissionais do sexo, homossexuais e homens que fazem sexo com homens (HSH) e outros grupos vulnerabilizados ficam expostos, como o HIV e a AIDS. Dois deles hoje são mais comumente conhecidos: a PEP (Profilaxia pós-exposição), disponível no Brasil desde o fim dos anos 90, e recentemente a PrEP (Profilaxia pré-exposição) ainda disponível somente para alguns perfis. Para Dafne, os métodos – especialmente a PrEP – são ótimos dispositivos para uma vida sexual mais saudável. “Eu uso a PrEP (Profilaxia Pré-exposição) e, tipo assim, ela dá um poder libertador, uma independência sexual muito grande. Principalmente pra minha pessoa que tinha uma neura de pegar doença. Claro que a PrEP só protege contra o HIV, as outras não. As outras (IST) tem cura. São menos agravantes. E tipo assim, até na 



questão mesmo da gente fazer programa a PrEP ajuda. Eu já tô (usando PrEP) 1 ano e dois meses. Pra mim ela trouxe muito benefício”, ressalta. HIV/AIDS Apesar de todos os avanços conquistados na questão da epidemia de AIDS no Brasil, os números mais recentes dos boletins epidemiológicos atestam um recrudescimento das taxas, principalmente entre a população mais jovem. Rumando para a quarta década da epidemia, os desafios ainda continuam visíveis para toda a comunidade científica e movimento social. Questionada sobre o porque as pessoas continuam se infectando, mesmo com tanta informação e novas tecnologias disponíveis, Dafne é categórica. “Quando você não vivencia, não tem uma lembrança do medo, do que foi a epidemia de AIDS. Na época (do boom da AIDS) as pessoas viam de perto seus parentes, seus amigos, vizinhos e artistas morrendo. Eu acho que por você não ter essa vivência a juventude de hoje vai vendo esperanças de cura pra AIDS. E os avanços e melhorias dos coquetéis faz com que as pessoas deixem de lado o medo, a preocupação de se preservar”, acredita. E categoriza: “então é como se fosse mais uma coisa. Não é mais o fim do mundo. Não é algo mais agravante. E a população jovem hoje em dia, como eu tô falando, como tá muito avançado tem jovens que acham que nunca vão pegar nenhum tipo de doença. Os jovens gostam de arriscar, de aventurar. Eles não vivenciaram de perto o medo. Só que toda a juventude sabe o grau que foi os anos 80. Até hoje muitas pessoas lembram do Cazuza, do Freddy Mercury, dos outros artistas que morreram. Mas levam pra um lado meio poético”, contemporiza.   Construção do Guia de Sexo Mais Seguro para Mulheres Trans Envolvida com o movimento social, na retomada de ações e intervenções que retomem o protagonismo da AIDS como política pública – principalmente para pessoas trans, jovens e outros – Dafne Kora ressalta que uma das grandes iniciativas que teve a oportunidade e o prazer de participar foi da construção do Guia de Sexo Mais Seguro para Mulheres Trans, produzido na Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, via Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens.  O material, com previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2019, tem o objetivo de elucidar as práticas sexuais dessa população, bem como evidenciar as melhoras opções 



e possibilidades para se prevenir de acordo com sua vida sexual, o perigo das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e do HIV/AIDS. Tudo dentro de uma linguagem acessível, popular e com referências ao Pajubá – dialeto com expressões tipicamente faladas por travestis, transexuais e LGB’s (Lésbicas, Gays e Bissexuais). “A experiência pra mim foi ótima. Não é questão só da minha experiência, eu acho que a experiência maior é a de passar e como conseguir alcançar, de fato, o público alvo. Porque o movimento não pode ficar parado. Eu vi anos que o movimento LGBT ficou parado na pauta trans. Quando surgia uma coisinha pra pauta trans, rolava um burburinho ali, mas logo depois deixava cair e se acomodava. Não tinha questão de gritar, buscar mais, informar mais. E hoje em dia eu vejo como a juventude está com sede de informação, de luta, de militância, de empoderamento. E isso nós que viemos de uma geração – eu não sou tão velha – anterior temos que caminhar juntos e temos que mostrar pra eles que a gente não se acomodou, não vai se acomodar. Que sempre queremos mais, que sempre estamos na ativa. Porque se a gente não tá ativo nossos direitos são esquecidos, nossos direitos são apagados. Silenciados e apagados.  Então o projeto Guia de Sexo Mais Seguro só faz a gente ter mais independência da nossa saúde, com mais autonomia e até mesmo de preservar a nossa população trans para não cair na furada. Nossa expectativa de vida é de só 34 anos e a gente precisa dar um tapa na sociedade”, pontua. Importância do Projeto Diversidade  “Quando não tem a família pra dar o suporte as ONGs tem o papel de poder te auxiliar nos momentos mais difíceis. Poder te informar, te empoderar, na internet você fica perdido porque tem muitas notícias falsas. E nas ONGs você, de fato, tem um embasamento que vai entender. Porque hoje em dias as pessoas estão muito descrentes, porque é tanta corrupção, tanta coisa errada que as pessoas pensam que até as ONGs que deveriam ajudar pode ser uma safada que não quer ajudar.  Quando tem uma ONG que pode sempre estar ajudando, que está de portas abertas, e mostrando que a qualquer momento você pode contar com uma ajuda, seja psicológico, emocional, financeiro você de fato consegue enxergar não só o seu mundo, mas uma coisa mais abrangente. Você consegue enxergar algo a mais e consegue também perceber que você achava que estava sozinho, mas dentro de uma ONG pode fazer algo maior”, discursa ela quando perguntada sobre de que maneira vê 



a atuação do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens através de suas ações. Futuro Num país assassino, que sequer oportuniza direitos iguais e o direito de viver para todos e todas, Dafne inicia sua resposta com o principal para sonhar com o futuro. “Me ver ainda viva, em primeiro lugar, com saúde”. Em seguida divide seus sonhos e projetos ainda não alcançados. “Eu estava há 10 anos afastada de estudos e estou entrando agora de novo nessa correria. Estou, praticamente, um ano estudando pra fazer a prova do ENEM e conseguir de fato entrar na faculdade que sempre foi um desejo que eu tinha. É um estímulo você acreditar que pode ser o que você quiser. Você pode construir uma carreira. E eu não tinha esse estímulo 10 anos atrás. Então muitos sonhos meus que eu ficava colocando no papel eu pensava que ia morrer junto, nunca ia ser realizado, não tenho como realizar. Só que hoje em dia eu já sei que posso bater de frente porque sei que sou uma mulher e bater de frente meus projetos”. E completa: “agora eu estou pensando em fazer Geografia, que é uma matéria que eu adoro, sempre gostei e acho que isso é bom porque eu quero mais pra pesquisa, antropológica, comportamento da sociedade, estática e tal. Eu tô querendo pegar mais esse lado. Mais pra frente, se der, com um dinheirinho melhor (quero) fazer uma faculdade de Arquitetura. E eu creio também conseguir de fato fazer uma ONG ali em São Gonçalo, uma ONG forte. E até agora eu não consegui. Mas tenho fé que vou conseguir”.  DEZEMBRO Jovem universitário conta sobre seus desafios perante a sexualidade, teoriza sobre HIV/AIDS na juventude, o desmonte das universidades e ativismo  Apesar da idade revelar a precocidade de 23 anos, a maturidade parece se fazer mais presente do que a ação do tempo na vida do universitário J.P. Queiroz. Morador do bairro 



das Laranjeiras, o estudante de Psicologia passeou por diversos temas em sua entrevista para o site do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens no último mês de novembro. Atualmente se graduando pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), na iminência de quatro anos de um novo governo – alinhado à direita mais conservadora e católica – J.P. não tem boas expectativas para o futuro da instituição. “Eu acho que não é a toa que a UERJ foi a universidade mais atacada, que foi a primeira a sofrer o maior problema. A universidade mais preta e ocupada por pessoas pobres, por pessoas que precisam inclusive da bolsa de auxílio permanência para estar e ocupar a universidade. Tem um gráfico que diz qual a quantidade de produção e a relevância (e produção de uma universidade) e a UERJ não é a que mais produz, mas a que produz o material de maior relevância. Produz ciência, produz conhecimento, produz prática onde não se produz nas outras universidades e tem um discurso muito politizado, pelo menos o nosso curso de humanas. Ali a gente está super nesse lugar de desconfiar e lutar contra aqueles professores ou representantes que não estão implicados e que estão cagando. E aí não foi a toa que a UERJ sofreu esses primeiros cortes”, conta ele ressaltando as qualidades da universidade carioca e os recentes cortes de subsídios sofridos pela ausência de repasses do governo do Estado que paralisaram por meses as aulas e serviços básicos ao longo de 2018. Resistência parece também ser uma palavra comum para J.P.desde que muito cedo. Homossexual assumido e muito bem resolvido, hoje em dia, com essa sua subjetividade nem sempre o panorama foi assim tão positivo. Especialmente dentro de casa. “Então a minha relação (com minha mãe) é um pouco difícil e atravessada por um monte de coisas. Especialmente porque tem coisas que são singulares na forma que ela lida com a vida dela e eu acho que tem coisas que permeiam isso em relação a homofobia. Atualmente, a nossa relação é bem conflituosa, mas a gente consegue conversar e chegar num consenso”, admite ele. Consenso esse que desde desde criança ele não tinha consigo mesmo, quando a manifestação da sexualidade se pontencializava em si e discursos moralizantes começavam a se apresentar sob a forma de estigmas. “Desde o começo em que eu fui me percebendo eu vi que existiam várias falas que tentavam sugerir os modos que eu poderia andar, sentar e gostar das pessoas. Isso vinha da minha e do meu pai principalmente. Então desde criança eu cresci com uma vontade me relacionar com pessoas e daí eu comecei a me relacionar desde novinho com meninos do meu prédio, da minha convivência. E aí teve uma vez que eu estava na minha casa e a minha mãe estava vendo uma coisa na televisão, no Fantástico, falando sobre o Cazuza e a temática da AIDS. E (era) um discurso fortemente estigmatizador e isso bateu em mim, que estava ali experimentando a minha sexualidade, ouvir que a relação entre dois homens era potencialmente geradora de problemas inclusive a infecção pelo HIV”, revela ele. Isso imprimiu em si tons mais fortes do que ele poderia supor. Porque a partir dali veio a pré-adolescência e, em seguida, a adolescência. Período em que, ainda não bem resolvido e acreditando estar fazendo algo errado, “eu fiquei com essa coisa que tinha uma forte relação com garotos homofóbico e eu tinha que reproduzir uma masculinidade super homofóbica para conseguir lidar com o meio que eu estava e assim o jeito que eu lidava comigo era escondendo de mim mesmo essa possibilidade. Não existia a possibilidade de 



eu ser gay para mim só que isso voltava o tempo todo. Então eu me lembro de vários momentos em várias conversas durante a minha vida que isso apareceu de diversos modos. Inclusive lembro de ver TV e vê mais uma vez um discurso fortemente homofóbico falando sobre um garoto gay através de um depoimento onde ele fazia um discurso super negativo e triste. E aí eu sempre fiquei me ligando nisso ao mesmo tempo em que tinha que lidar com o mundo homofóbico, minha mãe homofóbica, meu pai e os meus desejos”, relata. Nessa inconstante vivência, sem respostas para lidar com seus próprios questionamentos, J.P. afirma que passou a viver com uma dupla personalidade. Cada vez mais pressionado, vulnerável e querendo afirmar para os demais o que não podia sequer atestar para si. “Até que surgiu muito entre nós garotos de “ vamos transar com as meninas”, todo mundo queria transar e eu não queria transar. Aí eu comecei a ficar com meninas, pegava meninas e era até divertido pra mim, não era nenhum sofrimento. Só que teve um momento em que eu tinha que ficar com meninas e transar e eu tive que lidar com o meu desejo de não querer transar com elas. Mas, eu acho que isso era muito mais fruto do fato de eu não ter podido lidar com o meu desejo e a minha sexualidade por ter sido sempre reprimido nesse lugar. Então como eu não podia me expressar eu fui uma pessoa muito frágil durante a minha vida, muito inseguro. Sofria muito bullying, facilmente me atacavam. Eu me colocava em situações de extrema vulnerabilidade, eu era uma pessoa muito vulnerável porque eu não conseguia lidar, aceitar ou me apropriar, legitimar uma série de coisas dentro de mim, dentre elas o meu desejo de ficar com homens”. E completou: “teve um episódio especificamente em que eu não consegui transar com uma mulher e eu liguei pro meu pai e falei: “Pai, eu acho que sou gay”, e ele falou “Não, isso é normal”. Porque de fato é muita pressão que o menino sofre na sexualidade, inclusive os meninos héteros. Porque tem essa coisa do piru ta (sic) duro e como eu não tava eu já fiquei desesperado de que “Será que eu sou gay?”. E nisso tudo eu não consegui transar. Porque mesmo depois que eu comecei a ficar mesmo com os meninos eu também tinha dificuldade de transar porque eu tinha muito ferida essa minha expressão sexual”, atesta. Apesar dos pesares, J.P.acredita que o fato da relação com seus pais sempre ter sido transparente, isso ajudou-o a chegar até aqui sem maiores pesos ou “máscaras”. “Tem uma coisa da minha relação com meus pais: eu sempre fui argumentativo, sempre falei muito, sempre discuti muito e isso foi muito importante. Depois que eu virei bicha e me reafirmei eu lutei sempre contra isso de que você tem que se comportar de determinada maneira para ser aceito. Até porque eu sofri muito isso de que você tem que se comportar como macho, você tem que ser macho e depois que eu virei viado eu comecei a usar todas as falas pra trabalhar isso com eles e assim eles entenderem a minha liberdade”. Mas admite que ainda encontra resistências. “Atualmente eu não sei como vai ser porque eu já estou sofrendo pressão de casa para não sair muito “enviadado”. Eu acho que tem momentos que eu fico mais bichona e momentos que fico menos, mas tem vezes que saio de vestido de casa ou uma roupa bem chamativa na cabeça dos meus pais e eles querem cortar. Só que vou lá e brigo contra isso. (Minha mãe) falou outro dia, alguns meses atrás, se eu queria ser travesti e eu sentei e conversei com ela sobre isso tudo”, diz ele. Esse momento da conversa permitiu que o tema tomasse o protagonismo de sua fala no que tange as formas dos diversos relacionamentos contemporâneos. Do alto de sua consciência política, ação cidadã e psicologia, J.P. é categórico ao analisar a afetividade 



ao longo do tempo através de um olhar onde os códigos e pactos estão sendo quebrados ou reconfigurados em todos os sentidos. “Eu acho que a gente está passando por um momento, uma virada. Desde a década de 60 com uma repressão muito forte. Então, eu acho que a gente estava progredindo desde o final do período da ditadura. E eu acho que isso tudo contribuiu muito para que a gente tivesse avançado em diversas questões inclusive nessa questão de quebrar a tradição, formas pré-determinadas. E aí surgiu no Brasil uma série de práticas e teorias que legitimavam formas não normativas e cis e isso permitiu a gente experimentar as possibilidades diversas. Então a gente ta vivendo um crescimento muito grande disso que não vai acabar. Eu acho que o desejo sempre encontra vias de se estabelecer. Eu acredito que a gente está passando por um corte no sentido dos pactos que estavam estabelecidos após a ditadura, os pactos democráticos. Até seis meses atrás era óbvio que se eu fosse discriminado na rua eu iria reclamar e ia falar porque isso era uma conquista que estava sendo possibilitada por muitas mortes, muito movimento e eu me colocando nesses lugares de luta, LGBT’s, dos movimentos sociais”, afirma. E alertra: “só que agora eu tenho medo, meus amigos têm medo. Tenho amigos até que estão tomando porrada por um discursivo que está legitimado e autorizado pelo (futuro) presidente e isso é muito bizarro e assustador. Eu recebi inúmeros papos de familiares e amigos próximos muito preocupados comigo de como eu iria me relacionar com o meu namorado, aquelas dicas de segurança que de fato são muito importantes”, discursa ele com veemência sobre os retrocessos e ameaças que relacionamentos não padronizados correm riscos de sofrerem com a ascensão de um novo governo conservador. Cura Gay Uma das polêmicas mais publicizadas dentro do ramo da Psicologia diz respeito ao termo popularmente chamado de “cura gay”. A adoção de uma postura retrógrada por parte de alguns profissionais do ramo que insitem na ideia de tratar um LGBT e assim reverter sua sexualidade ou identidade de gênero, para J.P., faz parte de “um discurso patológico”. “A psicologia ela emergiu com o compromisso de normalizar, de dizer o que é o certo, o que é o comum, o que é o universal e o que é humano e o que não é. Hoje em dia tem todo esse discurso da patologização dos fenômenos, do diagnóstico, do remédio, da medicalização, então (tudo isso) está comprometido com a indústria farmacêutica, com esse discurso do que está errado e precisa consertar. E eu acho que a cura gay está nesse lugar. E aí por conta da homofobia, dessa questão da sexualidade como lugar de disputa do Estado, dos dispositivos da medicina e da psicologia nessa normalização em relação a homossexualidade surge uma psicologia tentando se colar num discurso científico que é um discurso branco, um discurso do certo e do errado, do método higienizado e aí como fazer uma psicologia contra hegemônica?”, questiona ele. E com muita luta o CFP (Conselho Federal de Psicologia) é uma gestão de uma psicologia comprometida e aplicada”, emenda com certo alívio sobre o colegiado que negou a possibilidade desse tipo de tratamento para profissionais da área no Brasil.   



Grupo Pela Vidda Buscando contribuir de maneira cada vez mais atuante dentro do movimento social, em prol daquilo que acredita, com a certeza da importância do protagonismo juvenil o carioca atualmente colabora com o Grupo Pela Vidda no contexto do HIV/AIDS. “A juventude precisa se reunir e pensar estratégias para ela. Precisa de muita comunicação e mídia social. A gente precisa gerar e trabalhar em termos gerais e globais no sentido de descontruir o estigma e poder discutir isso com usuários de rua, na clínica da família, nas escolas e o protagonismo da saúde deve ser com o jovem, que é uma coisa que não existe. Hoje em dia na escola por exemplo a criança fica 10/11 anos e em nenhum momento ela produz conscientemente e elaboradamente sobre saúde. O máximo que você fala é sobre reprodução sexual e muito limitadamente. Esse bando de homem héteros, escroto, rico que tá (sic) usando esse discurso pra ganhar dinheiro e privatizar tudo fica ainda querendo dizer o que se pode ou não dizer na juventude. Então a gente precisa permitir a fala e o desejo do jovem porque não é pelo lugar do vertical, não é pelo “use camisinha”. A gente precisa (sic) nos apropriar das formas de prevenção além da camisinha pra que isso seja natural”, explica. Uma das formas de prevenção que atualmente já se dispõe como método tão eficaz quanto a camisinha é a Profilaxia pré-exposição (PrEP), por exemplo. Mas ainda falta muito para chegar ao público que dela mais precisa e sobre isso o universitário é categórico ao dizer que “a PREP especificamente ela precisa talvez passar por uma avaliação e um programa de instalação de divulgação e de trabalho comunitário que a Fiocruz faz muito, mas só a Fiocruz faz. Eu acho que a PREP pra alcançar em termos de promoção de saúde grupos que estão vulnerabilizados e marginalizados historicamente você precisa trabalhar essa produção de forma mais horizontal e menos só medicalizante. Você precisa sair desse viés biomédico. Então assim, o trabalho de fazer um ambulatório que permita a pessoa trans a ter acesso a uma série de direitos inclusive jurídicos, sócio psicológicos e acesso ao direito da saúde dentro desse local de referência, isso pode ser uma estratégia mais positiva. Acho que o contato com organizações sociais nesse sentido é muito importante”, sugere ele. Futuro E se o futuro a Deus pertence, J.P. só espera que possa resistir diante de todas as agruras, dali retirar forças e subsídios para persistir no caminho e levar tudo que absorveu para a formação de outros jovens. De preferência, de dentro da universidade. “Eu espero estar junto de pessoas que produzam conhecimento e saber dessa maneira implicada. E pretendo fazer mestrado, doutorado, estudar e pesquisar. E pra isso eu preciso lutar, estabelecer formas de coletivizar esses desejos e desesperos para que a gente possa enfrentar todo esse desmonte dos nossos direitos e da universidade pública porque eu quero ser professor de uma universidade pública. Então essa é a minha meta, a minha luta para que possamos ter a universidade pública”.    



    


