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Apresentamos, nesta publicação um conjunto de narrativas que
surgiram durante encontros realizados em casas e pensões de mulheres
trans e travestis que trabalham com prostituição na Av. Pedro II, em
Belo Horizonte. Nas páginas que se seguem há histórias, relatos, conversas. Elas estão longe de caberem em qualquer tentativa de classificação ou organização. São complexas como as vidas e as experiências
de onde surgiram.
Você vai encontrar neste livro as conversas que se desenrolaram durante três encontros entre a equipe do projeto e as meninas que vivem
ou que viveram em duas casas da região da Av. Pedro II. Elas são as
autoras desse livro, que relataram suas histórias e ainda produziram
algumas imagens que ilustram esta publicação.
Os encontros dos quais surgiram os relatos foram pensados em formatos de oficinas temáticas de acordo com três eixos propostos: identidades, memórias e territórios. A seleção das histórias foi feita em conjunto pela equipe do projeto e pelas participantes; e tivemos o cuidado de
transcrever e adaptar as conversas para a linguagem escrita.
A nossa primeira oficina foi em torno da noção de identidades. Propusemos uma atividade de customização de camisetas com o intuito
de que cada participante pudesse expressar um pouco sobre quem era
através das peças criadas.
A partir das conversas desse encontro, selecionamos frases ditas pelas
meninas e fizemos alguns lambe-lambes a serem colados em locais
significativos para elas. A ideia desta atividade foi pensar a relação de
cada uma e do grupo com os territórios que ocupam.
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Na terceira oficina exploramos um pouco das memórias das participantes. Fizemos com elas uma linha do tempo, destacando momentos

marcantes de suas vidas. Em seguida, no modelo de um programa de
entrevista, as participantes puderam fazer perguntas umas às outras.
Na segunda casa, aperfeiçoamos a atividade para um formato de jogo.
Cada jogadora sorteava um tema, como família ou amor, e fazia uma
pergunta à outra participante.
A separação dos encontros entre eixos foi apenas uma preocupação
inicial em definir os temas e orientar as atividades. Com o decorrer do
projeto percebemos como foi difícil delimitar fronteiras entre identidades, territórios e memórias. Classificar e generalizar reduzem a complexidade que faz parte de cada uma das participantes. Optamos por
reproduzir aqui as histórias tal qual elas viram, sem esclarecer incoerências, contradições e heterogeneidades.
Por fim, gostaríamos de agradecer as meninas que participaram. Elas
fizeram com que um projeto pensado por um grupo pequeno de pessoas se transformasse e ganhasse rumos que não havíamos sequer imaginado. Até aqui já contabilizamos decepções e surpresas, felicidades e
frustrações que, afinal, só acontecem a partir do contato, do atrito e das
vivências intensas em algumas tardes de domingo.
Também manifestamos nossa gratidão a toda equipe envolvida e que
tanto apoiou para que esse projeto se tornasse realidade. Em destaque Paulo Mauro e Zadô Luz, que participaram de alguns encontros e
doaram suas ideias e trabalhos; João Maria Kaisen de Almeida, que auxiliou na avaliação do processo e a revisão dessa publicação; Val Soares
e Alê Abreu, da Afinal Cultura, que fizeram a gestão financeira; Aparecida Valadares Medeiros, que indicou soluções de design; e a Clarice
Libânio, da editora Favela é Isso Aí, que nos auxiliou na editoria.
Boa leitura!
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Poliana: Identidade de gênero. Você sabe o que é? Nem sabe
né?
Lívia: Não, não sei. Eu sou hétero.
[risos]
Alana: Eu sou heteronormativa.

dentidade de gênero.

Você sabe o que é?
Poliana: Eu fui na audiência e eles não queriam me respeitar, sabe? Por causa disso. Queriam me chamar pelo nome de
homem. Foi no Fórum! Um funcionário. Aí eu chamei o supervisor e falei pra ele: “Você sabe o que é identidade de gênero?”
Ele veio falou: “Não, eu vou te chamar pelo seu nome, que
você quer.” Aí eu falei: “Então explica para o seu funcionário
lá, o que é identidade de gênero, porque ele ainda não sabe.”
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Palloma: E mesmo assim, pagando Unimed, pagando
essas coisas, a gente chega no hospital e é tratada
diferente. Não é a mesma coisa. Eu fui com ela, cê vê
o jeito que ela foi tratada, e ela tava morrendo de dor.
José: E era na Unimed?
Kamilly: É, gata. É babado, confusão e gritaria.
Palloma: Você é tratada como se fosse homem. O homem olhou, falou assim “pode falar para ele esperar”.
Eu falei “Moço, mas ela está com muita dor, não dá
para esperar”.
Brenda: Eu pago plano da Unimed, toda vez que eu
fui, eu fui muito bem tratada. Mas eu fui no particular. Agora o SUS, pelo amor, gente.
Palloma: O SUS é outra coisa também.

Brenda: Nem tem explicação.

Não chama

pelo nome social.

ço, a Anyky ficou louca, porque eles não chamam você

o nome que eles colocaram no negocinho no meu bra-

mandei a foto de que eu estava no hospital pra Anyky,

Brenda: Não chama. Não chama. Tanto que quando eu

tada, mas questão de nome social...

Evellyn: Questão de tratamento, também fui bem tra-

h
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humilMilena: Humilhação. A gente passar humilhação, como é que
pode isso?
Poliana: Ô nega! Cê não viu foi nada, humilhação era há 20 anos
atrás, cê corria da polícia, cê ia pra cadeia e ficava lá a noite inteira, saía às 6 da manhã.
Milena: Ah é bom, eu comendo e dormindo...
Poliana: É, mas não tinha comida não, nega. Sinto muito, mas
não tinha comida...
Milena: Ah, então eu gritava, quebrava tudo!
Poliana: Ahhhh e o quê que vai adiantar cê gritar? O que vai
adiantar? Ainda apanhava, ganhava spray de pimenta na cara.

hação 11

Tatuagem
Lívia: Eu quero fazer! Tem um tatuador aqui na rua, não sei se você
já viram.
Tomás: Eu já vi, é mó medonho o negócio!
Lívia: A entrada é uma caveira. Ele arrasa.
Tomás: Ele é bom?
Lívia: Ele é maravilhoso. Jogador do Corinthians já veio aí. Ele é
maravilhoso. Só que ele começou a aterrorizar com a gente. Ele não
gosta de travesti. A gente teve muito problema com ele. Ele não quer
a gente aqui na rua fazendo programa. Ele chamou o irmão dele, que
é policial civil, mandou ele dar um tiro na parede, acertou em mim.
Espirrou pólvora, sei lá o quê que era em mim. Queimou tudo. Foi
uó. E assim, a princípio, eu ia fazer tatuagem com ele, porque ele é
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muito bom. Só que ele odeia a gente que é travesti.

Luane: Sim. Motorista nem muito, mas os cobradores.

José: É? Cê achou? Cê fala o motorista, o trocador, esse povo?

Luane: Ai, o ônibus aqui é terrível. Uns atendente preconceituoso.

Alana: Eu uso, ih!

José: Cês sempre falaram de Uber, de taxi, ônibus cês não usam?

é terrível
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Pânico

Zadô: O tema é terror... e, Luane, já teve alguma situação

que cê se viu de pânico?
Luane: Sim, quando um bofe que eu sai me mandou descer do carro dele com a arma na cabeça. Só porque eu não
fiz o que ele queria, que era chupar sem camisinha por um
valor que ele me deu... eu não quis, aí ele foi me mandou
descer do carro dele e devolver o dinheiro a ele.
Alana: Pra mim não é terror nenhum chupar sem camisinha... isso pra mim não...
Zadô: Esse tipo de situação que te dá pânico, ela é recorrente? Ela acontece sempre?
Luane: Só [me dá pânico] quando engatilha. Quando não
engatilha eu não fico com medo não, mas quando engatilha... fico com medo
Alana: Ah, eu não entendo por que ter… nessa parte, eu
até gosto…
Lívia: Eu tenho terror de rato, se eu ver até choro! Nossa,
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eu subo em cima das coisas, morro de medo mesmo, não
posso ver rato. Nossa, adorava meu hamster, agora rato!

assap
-eleT O
enof
Palloma:

Ele colocou a faca no meu pescoço e falou “passa o telefone”. A
Fabiolla começou a gritar “passa o telefone logo!”, e elas gritando…
Eu falei que não ia passar meu telefone. Aí eu passei, mas falei que
ele ia esperar eu tirar meu chip e meu cartão de memória.
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Poliana: Essa semana, essa daqui ó, o

Luane: É, deve ser aquele

homem puxou uma faca pra ela bem

que queria que eu fizesse

aí na rua de cima...

de graça.

Luane: Facão.

Milena: Na onda da

Poliana: Ela correu pra aqui pra dentro. Se ela aprontou com ele não sei,

pedra, que aqui aparece
muito pedreiro.

diz ela que o cara tava drogado e não

Poliana: Quando eu fazia

sei o quê que tem.

programa eu botava a

Tomás: Mas o cara puxou uma faca
pra você...
Luane: Facão! Ele saiu comigo uma
vez antes, que ele tava drogado, aí ele
me pagou, depois ele voltou e queria
me assaltar no ponto, só que eu reconheci por causa do rosto dele.
Paulo: Nossa, ele te pagou o programa e queria te assaltar.
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latinha na boca do homem
e acendia.
Luane: Mas pedra é axé.
Eu gosto que solta bastante cliente [risos].

Kamilly: Eu fui fazer programa com um rapaz, ele me assaltou e
depois voltou e devolveu o dinheiro. Você acredita? Ele falou que
ele era policial e que o filho dele estava doente e estava precisando de um dinheiro pra comprar um remédio. Ele me roubou 140
reais. Eu entrei dentro do carro, a gente fez o programa. Ele tirou
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o revólver e já começou a falar muita coisa. E eu achando aquilo
tudo muito estranho. Ele falou “olha, eu vou querer só 140 reais,
põe aqui em cima do painel e eu não vou fazer nada com você”.
E dando a volta no quarteirão e apontando o revólver pra mim. E
eu já com o cu na mão achando que o bofe ia me matar, ia fazer
qualquer coisa comigo. E ele falando: “nossa, você não pode ficar
com celular na rua, é muito perigoso, tem muita gente que rouba.
Quando eu te deixar lá na esquina, guarda o celular, que tem muito assaltante por aí”. E eu assim “não é possível que esse homem
está fazendo hora com a minha cara”. Aí ele me deixou, e depois de
quatro dias voltou e lembrava meu nome ainda. Tanto que depois
eu saí com ele, fiz programa com ele de novo.

José: E você acreditou que era isso mesmo? Será que era isso?
Fabiolla: Eu acredito. Um pai desesperado faz qualquer coisa.
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Palloma:

Com o meu pai foi outra coisa. Por-

que o único filho dele, chegar com 12

anos... Pra ele foi assim “ah, não vou
aceitar, prefiro ser morto do que ter
um filho gay”. Eu andei muito com

garota na escola, só com garotinha.
Minha mãe já sabia. Aí hoje ele

batizou na igreja evangélica. Eu

não tenho contato com ele, tem

quase um ano que não conversamos. Liguei no aniversário
dele, dei os parabéns, mas

é “oi”, “tudo bem” “bença”,
“com deus”. Só isso. Com
o meu pai é assim, com
minha mãe…

13 anos

Kamilly:

Meu primeiro hormônio, eu tomei com 13

anos. Eu contei pra minha mãe que eu era e
já tinha o cabelo grande, aí foi. Minha mãe

me aceitou numa boa. Me deu uma sandá-

lia de presente. Olha pra você ver como que
é hoje em dia. Graças a Deus, né? Eu vou

sempre pra casa da minha mãe, ela mora

em Nova Serrana, sempre eu vou lá porque
é pertinho.
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Lívia: Minha família me aceita, não tem como não aceitar. Desde
pequenininho eu sempre fui muito afeminada, usava vestido, passava maquiagem da minha mãe, na hora que minha mãe saia... Nossa,
eu amava! Minha mãe falava assim pra mim: vou no supermercado.
E eu ficava com uma vizinha, que ela nunca me levava no supermercado, porque mãe nunca vai levar você no supermercado, porque
sabe que você vai pedir tudo! E ela não me levava... Aí ela ia fazer
compra, porque meu pai trabalhava e ganhava super bem. Aí, tipo
assim, sempre compras, geladeira sempre cheia, sempre tudo cheio.

ele é diferent
E ela tinha umas três botas que eram meu sonho! Nossa, quando minha mãe saia, na hora que ela fechava o portão eu já corria,
colocava as botas. Era eu e meu vizinho. Que meu vizinho tinha o
quê... a gente voltou a conversar esses tempos atrás! Ela... acho que
uns quatro anos mais velha que eu, só. Ela usava os batons da minha
mãe e eu usava as botas, a gente começava a dançar, fazer performance... Naquela época era o que que a gente dançava... era Tchan!
Amava, amava! Então tipo assim não tem como. Não foi um impacto
pra família... Porque, geralmente, quando a criança é mais retraída,
os gays são muito assim, só fica no videogame, só fica retraída no
computador, aí chega e "boom!", assume, de uma hora pra outra. Eu
não, sempre fui isso aqui, entendeu? Eu não fui aquela coisa, choque.
Tanto que minha mãe sempre falou pro meu pai, "ele é diferente!".
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Palloma:
Meu pai falou assim, pode ter seus homens pra
lá, mas aqui não. Agora, minha mãe, não. Pode
trazer. Ela adora meu ex, ela é doida que eu

volto com meu ex. Mas não deu certo porque a
pessoa apaixonou por outra pessoa.
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Kamilly: Nossa, a minha mãe… Meu pai mora

em São Paulo, a minha família por parte de pai

toda em São Paulo, por parte de mãe mora aqui

em Nova Serrana. Nossa, toda a minha família me
aceitou numa boa, o meu irmão mais velho é gay,

ele mora com a minha mãe. E eu tenho uma tia que
é trans.
Afonso: Você ter mais gente na família, você acha
que ajuda?
Kamilly: Não, eu acho que não, porque eu me assumi primeiro. Treze anos. Eu sou disposição…
Palloma: Minha mãe ficou louca! Minha mãe fez
boletim de ocorrência. Aí eu tive que sair de casa.
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ø
Palloma:
Porque depois que a gente sai de casa
de pai e mãe depois que a gente volta
não é a mesma coisa, você vê que
está faltando alguma coisa. Tenho

øø

uma tia que é insuportável.
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Afonso: Ai, que ótimo! Cês duas são de Salvador então, né?
José: E cês estão gostando de BH ou tem vontade de voltar pra Salvador?
Luane: Tenho vontade de voltar pra minha família.
Milena: Tô doida pra voltar!
José: É mesmo?!
Tomás: Por quê? Por causa da praia?
Milena: Também. Saudade de casa. Sete meses...
Tomás: E vocês passaram só aqui por Belo Horizonte ou não?
Poliana: Vixe, menino! [risos]
Milena: Não, nós passamos por vários lugares.

Saudade

de
casa.
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Kamilly: Sim, é muito perigoso ficar carregando dinheiro.

Tomás: E aí quando vocês recebem, vocês vem aqui e guardam o dinheiro?

que é na esquina, né? Então é só subir e descer, descer e subir. É pertinho.

Kamilly: Normalmente a gente começa 20h30, 21h e vara a madrugada, por-

José: E como é a rotina? Vocês ficam de que horas até que horas?

>>>>
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24 horas
disponível
Lívia:
Eu ia voltar a fazer academia, porque tem uma academia bem aqui, na esquina de cima. Só que assim, no
dia que eu comecei a fazer, o primeiro dia meu cliente,
esse meu cliente italiano, ligou e falou: “Você pode
daqui 10 minutos?”. Saí de lá correndo, vim aqui e me
arrumei, e ele “já tô aqui na porta”, “não, pera ai, pera
ai, eu tô... tô arrumando meu cabelo”. Mentira! Eu tava
tomando banho. Sabe aquela coisa? Ai no outro dia eu
voltei, de novo. Um monte de cliente ficavam me ligando, “ai você pode daqui não sei quanto tempo?”, “ai
num sei que”, “você está disponível?”. Então ou você
faz academia ou você fica disponível. Porque quando
você coloca anúncio, você tem que ficar 24 horas totalmente disponível.
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TODOS os dias

l

Lívia: Todos os dias eu fico horas me maquiando em casa, não gosto
de descer só com um risquinho no olho. Eu tenho que fazer a maquiagem... Até que pra rua eu não me produzo muito, porque eu falo pra
você, é perda de tempo. Você se produz… Você fica mais nervosa ainda, você fala, “porra, me arrumei tanto, o cara parou pra mim e foi ali
pegar a outra que está de rasteirinha, com uma peruca de plástico na
cabeça”. Assim, isso não tem nada a ver. Usar peruca ou não. Enfim...
Só que assim, você fica ali horas se arrumando. Arrumando o cabelo,
se produzindo. Pra tar pelo menos visual, ou aparentemente, bonita
pra eles na rua e eles não tão nem aí pra isso. Eu falo, “oh gente, vou
me arrumar pra quê?”. Igual quando eu desço de salto, muito produzida, eu fico muito estressada. Tipo assim, eu trabalho pra isso. Eu gosto
de roupa boa. Infelizmente coisas boas são caras. Então eu vou lá,
gasto horrores com roupa. Compro roupas caríssimas e tal. Você desce
pra rua sabendo “nossa eu tô com uma roupa bonita, tô bem vestida”.
O cara do carrão passa, olha pra sua cara e vai ali pegar a outra que
tá super mal vestida. Então, não tem diferença. Então pra ir pra rua
eu não me produzo mais. Antigamente sim. Até uns meses atrás…
só quando eu tô muito inspirada, sabe? Tipo “ai hoje eu vou descer,
fodas-se”. Mas geralmente não, você vai pra rua... Eu vou pra rua tem
dia de rasteirinha... Muito simples. Não compensa, assim... E outra,
às vezes você tá de salto, você ficava se cansando a noite inteira com
salto. No outro dia você tá cansada, com os pés doendo e não fez um
real. Junta um monte de coisa, porque você está nervosa, porque eles
te tiraram, você está cansada de ter ficado a noite inteira em pé, de
salto. O psicológico fica abaladíssimo, “nó, eu tava tão bonita, tipo
num ganhei nada, por quê?”. Você já se sente feia, você fica com auto-estima baixa. Você não quer sair do quarto. Você fica o dia inteiro
trancada, com raiva, nervosa. É uó. É toda uma coisa. Que as pessoas
olham a gente na esquina, nem imagina. “Pronto! Tá linda dando o
cu e pronto.” Sabe? Tipo ninguém entende, ou tenta entender, tudo...
Antes, durante e depois do que a gente passa pra poder trabalhar na
rua. Entendeu? Então assim, mas… num pretendo ficar na prostituição pelo resto da vida não. Não é vida.
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José: Mas vocês não saem porque tem hostiliKamilly: Nó, não!

Brenda: Olha, deu seis horas, às sete horas da

noite, a borboleta desperta... passou disso daí,

dade também ou porque vocês...
Fabiolla: Não, é cansaço mesmo... Eu de dia

elas ficam até amanhecer o dia, até seis horas

Nycole: Comer e dormir...

Palloma: Deitar e dormir...

Kamilly: A gente só quer chegar e deitar...

pois disso não encontra mais ninguém...

da manhã, sete, você encontra travesti... de-

quero ficar só deitada, levanto pra nada...
Kamilly: Gente, é muito cansativo... Sono de
dia não é a mesma coisa que a noite... Se você
dormir cinco horas a noite pra você ter que
levantar seis horas da manhã, você levanta
maravilhosa... Se você dormir cinco horas de
dia, te arregaça! Tinha dia que eu ficava pros-

nho no celular...

Kamilly: Comer, dormir e mexer um pouqui-

Fabiolla: É muito cansativo, gente…

Nycole: Assistir um filme…

trada até sete horas da noite, de tão cansada.

Brenda: É muito cansativo… Mas durante o
dia a travesti não é ninguém...

deitar
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itar & dormir
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Brenda:

A vida da transsexual

se resume no seguinte: infelizmente a transsexual que não tem
oportunidade de emprego, que foi lançada pela sociedade, que a
gente é jogada pela sociedade como se fosse uma enxurrada mesmo, pelos cantos, pelos bueiros. Então nós não temos oportunidade
de trabalho, uma carteira assinada, nós não temos o INPS, nós não
temos nada de uma vida normal. Se a gente não tem: um INPS, uma
carteira assinada, a gente não tem um trabalho normal, como todo
cidadão tem, de levantar sete da manhã, ter seu horário de almoço,
de chegar às cinco da tarde em casa, é sinal também de que a gente não vive, não tem uma vida normal, a gente não é uma pessoa
normal. A gente tem uma vida completamente diferente de outros
seres humanos. A nossa vida, infelizmente, a que a sociedade nos
empurrou, pela falta de emprego, pela falta de oportunidade, é ser
prostituta. Então a vida da prostituta - não é só da transsexual, mas
porque toda transsexual que cê pode observar, são poucas que não

32

se prostitui. São pouquíssimas pessoas que sabem como é a vida de
uma transsexual de verdade, que precisa se prostituir para viver. Infelizmente durante o dia não somos nada, não somos ninguém, não
temos vida ativa. Não sabemos o que que é ir pra uma academia.
Não sabemos o que que é ir para uma aula de natação, ir para um
curso, um shopping. Vai obrigada! Para você ir num shopping não é
igualzinho a gente decidir, “oi gente, vamos no shopping depois do
almoço?” Não é isso!
Kamilly: É muito desconfortável...
Brenda: Para você ir a um shopping center que seja, para você ir
divertir em algum lugar ou fazer uma compra, que seja de uma
maquiagem, você tem que planejar isso tudo. “Eu estou planejando
que amanhã, eu vou dar um jeito de acordar um pouco mais cedo,
vou organizar os meus horários, para poder ir numa loja básica”.
Como qualquer pessoa levanta e vai! Depois do almoço todo mundo
vai, vai fazer alguma coisa. A travesti não, infelizmente. Ela tem que
planejar! Porque durante o dia ela não é ninguém.
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mesmo pra minha família. Até no começo foi

Fui pegando gosto até o dia que eu me assumi

cei a me prostituir escondida da família até.

Evellyn: Ai comecei a fazer programa, come-

de coisa. Igual como gay eu tenho experiência

abrir portas pra gente poder fazer outros tipos

a rua, dia após dia. Até quem sabe a sociedade

E é isso que vocês já sabem, o sofrimento todo,

®
bem difícil, por que minha família não aceita-

de nada minha experiência, por que...

em outras áreas, mas como trans não adianta

e tinha que ser só na rua. Quando eu saía....

filhos e eu continuo até hoje assim, como se

com outra mulher, ele tem outra família, outros

meu pai, a gente não conversa. Ele está casado

hoje. Isso já tem o quê? Uns 10 anos que eu e

meu pai. Meu pai não converso com ele até

e foi bem difícil. Principalmente na parte com

fazendo a transição. Fui mudando totalmente

um preconceito.

vê sua aparência sempre vai ter uma restrição,

lugar como trans, que quando vê o seu nome,

Você pode tá com um currículo extenso num

tica de lan house. Só que não adianta de nada.

Donald’s, trabalhei como técnica de informá-

balhei como recepcionista, trabalhei no Mc

Evellyn: Já trabalhei em restaurante, já tra-

Aí quando eu comecei a fazer programa fui

diz, como acompanhante, fazendo programa.

Nycole: Quais áreas seriam?

va. Eu ficava vestida de mulher dentro de casa

©

™
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pessoa é puta?

carteira de trabalho quando a

Nycole: A minha é assinada.

Brenda: Mais nada.

falo “já, ué!”

gunta se eu já assinei carteira. Eu

não voltou.

Brenda: Pra que também ter

Palloma: Tem gente que me per-

Nycole: Observação.

“sou puta”.

Brenda: É. Aí você escreve

Palloma: Tem que ser vermelha.

caneta vermelha.

mesma escreve com uma

Brenda: Não é? Sou puta. Você

Kamilly: É!

sa mais. A minha ainda

Nycole: Aqui é um mês, até pas-

um mês.

Palloma: Lá em Lagoa demorou

ra de trabalho saía na hora!

Brenda: Na minha cidade cartei-

um mês.

demora. Carteira de trabalho é

tidade. Carteira de trabalho que

Nycole: É, é bem rápido a iden-

®

Sou puta
__
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que ele está com a mulher dele, ele tem a mulher

depois não vai nem me olhar na minha cara, por-

comer... Sempre está se aproveitando de mim. Pra

perguntam o seu nome. E tipo, quer comer, quer

você faz da vida, como que você chama”. Eles nem

falar “nossa que legal, quero te conhecer, quê que

me falar “eu quero te comer”. Entendeu? Não vai

ele vai pegar meu telefone, igual todos fazem e vai

chamar de linda, mas aqui vai passar 10 minutos,

você é linda”. Você pode ter certeza que ele vai me

esquina, na padaria e parar um cara, e ele “nossa

maioria procura a gente para isso. Se eu tiver ali na

ma, porque como é um sexo sem compromisso, a

você acaba que... que... envolvendo mais no progra-

maioria a gente acaba que co... não é cobrando, mas

Lívia: Já tive sim várias fora de programa. Mas a

Se a gente é descartável pra eles
que eles sejam pra gente também.
cabelo, mega hair...”

Eu querendo comprar roupa, maquiagem,

de graça e tipo eu tenho coisas pra fazer.

Entendeu? Então fala “pô, vou ficar dando

fato também da gente ter um gasto alto.

Agora, quando a gente vira trans... Até pelo

fica com todo mundo, mas não tem isso.

a gente não preocupa com isso, a gente

é gay é diferente. Quando a gente é gay,

um proveito disso. Agora quando a gente

sejam pra gente também. Que a gente tire

Se a gente é descartável pra eles que eles

pra vocês, a gente é descartável pra eles.

eu sou descartável para ele, igual eu falei

de alguma forma também. Entendeu? Que

dele. Então eu tenho que aproveitar dele

falta de respeito

.

Lívia: Mas tem homem que é desgraçado! Tem uns
filhos da puta.
Poliana: E tem homem que quer fazer suruba com
outra gay, ou com outro homem...
Lívia: Sabe o que eles fazem? Tem homem que
roda aqui, para pra você aqui na rua, pergunta o
preço do seu programa, fica ali conversando com
você, você toda maquiada, toda bonita, ele dá a
volta assim, passa um homem ele pára e chama.
Tipo assim, por exemplo, você está passando na
avenida, você não faz programa não, ele para pra
perguntar do programa, ai ele te vê ali, para, e tipo,
como você não cobra, ele sai com você. É uma falta
de respeito. A gente está aqui trabalhando, cobrando, e ele... né? É o mais óbvio que é uma falta de
respeito, porque a gente está aqui, coloca o silicone
e tudo, ele não está nem aí pra isso. Ele quer um...
Um buraco pra gozar!
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Lívia: Esses dias também choveu e eu ia sair

c

pra rua. Não saí, foi uma delícia. Porque eu
acordei era onze horas da noite, falei “ah nem
vou pra rua”. Aí choveu. Uma chuva muito
feia, deu raio e tudo. Foi um dia que caiu todas as árvores. Nó, mas foi tão gostoso, voltei
a dormir horrores. E eu levantei pra
tomar banho pra ir pra rua. Mas quando
começa a chover ou você entra pra dentro de casa. Mas quando eu estou na rua e
começa a chover, eu fico ali de baixo.
Tomás: Da marquise?
Lívia: Mas é horrível chuva aqui. Ih, eles ti-

o
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ram horrores com sua cara. Eles não te levam.
Pára, faz você ir lá na chuva, depois fala que
vai dar uma volta. Você se molha toda. Eles
são abusadíssimos.
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olhar pra você. Agora quando você é travesti, ele quer

você, porque você é gay. Entendeu? O hetero não vai

tesão, que homem lindo”, só que ele nem vai olhar pra

você é gay, você olha um homem na rua “nossa que

com homens que jamais imaginava ficar. Que quando

tenho que separar as coisas. Mas é. É bom, você fica

sabe? Eu tipo que tô meio apaixonada. Não posso, eu

lindo. Tipo cê tá ali fazendo programa, eu namorava,

cinha, ruivo, grandão, branquissímo! Ai eu acho ele

eu fico do site que ele tem 33 anos, ele é uma gra-

homem ruivo, aparece. Entendeu? Tem homem que

negro, branco, velho... ruivo, que eu acho muito fofo,

pode experimentar, explorar isso. Você pega homem

é que você pega homem de tudo quanto é tipo. Você

Lívia: O bom de você trabalhar com o que eu trabalho

junto tudo. É outra coisa. Entendeu?

E melhor, eles estão te pagando! Então, tipo assim,

você fica com os homens que você sempre quis ficar.

mento é totalmente diferente. Você vê isso. É nítido. E

beija na sua boca, e faz e acontece. Entendeu? O trata-

não. Eles te chamam de, sei lá, linda, de princesa, e

ta. Mal pega na sua cintura. Quando você é travesti

ficam com você, só pra... Gozar mesmo. Mal te encos-

bairro, já dei pra vários, mas aquela coisa assim, eles

outra coisa, tipo, quando você é gay, igual eu, no meu

eles querem ir atrás de você, te procura, te chamam. E

va pra minha cara. Depois que você vira travesti, aí

tinha vários meninos que eu queria pegar e nem olha-

pegar. Eu mesma no meu bairro quando eu era gay, eu

Então você pega todos os homens que você quiser

olhar pra você, não é você que olha pra ele. Entendeu?

você pega homem de
tudo quanto é tipo
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Lívia: Eu tenho vários clientes que são crossdressers. Casado, mas gosta de vestir calcinha.
Colocar salto.
Alana: O problema é quando eles querem pegar
as crossdressers!
Lívia: Tem um que eu saio, ele usa até peruca e
tudo. Eu coloquei minha peruca nele esses dias, a
gente foi pro motel, eu coloquei a peruca. Tem um

>>>>

que eu saí que eu fiquei revoltada!

Poliana: E tem um que já veio de calcinha aqui já.

Lívia: O bofe tinha um babado desse tamanho, uma
delícia! Um tesão! Colocou meu maio. E foi, tipo
assim... só que ele é feminina. Mas a neca desse

tamanho! Toda feminina! É uó! Né, o bofe tinha um
babado imenso, um tesão, todo musculoso e com
meu maiô! Eu olhava pra ele... “Nossa”...
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ainda sem tesão é uó. Porque quando a gente ainda
quer ser passiva, ainda dá pra tolerar, agora a gente
ser ativa, sentir tesão por uma coisa que só Deus...
[risos]. Cada situação que é muito forte, você chora.
José: Mas aí vai, tem que ir?
Luane: Tem que ir.
Milena: Agora, tem passivo que eu vou até de graça.
José: É?

tem que ir

Luane: Mas encarar cada homem nojento, barato,

Milena: Quando é um passivo bonito, a bundinha empinadinha...
Luane, José: [risos].
Milena: Ai, eu fico louca! Um novinho assim com a bundinha empinadinha, a cintura fininha, uns pernão, ai! Já vai me matando! Uns
bração! Aí vai olhar a neca, a neca odara também, digo “vão bora
menino, anda logo”.
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Não me viu?
Lívia: Alguns pegam, falam “nossa eu não te vi na rua!”. Pega na sua frente, está
te vendo ali... Tem um que fez assim, ele sempre saía comigo. Estava eu e a bicha,
uma do lado da outra porque a gente estava conversando. Ele parou, eu fui. Na
hora que eu fui, ele fez assim “não, ela”. Eu olhei assim, “bom”. Eu fui, meu cliente,
né? Eu fui no carro, aí na hora que eu fui, “não, a outra”. Eu olhei assim, “bom”, voltei pra trás, tipo assim, querendo chorar. “Num acredito!” Sabe? Gente ele sempre
sai comigo! Ele foi atrevido! Né? Por quê que não rodou, esperou ela tá sozinha?
Foi bem na minha cara. Ai tá. Conversou, conversou e saiu com ela. Não pegou
ela, depois veio e pegou ela. Tá bom. Eu acho que o programa deve ter sido uma
merda, porque ela também é totalmente diferente de mim, ela não tá nem aí. Ela
pega e “ai vamo andar depressa, vamo andar logo, num sei quê”. Depois um dia ele
voltou, “como é que cê tá?”. E antigamente eu brigava já, antes de entrar no carro.
Agora não, eu faço muito a cínica. “Oi meu amor, como é que cê tá?”, “ah, vamo ali
fazer um programa”, “vamo”, “o valor é...?”. “o mesmo valor, amor”. O bofe vai e faz o
programa normal. No final, “só isso?”, não. “Não é isso que eu combinei com você”.
“Não, mas você sempre fez esse valor”, “não, não é esse valor não. É tanto tanto
tanto” ,”não, mas...”. “Não, é tanto tanto, amor. Ou você está achando que eu sou
palhaça? Você lembra aquele dia que eu estava na esquina...”. “Não, mas você não
estava na rua. Não te vi”, “ah, você não me viu? Tava do lado, eu cheguei no carro…
você... Eu fiquei passada!”. “Eu não te vi!”. “Eu cheguei no carro você falou que era
outra. Você não me viu?”. Eles são muito cínicos! É cada coisa que eles falam, que
dá vontade de... Você tem que ser cínica igual eles. Porque se você estressar, você
briga e pronto. Você perde um cliente. Só que você tem que ser cínico igual eles.
Entendeu? Fazer o joguinho deles. Eles estão mentindo, você sabe que eles estão
mentindo, você... “é verdade”. Você sabe que, enfim... Tem que ser assim. Aí ele
“não, mas eu não te vi, você não tava na rua”. Eu falei: “Eu não tava na rua? Não?
Você acha que eu sou palhaça? Eu saio com você eu faço isso, isso, isso, isso... Eu
não estipulo tempo, te trato super bem, faço a maravilhosa com você, e você faz
isso? Que pelo menos pegasse longe de mim! Agora você foi muito abusado, muito
ousado!” .”Não, mas não sei que...”. “Não, é tanto e tanto”. Aí eu já começo a... eu sou
muito podra...Finjo que tô chorando, faço toda uma cena. Toda uma cena mesmo.
“É porque você não sabe, eu faço tudo pra você!”. Nó, teve um que “não, Lívia,
toma, toma, toma. Desculpa...”. “Você me promete...? Agora me abraça...”. Igual uma
novela. Sabe? Mas tem que ser assim! Você tem que fazer uma atriz. Porque se você
ficar estressada, meu amor... Então tem que ser assim com eles.
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Pegar uma AIDS por causa de
40 reais?

Milena: É, que a gente é obrigada a aceitar 10

reais, 20, 30, pra nós ‘foder’ sem camisinha
com homem...
Poliana: Uai, é só você não aceitar! Você tá
na rua, mas você tem opção, vários homens
já parou pra mim também oferecendo isso, o
que eu falava? ‘Não, amor, não aceito. Brigada, tchau’. Vida continua. Mas elas gostam de
fazer a babadeira, sabe.
Milena: Quarenta reais o menino vai querer
foder sem camisinha? Ó! Pegar uma AIDS por
causa de 40 reais? Quem é você, seu lixo?
José: Ele falou isso com você?
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Milena: Eu que falei isso com ele!

sa eu tive um tempinho agora, eu estou passando aqui na
Pedro II, eu deixei minha mulher ali, e você pode agora?
Tem que ser agora.” Você não vai perder dinheiro. Então,
logo, “sim, pode ser agora”. Você está deitada com coque na

só pode ser agora

Lívia: Às vezes aparece cliente tipo 3 horas da tarde, “nos-

cabeça, com o olho cheio de remela, “só pode ser agora, você
está pronta?”, “tô pronta!”
Paulo: Maravilhosa.
Lívia: Tô maravilhosa! Já acordo, tomo um banho e tá... sei
lá. Mas assim, você tem que estar totalmente disponível.
Então assim, é complicado. Quando eu vou no centro da
cidade, eu vou com prazo de voltar. Vou e volto correndo.
Porque a conta deu isso, começam a ligar. Parece que é uma
coisa. Ficam gastando, gastando, gastando... já perdi muito
programa assim. De ir no centro, cliente ligar “Nossa, Lívia...”. Cliente que já sai comigo, porque sempre aparecem
quem nunca sai com você. Mas aqueles fixos que já saiam
com você “nossa Lívia, eu tô na rua da sua casa”, “nossa
Lívia, você pode agora?”. “Nossa amor, eu tô no centro”. Já
perdi horrores de programa assim. É complicado.
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Não
de

no mundo das drogas, ou no mundo do álcool? Porque só algum
estimulante para permitir a elas ficar virada. Só algum estimulante
mesmo pra conseguir algum combustível de um carro. Então por
isso que muitas vezes nunca mais sai, porque você tem que comer,
tem que beber, tem que dormir todos os dias - você não tem empresa, não vai arrumar emprego, tem que ter alguma coisa na sua vida.
Você vai prostituir porque enquanto tiver homem querendo te pagar
pra ter sexo com você, você vai viver na vida.
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Não

Não

Não

Não
de

aguenta ficar em pé. Por que que muitas outras transsexuais entram

de

Não é porque a gente quer... é porque não tem vida! O corpo não

Não

de

porque elas gostaram realmente de vocês. Isso pra elas não é fácil.

de

horas da manhã, estarem aqui sentadas, conversando com vocês, é

de

agora, num domingo, onde todas se prostituíram até quase nove

Não
de

meninas, que se sintam privilegiados. Porque pra elas estarem aqui

Não
de

Brenda: Eu falo pra vocês de coração, vocês que cativaram muito as

de

não tem vida

Não

Não

tinho falou que não tirava os pontos. Eu “gente mas é uma coisa tão
delicada, era só pegar uma pinça e tirar. Eu não vou tirar porque eu não
tenho experiência com relação a fazer nada cirúrgico.” Ai elas falaram:
“A gente não tira”. Me passaram para um postinho lá no Odilon Behrens,
e eu fui. Paguei quase 50 reais de táxi. Cheguei lá, fiquei esperando, eles
me chamaram, falaram que não podiam tirar também.

pode

pode

Lívia: Cheio, super cheio. Eu falei: “Gente, mas é uma coisa tão simples.

Não

Vocês não podem passar um álcool e tirar?” “Não a gente não pode.” Eu

pode

pedi pra atendente e ela falou “Não, vou aí tirar para você”. Ela veio e

pode

Não

pode

Não

pode

Não

tirou para mim. Passou álcool e tirou. Ficou um pontinho por dentro e
ela falou: “Esse eu não vou tirar, porque seu corpo vai expulsar.” Mas
não expulsou, não. Aí esses dias eu mesma passei álcool, peguei a pinça
e tirei. Agora tá tranquilo. Eram os pontos mesmo. Acho que os pontos
estavam infeccionados. Porque ficou os pontos para fora assim, duas
linhas para fora e estava dando problema. Mas o que deu mais problema
foi esse direito. Da minha amiga também foi o direito. Sempre é o direito
que dá mais problema.

pode
pode
pode
pode
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Não

Não

falei “Nossa, pra gente trans é tudo mais difícil!” Aí eu vim embora. Eu

Não

Tomás: Gente... E o pior que lá é cheio, né?

Não

Não

Não

pode

Lívia: Não.

pode

Não

Tomás: Não podiam tirar?!

pode

Não

pode

Não

pode

Não

pode

Não

Lívia: Eu fui e pedi num postinho para eles tirarem os pontos. O pos-

Não

pode

Não

pode
Não

Não

p

Poliana: Tem dois que faz [coloca peito] em travesti-viado.
Um é um carniceiro, que é um
barateiro. E esse que eu ponho,
que ela pôs é onde que põe, que
não é clandestino não, sabe? Todo
registrado. Ele é cirurgião há 30 anos!
Que ele mexe com viado. Viado, ele
fazia cirurgia reconstrutiva no pessoal
da guerra, tudo… Ele é velho já, sabe?
Ai eu ligo e marco. Entendeu? As cirurgias. Tudo direitinho. Ai quando vai
já tá sabendo.
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Lívia: Eu não sei... Eu quero fazer faculdade de moda. Porque eu desenho. Então assim… Quando eu ia fazer, na minha cidade não tinha curso
de faculdade de moda. Tinha na faculdade do lado, que é Uberlândia. Só
que assim, como eu vou trabalhar e ainda pagar faculdade tipo sozinha?
Não tinha como. E eu também tava com essa vontade de ser trans, então
estava nessa transição. Ai eu fui... e tipo, com 22 eu vim aqui pra BH. Foi
justamente por isso, pra colocar o silicone. “Ai eu preciso de ir pra colocar
meu silicone, pra eu virar uma travesti de verdade”. Porque na sua cabeça

Quando você
vai colocar?
você só é uma travesti depois que você coloca o silicone. Não tem nada a
ver. Entendeu? Mas na sua cabeça é isso. Tem aquela cobrança também.
“Ai, mas quando você vai colocar silicone?”. Principalmente as que têm.

“Quando é que cê vai colocar?”, “nossa, você não vai colocar seu peito?”.
Igual quando eu morava na Anyky, eu ganhava muito dinheiro. E todas,

“nossa menina, mas você sai com tanto cliente, você ganha tanto dinheiro,
quando é que você vai colocar seu peito? Você não vai colocar peito não?”.
Então era desse jeito. Então você ficava naquela coisa, naquela cobrança,
não só por você, mas pelas outras que ficam falando. “Ai você é um via-

dinho! Porque você não tem peito você é um viadinho. Você só é travesti

depois que cê coloca silicone.” Tipo num conta seu caráter que condiz com
um de uma menina ou de uma travesti, o que conta é você ter o peito. Você
pode ser um macho nas suas atitudes, mas se você tiver um peito você é
uma travesti. E é complicado. Então tipo assim, quando eu vim pra cá, pelo
menos, foi com essa intenção de colocar silicone. Eu falei assim “ah, vou
deixar a faculdade e essas coisas pra depois, né?”. E outra, eu trabalhando
com o que eu trabalho, eu posso juntar um dinheiro e depois pagar uma
faculdade mais tranquila, né? Porque se eu trabalhasse assalariado assim,
né? Tipo, sendo um gay trabalhando assalariado, eu num consigo pagar
uma faculdade e pra morar, então é complicado... Então eu vim pra cá. Tô
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aqui até hoje. Mas assim, eu gosto daqui, sabe?

não ia ter outro jeito

Nycole: Com quantos anos foi sua primeira plástica?
Evellyn: Tinha 16, minha mãe que autorizou pra eu
fazer. Eu virei trans com 13.
Nycole: O que você fez?
Evellyn: Eu coloquei prótese, que eu retirei agora,
é a terceira vez, porque eu tive um problema, uma
infecção na pele, aí eu tive que retirar porque abriu.
Minha prótese abriu. Aí a primeira cirurgia plástica
que eu fiz foi colocar prótese, aí depois eu coloquei silicone, depois eu fiz nariz. A minha primeira
plástica eu fiz com 16 anos, foi quando minha mãe
assinou para mim e tudo. Foi quando ela estava
começando aceitar que... Ou aceitava, ou não ia ter
outro jeito. Aí ela me apoiou nessa parte.
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PÁ!

t

Kamilly:

Eu gosto de qualquer tipo de roupa, mas sei lá, eu acho que short

pra gente que tem que encubar a neca é mais confortável. Se não,
um vestido longo, você só joga a neca na calcinha, Tereza Cabana,
PÁ! Eu acho que short é bem legal de usar… calça… Tipo assim, legging que não é muito bom, né? Porque sempre marca, é uó. Ainda
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mais quem tem necão.

!

Afonso: Mas como é que tira o dreno?

Lívia: A gente mesma tira.
Afonso: Você mesma tira?
Lívia: Sim. Você tira os canudinhos.
Afonso: Sério? Ai depois fecha, cicatriza?

Lívia: Não... Porque até então para
mim eu falei: “ah, vou deixar mais
um pouco e vamos ver. Só que se
pegar e fazer mais vou ter que ir para
o hospital”. Só que foi melhorando,
sabe? Só que só melhorou mesmo
depois que eu tirei os pontos. Era

track
Lívia: Só que o meu não estava só colocado, os meus drenos. Eles estavam colocados e costurados com a linha. Então você

podia puxar que não saía. E sem saber eu

puxei. Não saía esse do direito. Eu puxava,
puxava e não saía. Não entendi porquê.

Aí quando eu fiz assim, quando eu puxei

de uma vez, que eu senti um “track”, aí eu
fui lá e estava com a linha. Esse aqui eu

peguei a tesoura, porque não queria sair

de jeito nenhum, aí eu cortei. Mas é horrível. E o meu deu problema ainda, porque
ficou dias a mais saindo pus. Eu fiquei

super preocupada. Porque o meu estava
jorrando sangue com água, pus, sabe?
Tipo aquela aguada? E encharcava minhas
roupas todas. Toda hora estava molhada.

para eu ter tirado com 21 dias, eu

deixei para tirar depois também. E

foi o que deu problema. Infeccionou

por dentro. O problema foi com esse
peito meu amor, que você não sabe.
Porque eu estava com ponto e por

dentro infeccionou esse aqui, ó. Um

dia esse peito estava aqui em cima e
esse aqui lá em baixo. É horrível. Aí
eu fui fazendo massagem, mas não
mudou muita coisa. Depois que eu
tirei o ponto...

Afonso: E a prótese subiu?

Lívia: Subiu! Porque ela inflamou,
acho que ela inchou e saiu do lugar.
Eu não sei o que foi.

Tinha que tacar algodão aqui, ó. Porque

Paulo: Mas será que não foi por

algodão absorvia. Mas também na hora

causa do transporte?

que tirava estava pingando. Saía muito
pus, muita água. Eu fiquei
super preocupada.
Tomás: Você teve que ir no hospital?

Lívia: Pode ter sido, mas também
porque eu coloquei um muito grande, né? Não tinha tanta pele
para isso.
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Brenda: O organismo da transsexual, desde quando ela é jogada
pela sociedade na enxurrada da vida, ela já muda todinha. Então,
seis da manhã para ela é como se fosse seis hora da tarde. É o horário que ela está entrando em casa para tomar um banho, para se
ajeitar para dormir. Nove horas da manhã é que ela consegue pegar
no sono mesmo, que ela consegue desligar. Já tirou a maquiagem, já
tomou um banho, já comeu alguma coisa, já relaxou, colocou a cabeça em dia, então ela vai dormir. Não existe falar que meio dia é o
horário de almoço de uma transsexual, porque não é. Quando muito
uma transsexual faz uma refeição ao dia - não porque ela quer, mas
porque o organismo dela faz isso com ela. Elas vão comer por volta
de seis horas, na hora que elas levantam. Por volta das oito horas
já tão tomando banho, nove horas já estão na rua! E no momento
que elas estão na rua elas fazem pequenos lanches: vai no barzinho,
come alguma coisa... aí tem um tempinho, vai no outro bar, come
outra coisa... Pelo preconceito, a sociedade tirou a vida das transsexuais. Elas não têm vida mais, não existe vida pra transsexual que
faz prostituição.
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Lívia: Mas peito é uma coisa banal, entendeu? Você vê que não
tem diferença nenhuma. A diferença é para você mesmo, não para
as pessoas de fora.
Poliana: Não ganha mais não. Ganha a mesma coisa.
Lívia: Você não ganha nem mais nem menos. Não é: Nossa Senho-

mesma coisa

ra! Lógico, obviamente, quando que você está com o cliente, ainda
mais os clientes que você já saia, quando você tira a roupa, ele
“nossa, que delícia, que peitão”, “nossa que legal”, sabe? Tem uns
que falaram, tipo vários falaram isso: “nossa você tem novidade, é?
Você tá de peito?” Vários falaram isso para mim, quando eu tirava a
minha camisa.
Poliana: Tem homem que arrepara tem homem que não. Tem homem que é só gozar e tchau e bença.
Lívia: Tem homem que não está nem aí. A maioria nem pega no
meu peito. A primeira coisa que eles veem é seu pau. Nem é o
peito. Eles não estão nem aí para seu peito. Entendeu? Mas tem
muitos que gostam. Tem muitos que gostam de peitão adoram,
então, enfim... Mas assim você vê sua diferença só para você, não
para os outros de fora, entendeu? Então, plástica é uma coisa que
você faz esteticamente para você. Não é: “ai nossa vou ficar mais
bonita”, ou porque vou ganhar mais dinheiro. Não. Lógico, obviamente, é um investimento: você vai ficar mais bonita, já é um
motivo para você cobrar um pouco mais caro. Lógico que o público
diferencia, entendeu? Alguns que não saiam comigo, depois que eu
botei começaram a sair. Mas assim sei lá... Eu estou com 25 anos,
então tem tanta coisa pra fazer.
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Não tem
nada igual

Brenda: Gente, infelizmente está na hora de quebrar esse mito das

pessoas colocando que o mundo é igual. Não tem nada de igual. O
mundo é completamente desigual. Pra transsexual o nosso mundo
é esse mesmo. E é um absurdo ainda. Tem esse monte de assassinato, esse monte de mortes, e monte de preconceitos. Atirando pedra,
batendo em todo mundo, espancando todo mundo, judiando de

todo mundo na rua. Porque ainda querem que, por exemplo, “ai a
gente quer tirar as travesti da rua; a gente quer tirar as travesti das
esquinas”. Aí eles vão tirar e vão por onde? Na casa de vocês? Vão
alimentá-las com o quê? Com vento, brisa? Ou eles vão mandar

um comprimido para nós igualzinho os da NASA para sobreviver?
Eu acho que primeiro foco que tinha que ter no país, no Brasil, no
mundo, era dar emprego pras transsexuais. Era começar a empregar
essa população. Se querem que as pessoas tenham uma vida normal,
o primeiro passo é o emprego. Eu penso que o primeiro passo é a

educação, mas até para você estudar tem que ter condição pra isso.
Porque muitas não tem nem papai, nem mamãe para dar um lápis
de cor, um caderno, uma cola de escola. Elas têm que se virar para
conseguir o dinheiro. Então o primeiro passo é começar a empregar
essa população. Porque muitas têm um raciocínio, uma inteligência
fora do comum, mas não têm condições de utilizar ainda. Porque
não tem espaço pra isso. Tem muita loucura, muito sofrimento. É
muita dor, é muita luta, é muita falta de oportunidade, muita falta
de tudo isso.
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sobreviver mulher
Brenda: Eu coloquei aqui, Brenda Prado, nascer mulher, viver mulher, sobreviver como mulher. Vida, dor, sofrimento e preconceito.
Vida, alegria. A alegria da vida da transexual é quando ela chega
num estado em que ela pode ajudar o seu próximo. Principalmente
para enfrentar as doces, amargas e sinceras gostosuras de ser uma
transexual e de ser quem somos. Então assim, na verdade eu fiz um
poema sobre a minha vida com o seguinte, que nossa vida segue
com uma doçura, com um toque de pimenta, com um toque de
sofrimento, com um toque de dor, mas a vida segue. E ela tem que
seguir, ela tem que continuar. A vida jamais vai parar. E pelo fato
dela não parar, e pelo fato dela ter que seguir que é a onde que a
gente vai... não é viver.. a transexual ela vai sobreviver. Porque viver
num mundo onde existe dor, preconceito e um eterno sofrimento a
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vida não segue com alegria. Mas a alegria quem faz somos nós.

Lívia: Na vida já foi uma vitória eu ter me assumido. Coisa que pra
mim já era muito difícil, virar travesti. Foi o que eu falei aquele dia,
eu tinha muito medo de sair na rua, das pessoas me baterem. Que
eu contei pra ele, eu já apanhei antes de ser travesti, então, minha
vitória já foi de início essa. Recente, pôr o silicone mesmo. Acho que
é uma coisa muito fútil pra mim hoje em dia, mas foi uma vitória
porque eu sei o que eu passei, coisas que eu enfrentei pra ter, entendeu? Mas eu falei pra você, muitas meninas tão aí há muito tempo
e não conseguem colocar silicone. Eu virei travesti faz o que... eu
virei travesti, passou dois meses eu vim pra cá quase três anos que
eu virei e coloquei, entendeu? Então foi uma vitória pessoal. Se eu já
tive outras vitórias, sim, mas mais recente e importante pra mim foi
essa. Que é uma coisa fútil, mas que pra mim foi uma coisa pessoal.
Não pelo fato de ser o silicone, mas pelo que eu passei
durante o tempo que eu tô
aqui, entendeu? Então é isso,
minha vitória é essa.
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minha
vitória
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Kamilly: Realmente. E vai roubar a bichinha
inocente na rua! Me roubou 140 depois voltou e
devolveu o dinheiro. Só que ele deu sorte, porque na hora que eu estava levantando do ponto
de ônibus pra vir guardar o dinheiro ele parou.
Combinamos o valor do programa e eu entrei
dentro do carro. Chegou lá ele fez aquilo tudo e
depois me devolveu o dinheiro, tadinho.
Fabiolla: Mas foi bom?
Kamilly: Foi ótimo! Era um negão gostoso.
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Paulo: E você tinha muito desejo de
pôr o peito a muito tempo?
Lívia: Quando eu vim para BH, em
2015, era meu sonho colocar peito.
“Nossa, preciso colocar peito”. Toda
menina. Só que assim, eu já juntei
tanto dinheiro, já gastei. Juntei, gastei,
juntei, gastei.
Paulo: Você achou que não iria...
Lívia: Já era uma coisa tão banal peito, sabe? Todo mundo colocava. Tipo
sempre ganhei muito dinheiro sem
peito. Porque meu peito era grande
de hormônio. Ai foi, ai eu vim pra
cá, meu sonho era colocar um peito.
Mas assim, depois com o decorrer do
tempo, eu vi que eu conseguia verba
sem peito. Ganhava muito mais do
que as que tinham peito, entendeu?
Falei “Ah, já é uma coisa tipo... né?”
Mas não, não vai fazer diferença nenhuma, até como eu tinha o peitinho
grande, quando eu tirava a blusa, o
cliente falava “ah, seu peito é grande”.
Eu não via a necessidade de ter um
peito muito grande. Aí foi ficando.
Só que obviamente que um peito faz
mais diferença quando você coloca
uma roupa, quando você está sei lá...
tipo uma pessoa olha, “nossa que
peitão”, é totalmente diferente, entendeu? E você sente muito mais feminina. Você olhava, você vê que não tá
com tórax, que você está com peito.
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Paulo: Então, mesmo pensando
assim que o cliente te dava mais dinheiro, você colocou pela...
Lívia: Ai assim, eu juntei, juntei, juntei, juntei... ela falava assim “Você vai
colocar seu peito quando? Você não
vai colocar?” Eu já tinha juntado, mas
eu falava, “ah, não sei... não sei...” Até
que chegou o dia que eu falei “Ah,
vou colocar.”
Poliana: É, toda bicha tem que botar
o peito...
Lívia: “Vou colocar”. Ai fui.
Poliana: É porque com o peito você
se veste melhor, entendeu? Você
põe um vestido, não precisa colocar
bojinho, nem nada... Entendeu? Eu
vivia enfiando camisinha cheia, que
o homem pegava e prec! Arrebentava.
Ih... É uó! Qualquer roupa que você
veste fica bem, entendeu? Você não
tem que botar sutiã, botar enchimento, fazer peitinho.
Lívia: E o peito não é só pela questão mesmo da estética, mas também
porque assim, “nossa fui apta a ter...
a conseguir colocar um peito.” Entendeu? Tem muitas na batalha e não
conseguem colocar. Nossa que bom
que eu consegui colocar. O que não
me faz melhor, mas pelo menos eu
consegui trabalhar
e colocar.

>>>

>>

ai fui

>>>
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Fabiolla: Graças a Deus. Ah, não, eu não
queria ser gay, não!
Kamilly: Credo, Fabiolla! Porque graças a
Deus? Você acha que isso é uma doença?
Fabiolla: Não, mas tipo assim, a vida de um
hétero é bem melhor, né gente.
Kamilly: Não, gente, mas sei lá…
Fabiolla: Lógico, preconceito no trabalho
todo mundo passa, mas eu não queria ser
gay, não! Queria não, verdade.
Kamilly: Na verdade, assim, se fosse pra
gente escolher…
Fabiolla: Eu queria ser um pai de família.

Kamilly: Se não, uma mulher.
Fabiolla: É.

Kamilly: Se fosse pra gente escolher, com

certeza a gente não queria sofrer esse preconceito que a gente sofre.

Fabiolla: Mas eu não sou frustrada com isso,

não. Tipo, se eu pudesse eu queria ser ho-

mem ou ser uma mulher, mas como eu não
sou… O que vier é lucro.

Kamilly: Ah, eu adoro ser viado, quero ser

viado pra sempre. Claro, gente, tá louca?
A gente é o tombo da cidade!
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não existe abrigo

Brenda: Não existe abrigo pra transsexual mais velha. Se você não
tiver uma aposentadoria, não vai pro asilo, se você for para um
asilo vão te colocar na ala masculina... Então é completamente fora
do comum a vida da transsexual que faz programa, é uma vida
desumana! Não é uma vida normal. O ser humano, ele caminha,
caminha, mas mesmo assim parece que nada evolui - porque não
vai evoluir! Enquanto existir um ser diferente, que a sociedade
acha que é diferente, vai existir preconceito! Então, não vão dar
emprego nenhum pra transsexual! Os negros foram libertos há
quantos anos e ainda existe o preconceito, gente! Imagina travesti!
O homem trans! Agora, pro homem trans é mais fácil, que passou
por um hominho mesmo, ali, é mais fácil de passar do que uma
travesti. Todo homem que vê uma travesti vai chegar nela e vai
perguntar quanto que é o programa!
Kamilly: Vai...
Brenda: A travesti vai ser vista sempre como um objeto de sexualidade, sempre. Que nem, ela [Babi] não faz programa, todo mundo
que para pra ela pergunta se ela faz programa, tenho certeza!
“Quanto que é?”, “Vamo dar uma chupadinha, vão lá?”, “Te dou
tantos” - se ela tiver afim e for do número dela, ela vai! [risos] Ela
não tá morta, né? Mas se ela não tiver animada, entende? Ela saiu
com um homem do número dela, ainda deu ela cem reais, ela vai
falar “não, guarda na sua casa, na sua carteira, sou garota de programa não! Vou ficar ofendida!” [risos] “Vou me sentir ofendida se
você me der cem reais!”
Nycole: Não! “Me dá aqui!”
Brenda: Não, né... ninguém vai sentir ofendido. Enfim, resumindo:
a vida da travesti é muito difícil gente! É uma vida desumana. Para
quem é acostumado a dormir toda noite, ter uma bela noite de
sono, toda revigorada, onde as suas células vão trabalhar normalmente, reproduzir mais e mais e mais... a travesti não, coitada. Ela
vai dormir seis horas - as células dela vão pedir pra suicidar!
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*
Caio: Poli estava explicando pra gente
que cada casa tem uma área, né?
Kamilly: Isso. Normalmente a gente
pode trabalhar na Afonso Pena, num
pedaço da Pedro II.
Fabiolla: Na esquina de casa é bem melhor. A gente acha mais seguro. Qualquer
coisa é só correr.
Afonso: Tem câmera também.
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Tem que
ter história

Tomás: Mas a questão dos territórios,

porque você fala assim, cada um tem o seu
espaço, é mais pela proximidade da casa,
não é?

Poliana: Não. Porque é antiga, né?
Paulo: Ah quem chegou primeiro.
Poliana: É. Tem que ter uma história para
poder ter uma casa. Brenda mora aqui tem
20 anos! Mesmo assim tem gente querendo
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tirar o ponto dela. Você tem ela no Face?

pra atender cliente Se eu atender 10 clientes no dia,

o cabelo, tomo banho... sou sempre muito cheirosa

gasto, você se maquia, igual eu me maqueio, arrumo

até assim: “meu deus! Que isso?”. Mas aí você tem

hora que entra aquele bofe, cê fica “Nó!”. Cê fica

Você fica “meu deus, como será o homem?”. Aí na

sabe? Que a maioria chama no WhatsApp sem foto.

Nossa, muito mais! Vem muito homem bonito,

assim, cobra tanto, 150, eles dão mais. Entendeu?

que a gente cobra bem mais. E eles dão... Tipo

celular? De site é uma coisa, o preço é bem maior,

Lívia: Agora de site não… falando nisso, cadê meu

cê tem que fazer um, faz outro, faz...

já deu pra fazer uma coisinha né? Agora na rua não,

mais a pena. E site você faz, sei lá, dois programas

enfim... Tipo assim... é bem mais tranquilo! Vale bem

beleza mesmo que eu gosto são notas de 100, mas

que não tem nada a ver beleza, porque pra mim a

além de serem homens muito mais bonitos... mas o

não demoram muito. E você tem o prazer, porque

ganha mais, você se desgasta menos, porque eles

e fica 20 minutos, 10 minutos e vai embora. Você

um tempinho que a mulher foi sei lá onde. Entra

estão com pressa. Ou é horário de almoço ou teve

assim: “ah é uma hora”, “é”. Mas chega aqui, eles

maravilha! Que você faz isso, faz aquilo, quer ficar

entrar por menos e quer tipo que você vire a mulher

você pega gringos horrores!

também não querem você, entendeu? E tipo assim,

Lívia: É mais seguro, mais tranquilo. Porque eles

Paulo: Você acha mais seguro?

horas com você. O do site não, geralmente, tipo

é muito mais rápido. O da rua não, o da rua quer

tem aquele ânimo de se arrumar, sabe? E outra,

eu tomo banho a cada um toda hora. Então você

www

A
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Ave Maria
Poliana: Eu pago [aluguel]. Quem

ta gente. Então... Isso aqui é tudo

dera se eu desse conta de ter uma

dividido, entendeu? Ali fica as tias

casa dessa. Não ia mais saber de

da outra casa. Brenda fica mais lá.

bicha! Bicha dá tanto trabalho! De

É muito ruim. Tinha uma cafetina

vez em quando você pega umas

aqui, a mais antiga aqui. Ih! Ela me

bichas que são uó, que Ave Maria!

perseguiu, queria invadir minha

Ruim de conviver, que Ave Maria,

casa, foi um babado.

cheia de graça! Porque é babado, se
não tiver um pulso firme é babado.
Paulo: E tem quanto tempo que

Tomás: Mas depois ela parou?
Poliana: Depois parou.

você trabalha com as meninas?
Tem um ponto?
Poliana: Como eu rodei o mundo
todo eu fiquei conhecendo mui-
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[<•>]
Lívia:
Eu tenho dois clientes que são italianos. Pega muito
gringo. Eu peguei um bofe que era de Londres. Que dia
que foi? Foi mês retrasado. Entendeu? Era de madrugada. Tipo, eu tava aqui na rua, trabalhando. Ele me
chamou no WhatsApp. “Ah, tô num motel aqui no
centro”, e ele falava tudo enrolado. Eu percebi, né?
Pelo DDD também que não era daqui. Aí ele falou,
“me passa seu endereço”. Eu falei “enrolação”. Porque
tem uns também, gringo também que chama mas só
enrola. Ai, eu passei o nome da rua e eu entrei. Ele falou, “já tô aqui na porta”. Na hora que eu olhei aqui na
câmera ele estava aqui na porta, de táxi. Eu falei “meu
deus do céu!”. Aí ficou comigo, me pagou a mais.
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É do lugar

Milena: É do lugar sim. Tinha uma
bicha aqui que pegava R$10,00. Aí
eles acostumou a pagar R$10,00,
aí quando chega bicha nova, bo-

nita eles quer dar o mesmo valor.

“Ah, saí com sua colega, disse que é

R$20,00 o programa”. Aí como é que
a gente vai ganhar 50? Eles vai dar
50 a ela e 50 a mim? Não vai.
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ficar em casa. E lá eu saio. Eu vou pra tudo quanto é lugar, meu amigo

aqui justamente por isso, porque eu num saio com travesti. Eu prefiro

família, os meus melhores amigos estão lá. Eu não tenho vida social

ro voltar e às vezes eu quero voltar pelo fato de estar mais perto da

independência, seu dinheiro. Nessa questão eu às vezes num que-

e ficar passando as coisas. Chega uma época que você quer ter sua

morar com pai e mãe de novo.” E ninguém vai morar com pai e mãe

voltar”. “Se eu for pra lá eu não vou ganhar isso tudo. Eu vou ter que

só”. Você fica mais tranquila, mais relaxada. Aí fala “não, não quero

te que demora um mês pra ganhar isso aqui e eu ganhei em um dia

“nossa”, compensa. “Nossa que legal, hoje eu ganhei o que tem gen-

sim... seus clientes desaparecem. Um dia você trabalha bem, você fala,

muito cliente aqui, então querendo ou não, eu quero voltar, mas as-

Ao mesmo tempo que eu tenho eu num tenho. Porque como eu tenho

ganhar mais.

quer ganhar. Então cê fica ali até

não aguenta mais nada, mas cê

mais você quer. Você tá cansada,

Quanto mais dinheiro você tem

isso. Você vem pra cá ambiciosa.

também fico até de manhã. Mas é

do, de tão cansada que eu tô. Mas

Tem dia que eu arrumo cochilan-

e semanas sem tipo dormir direito.

que tipo assim eu passo semanas

trabalhar, igual eu, que tem dia

vezes você passa tanto tempo pra

vida é isso, é só de trabalhar. Às

Agora aqui não. Então aqui minha

Lívia:

tem casa, a gente sempre vai pra alguma balada pra alguma coisa.
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25/12
Afonso: Mas quando chega essas épocas do
ano, tipo Natal, dia dos pais, você sente falta
de estar com a família?
Poliana: Nada... Eu faço ceia pra meninas,
quando [elas] não tem ninguém pra ir. Eu
faço peru assado, nós associa todas, sabe?
Aí eu faço a ceia. Eu passei muito Natal na
rua chupando e dando. E era o dia que eu
ganhava mais dinheiro!

21/5273

Milena: Eu já aguentei ficar em cama de beliche – que eu não
gosto de cama de beliche – mas eu tava ganhando um dinheiro
babado pra fazer a cirurgia do meu peito. Dormindo em beliche,
colchão fininho, mas eu tava ganhando.
Paulo: Como que era o trabalho assim?
Milena: Era complicado. Porque tinha que pegar Uber pra ir pro
ponto, pra voltar...
Luane: Ser assaltada [risos].
Milena: Eu já fui assaltada 3 vezes.
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Milena: É bom sim, a minha opinião, é bom porque a
gente conhece, a gente não fica num lugar só, conhece
pessoas novas, conhece lugares novos, festas novas,
porque Valadares mesmo – Governador Valadares –
conheci uma boate maravilhosa que eu gostei. Aí assim,
mas, é ruim e é bom, né? Porque na casa de outra “ah

acorda!

não, só tem beliche”, aí
mesmo ganhando muito
bem, mas você não tem
aquele conforto. Que
aí a bicha acorda, vai e
liga a luz na tua cara,
fica gritando dentro do

quarto, chega colocada, três horas da manhã, você tá lá
dormindo e começa aquela bêbada, com cheiro de droga, faz aquele escarcéu todo. E aqui e em outras casas
que é um quarto por bicha você tem aquele seu quarto,
você fechou, trancou a sua porta, dormiu à vontade.
Ninguém te incomoda. Apesar de que 8 horas, 9 horas,
10 horas tem gente gritando na minha porta “acorda!”,
mesmo assim ainda dá pra tolerar.
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Poliana: É porque eu faço o café e venho te chamar!
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Poliana: É, é tudo referência, entendeu? Eu, quando chega uma
bicha aqui em casa eu tenho referência de outras casas, então eu
já sei como é. Quando uma sai daqui e apronta em outra cidade,
a bicha já me fala. Quando chega uma bicha em tal lugar, chega
uma bicha aqui na minha casa. “Ô, bicha, tava aonde?”, “Ah eu
tava em São Paulo”, “Que lugar lá?”, “Ah, em casa de tal”, aí eu só
vou no Facebook, pá, pá, pá, “essa fulana aqui tava na sua casa?
Como é que ela é, assim, assim, assado”. Pronto, aí a bicha conta.
Aí a bicha conta como que é a bicha. Sempre troca de informações, entendeu? Que nem elas troca informações das donas de
casa e tem umas que é ruim – e é mesmo, que não presta também – então eu também troco.
Milena: Tem umas que não vale nada, mas tem umas que é boa.

ed acort
seõçamrof77
ni

José: E como é que é, chega gente indicado de alguém?
Poliana: É, indicado. Pelo Facebook, né? Sou conhecida, muito
conhecida, no Brasil inteiro, na Itália inteira...
José: Ah, é?
Poliana: Todo mundo me conhece ou já ouviu falar de mim. A
pessoa quando tem a índole certa, é conhecida. Cada pessoa
tem um jeito de ser conhecida. Ou por ser ruim ou por ser... Por
agir certo ou por agir errado. Né? Tem bicha que chega aqui
mal faladíssima de outras cidades, sabe? Que a dona mesma
me liga e fala: “ah eu não aceito mais ela aqui”. Eu ainda suporto, tento ainda... Consertar. Ainda tento, ainda vou relevando.
Como se diz, fazendo das tripas coração mas tem bicha que é
peça ruim mesmo.
Milena: E nesse meio é uma falsidade babado. Que a própria
cafetina que lida com a bicha, que a bicha sai da casa dela pra
ir pra outra casa, ela vai e liga pra àquela mesmo e faz um ‘fuá’
todo e depois quando ela tá lá com a bicha ela esculhamba a
outra e a outra acredita. Elas que sai tudo errada. E ela tava
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falando ainda da cafetina que eu tava na casa...

e vai embora >>>>>>>>>>>

Poliana: É quanto a diária?
Luane: R$80,00, R$90,00.
Poliana: R$80,00? Nossa senhora...
Luane: E depende do quarto que você pegar.
José: Por dia?!
Luane: Por dia. Mas lá dava almoço e café.
Afonso: Nossa, é quase um hotel.
Poliana: Mas é hotel, menino, porque a nossa casa é
registrada como hotel.
José: É registrada como hotel?
Poliana: É registrada.
Tomás: Mas aí não tem como pagar, tipo, o mês?
Poliana: Ah, não. Nunca elas têm o dinheiro de pagar
o mês, aí tem que ser diária. Às vezes elas fica 2, 3 dias,
uma semana e vai embora. Elas só têm as malinhas
delas. Elas cata as malinhas e vai embora.
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Tomás: Já trabalhou em um tanto de lugar... Você
chegou aqui há pouco tempo também, né?
Alana: Tem acho que uma semana.
Paulo: Você veio para morar também?
Alana: Eu vim para passear, porque eu sou cigana.
Eu tenho espírito de cigana. Não adianta!
Paulo: Não vai morar em lugar nenhum… Vai morar
em todos os lugares.
Alana: Ah…
Afonso: Mas aí você veio do Rio para cá?
Alana: Do Rio pra cá.
Tomás: Mas Belo Horizonte tem fama de ser uma
cidade boa para trabalhar, ou não?
Poliana: Tem. Uma fala para outra, outra fala pra
outra, outra fala pra outra.
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Alana: Ai vai de boca em boca.

boca em boca

Alana: Sim... Trabalhei em Curitiba.

///////
Kamilly: Ah, a gente nunca sai muito. Às

vezes vai numa boate, no cinema…
Tomás: Mas vocês vão aqui perto ou mais
no centro?
Kamilly: Normalmente lá pro centro. Nycole que costuma sair mais. Eu que acostumei
mais a ficar em casa. A Nycole gosta de ir
na Cledir.
Nycole: Eu ia toda segunda pra Raul, quando eu era novinha. É que eu trabalhava, aí
eu folgava só na segunda.
Kamilly: Caçar vício…
Nycole: Era novinha safada, né…
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comia toda hora
Milena: Milena: Fui num motel lá em Contagem, o cliente me deu
R$700,00 só pra ele cheirar em cima da minha bunda. Que ele queria cheirar em cima de minha bunda e fazer companhia. Aí ele falou:
“você pode pegar tudo que você quiser”. Aí eu só bebia Ice, pedia
lasanha. Comia toda hora, 24 horas, café da manhã...
José e Luane: [risos].
Milena: Quando deu 2 horas da manhã, que eu terminei de gozar
com ele, eu disse: “ai, amor, vou pedir alguma coisa pra comer”, aí
pedi um pratão de comida bem feito, comi, quando foi de manhã pra
ir embora, café da manhã com tudo, assim.
José: Isso foi lá em Contagem?
Milena: Foi, ele me pagou meus R$ 700,00, ainda disse que ia sair
comigo e pegou meu telefone. Mas aí infelizmente, né, meu celular
formatou, perdi o número do homem.
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Kamilly: É a gente que faz o nosso dia. Tem
dia que a gente…
Palloma: Tem vezes que a gente junta, vai
pra um sítio… ou a gente faz alguma coisa
em casa pra nós mesmas.
Kamilly: A gente sempre tira um dia pra
descansar. A gente sempre viaja também
pra casa da família, fica uma semana.

~

83

(

Poliana: E você menina? Você é sapatona?
Zadô: Eu vou pros dois.
Lívia: Eu ia falar isso. Ela tem cara de ser bi.
Poliana: Você gosta de homem e de mulher?
Zadô: É.
Poliana: E quando gosta de homem e de mulher é o que?
Lívia: Bi!
Poliana: Bissexual é? Esses dias eu vi passando o Amor e Sexo, que é tanta coisa né menina? Mais de trinta classificação. Fiquei “nossa
senhora!”
Lívia: Todos vocês são gays?
Afonso: Todo mundo é gay, né? A Zadô é bi...
Lívia: Daquelas, porque eu perguntei ainda
né? É óbvio!
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Poliana: Não-binário? Quê que

Lívia: Que não gosta de sexo,

é não binário?

não é?

Alana: Ah! Não sabe o que quer

Poliana: Que não gosta de

Quê que
é não
binário?
da vida.

Poliana: Ah é?
Alana: É.

Lívia: Pra mim se chama safadeza.

Alana: Não, tem que respeitar.

Poliana: Eu vi mesmo esse negócio de binário lá.

Alana: Tem as bicha não binário, tem homem não binário,

tem mulher não binário, tem sapatão não binário, tem gay não
binário!

Lívia: E o assexuado?

Poliana: E o quê que é gay
não binário?

sexo?! Gay não binário é que
não gosta de sexo?

Lívia: Como uma pessoa pode
viver sem sexo? Impossível!
Alana: Não, é o pansexual?

Poliana: Pan? Eu ouvi falar do
pan mesmo. É o quê pan?

Alana: O pan pega tudo. Pega

tudo! Ele gosta é da pessoa. Ele
gosta da pessoa, mas não quer

saber se homem, se é mulher, se
é gay, se é travesti, não importa,
pra ele tá tudo bem...

Poliana: Ah... então tem muito
pan nessas ruas...

Lívia: Tem! Isso que eu ia falar
agora! Tem muito pan.
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Milena: Ele me deu R$160,00
mas aí ele teve que me dar mais
R$30,00 porque ele fez uma
coisa que eu não gostei.
Afonso: Que foi o quê?

Milena: Ele disse que fez!
Tomás: Às vezes ele ficou nervoso, gente!
Milena: Ele disse “eu fiz, mas
eu fiquei muito nervoso quando
cheguei aqui”.

Milena: Ah, gente, ele sujou

Afonso: Aí que não segura nada

minha cama...

mesmo, né?

Poliana: Ela comeu ele e ele

Luane: [risos].

deu um cheque nela.

coisa que eu
não gostei

Luane e Milena: [risos]

Milena: Aí ele veio de calcinha,

Milena: Aí eu disse a ele que

fez aquela sujeira toda e eu

ele ia ter que deixar mais

disse a ele “não, amor, você vai

R$30,00 pra eu mandar

deixar R$30,00 pra faxineira

pra lavar.

amanhã limpar”.

Poliana: Aí tá certo, né?

Poliana: É, aí tá certo.

José: Tá.

Milena: Mas só que a faxineira

Afonso: Mas não tem como
deixar no site lá não? “Faz a
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chuca antes”.

é eu mesma, então os 30 veio
pra minha mão.

ele fez uma
oisa que eu
não gostei
ele fez uma
coisa que eu
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Eu só sei
pintar e
bordar
Lívia: E qual a sua arte?
Babi: É o desenho.
Lívia: Cê desenha?
Babi: Sim.
Lívia: Desenha o quê, croqui?
Babi: Falou que é desenho, eu faço.
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Lívia: Eu também desenho roupas!
Adoro! Depois vou te mostrar...
Alana: Eu só sei pintar e bordar…
Lívia: Faz muito tempo que eu não
desenho... faz século…

você consegue agradar aquelas pessoas que estão na rua, que

posto a gostar de música, outras pessoas de teatro...

José: O negócio é você conseguir ter espaço para desen-

Babi: Eu acho.

mundo gosta de alguma coisa?

com o dom de arte? Com um toquezinho de arte? Todo

volver isso, né?

Brenda: A obra é você mesma. Esculpindo você mesma.

José: A obra é você mesma né?

arte desde cedo. Pinta nossa cara...

balho reconhecido. Entendeu? Porque nós começamos a fazer

olham para você e enxergam você ali é como se fosse um tra-

agradar aquelas pessoas que estão na rua. Quer dizer, quando

uma coisa ou outra. Tem gente que nasce mais predis-

Brenda: Então você acha que todo ser humano nasce

tem que confiar no taco da gente, porque aí vamos conseguir

você faz. A mesma coisa com os nossos programas. A gente

segundo a confiança de que as pessoas vão gostar daquilo que

mostra seu trabalho, é sinal que você confia muito em você. E

outra. Então uma pessoa para criar igual você que cria, expõe,

Babi: Eu acho que a gente nasce predisposta a gostar de

um círculo.

vou e desenho

esse instinto? Por exemplo, se eu quero desenhar, eu

Brenda: Então você acha que a pessoa não nasce com

criação. Para você, é uma coisa. Mas você criar para expor é

e criações. Só que no seu caso você faz uma arte, tem sua

de criar alguma coisa. Faz parte da gente, nossas loucuras

Brenda: Eu acho que a gente, todo mundo, tem um dom

Babi: É...

a obra é
você mesma

Babi: Ah mas se você gostar é só você estudar...

Brenda: Eu acredito… a pessoa tem que gostar.

acredito em dom não, sabe?

Babi: É mais estudo que dom. Eu particularmente não
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Tomás: Vocês já tentaram fazer ENEM?
Brenda: Eu não acredito em nada disso. As bichas faz,
faz, faz, depois estão tudo lá na rua dando o cu.
Tomás: Mas pelo menos aprendeu alguma coisa...
Brenda: Pra quê? Aprender a gente aprende com a
vida. Eles não dão oportunidade pra nós, não. Só a
gente que conhece essa realidade, sabe como é. Por
isso que eu falo: ser gay é muito mais fácil do que ser
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travesti. E elas ainda querem ser travestis.

§

Nycole: Eu queria fazer qualquer curso que desse.

Psicologia, administração, qualquer coisa…
Brenda: Afinal de contas, qual é a sua vontade? Você
não pode sair por aí falando que quer fazer qualquer
coisa… Tem que ter um sonho, uma vontade.
Nycole: É que é difícil. Eu fiz [o cursinho pré-vestibular TransENEM] na intenção de qualquer curso, é pro
currículo. Porque não estamos podendo escolher muito não. Mas a minha vontade era fazer arquitetura.
Mas é um custo. Pra você ganhar uma bolsa é muito
difícil. Um curso muito disputado.
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futuramen

futuramente

Evellyn: Eu tenho vontade de fazer direito. Eu amo advocacia, mas

o problema é de que vai adiantar a gente fazer tudo, formar e che-

gar na hora e não ter portas pro emprego? Porque não é que a gente

está pensando no lado negativo, mas a gente está sendo realista. Eu
conheço trans que é formada, é formada em direito, não tem trabalho para ela. Aí você gastar, investir num sonho para se frustrar na

frente? Infelizmente, por mais que as pessoas falem que hoje em dia

a mente é aberta, mas a sociedade é bem… em relação a trabalho e a
isso, é bem fechada para determinada coisa. Ainda mais para quem

vai lidar, de certa forma, com o público. Vai ter que lidar com outras

pessoas, as pessoas ficam meio assim... Porque a visão que as pessoas têm do mundo trans é que trans é ladrão, é drogada, é barraqueira, faz programa. Mas as pessoas não veem que é a mesma coisa do

uramente

mundo delas, do mundo hétero. Que. na verdade. é o mesmo mun-

do, mas eu falo assim pras pessoas conseguirem entender. O mundo
hétero tem ladrão, tem bandido, tem de tudo também…
Nycole:Prostituição.

Evellyn: Prostituição. Tem tudo. Só que por a gente ser uma coisa que fugiu do padrão da sociedade, a gente é mais visada e mais
taxada. Travesti vai ser sempre drogada, barraqueira, prostituta…

Salão d

Nunca vai ser uma pessoa de família, índole, pessoa que não prostitui, um cabeleireiro ou uma pessoa formada, um bom advogado

e bem sucedido. Infelizmente não… Uma ou outra que dá sorte. É
como se diz: ganha uma fama. Umas e outras que viram cantora,
outras que viram modelo. Mas em mil é duas.

Nycole: Vai ter trans no tribunal sim, gente… Futuramente. Evellyn
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Prado, advogada de vocês!

*

Salão da

Palloma: Assim no começo acertei no gosto de mexer
com cabelo. Aí depois de tanto você ficar mexendo
com isso, 24 horas, você vai tomando assim...nossa,
chega uma hora que você fala “acabou”.
José: Você trabalhou em salão? Lá na sua cidade?
Palloma: Não, na cidade vizinha de onde eu nasci.
Fiquei um ano. O salão da Josy.

o da Josy *
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Brenda: Ou eles tem que dar emprego pra transexual ou a transexual vai ter que aposentar com menos
idade. Direito a não pagar INPS pra aposentar. Porque como ela vai pagar INPS se ela não tem emprego? Já pensaram nisso? Que a travesti é obrigada a
se prostituir? Isso é um absurdo, eu ainda vou fazer
uma live para esse povo, vou fazer um vídeo e postar
no Facebook falando sobre isso. Por que a travesti é
obrigada a se prostituir. Se alguém falar que ela não é
obrigada então vamos colocar a proposta de emprego,
quem sabe? Qual a travesti que vocês viram aí que tá
bombando como psicóloga, como cirurgiã plástica?
Kamilly: Como médica, veterinária...

não querem dar empre
Brenda: Me mostra. Prova pra mim que existe aí uma
grande terapeuta. Ou não vamos falar de grandes empregos, não. Me prova qual é a travesti aí trabalhando
em supermercado...
Kamilly: Na loja da C&A.No shopping.
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Brenda: Sabe? Quando muito, que eu vi e fiquei assustada que eu não acreditei, eu queria bater palma,
gritar e soltar balão. Eu vi uma transexual trabalhando no Mc Donald’s. Eu falei porque é Mc Donald’s
mesmo... que eles pagam um salário horrível e empregam todas as pessoas.

Kamilly: Nycole trabalhou no Mc Donald’s 2 anos.
Brenda: Achou uma transexual que queria trabalhar.
Mas foi lá no Mc Donald’s lá do...no..
Kamilly: É, uma loira?
Brenda: É, nem acreditei na hora que eu vi. Então, pra
falar assim que a travesti não é obrigada a se prostituir
eu quero que eles provem que tem travesti trabalhando no supermercado, no açougue, na farmácia.
Nycole: Realmente eles limitam muito… Por mais que
entre, que trabalhe, eles limitam muito seu espaço na
empresa. Eu tentei ser gerente. Mas eles não querem
uma travesti como gerente.

prego pra transexual
Brenda: Uma travesti engenheira. Não tem nada disso
não, gente. É mentira! Tanto quando aparece um caso
assim inusitado, assim, por exemplo: “primeira travesti
delegada”, “primeira travesti advogada”. A primeira
travesti advogada só vai pegar causa em LGBT. Não
vai pegar causas normais porque ninguém vai, todo
mundo tem preconceito pra travesti poder pegar uma
causa, pra poder...
Kamilly: Acha que ela não é...
Brenda: Capacitada. Que ela não é capaz de brigar e
nem de lutar pra nada.
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40 anos de
prostituição
Palloma: Porque antes para aposentar era com 40, né? Com 40 ou
50 anos. Agora aumentou, é 65.
Brenda: Você está entendendo? 40 anos de trabalho. Aí eu pergunto: e a travesti, 40 anos de prostituição? Mesmo assim ela não vai
aposentar. Como que ela vai aposentar? Coitadinha, ela vai ter que ir
lá pagar o INPS por ela mesma, do jeito dela.
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ônibus
Palloma: Eu pegava trabalho 5 horas da tarde. Ia pro ponto de ônibus, pegava o ônibus, saía do trabalho era duas e meia. Para pegar
ônibus, para você andar de ônibus é… Nossa! Todo mundo te olha.
Vê “isso tá errado”.
Kamilly: Você tem que entrar dentro do ônibus assim…
Palloma: Nossa! Eu não ando no ônibus com a cabeça levantada.
Como é que você vai ficar com a cabeça levantada?
Kamilly: Eu nem ando de ônibus por causa disso. Ou é Uber, ou é
táxi, ou não é.
Brenda: E tem que ter dinheiro por causa disso. Pra andar de Uber
ou de táxi tem que ter dinheiro. De onde vai vir esse dinheiro?
Kamilly: Eu também penso assim, eu não sou obrigada a me prostituir para ficar andando de ônibus. Né não?
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Nycole: Para inserir foi um pouco difícil. Eu escutei da minha
própria gerente, ela mesma falou que não iria me contratar.
Porque quando chega uma trans para ser contratada ele já
pensa assim, “ ah essa aí vai dar problema”. Foi totalmente
o que ela disse. Só que o lado positivo é você mostrar pras
pessoas que a aparência e as escolhas que você faz na vida não
indicam quem você é. O que você é fora não fala o que você
é por dentro. Então eu surpreendi, porque tudo que me pediam eu fazia e bem feito. Eu estava sendo uma das melhores
funcionárias que a minha gerente já teve, tanto que eu consegui subir de cargo, que é uma coisa difícil, ainda mais quando
você é trans. Eu não consegui muito porque infelizmente tem
barreiras. Infelizmente tem muitas coisas que a gente não vai
conseguir passar. O preconceito sempre fala mais alto. Mas
nada também que me impediu de demonstrar quem eu era. Eu
acho que a minha parte eu fiz, de mostrar que nem todas as
trans são iguais. Não é por que uma é barraqueira que a outra
é também, porque isso é relativo tanto com trans quanto com
pessoas héteros.
Palloma: Isso acontece mesmo...

Nycole: Porque se você vê um bandido, ele é um homem. Aí
eu vou ver outro homem e vou achar que ele é bandido? Isso
é relativo. Isso acontece também com negro. Só porque um
negro rouba não quer dizer que todos roubam. Então é a mania
da sociedade achar que o que você é por fora diz quem você é
por dentro. Então para mim foi uma experiência muito boa eu
trabalhar. Ter meu primeiro emprego em uma multinacional,
em uma empresa famosíssima que tem em qualquer lugar do
mundo, e conseguir quebrar as barreiras que as pessoas achavam que era impossível. Porque eu conquistei muita coisa em
2 anos dentro dessa empresa, e eu saí porque para mim já não
dava mais. Não ia ter mais nada para mim, já tinha acabado o
que eu tinha que fazer lá. E eu saí, fui tentar coisas novas. Em
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questão de dinheiro mesmo. Entrei pra prostituição para ter
mais dinheiro, ganância mesmo. Meu emprego já não ia me
dar mais nada. O salário já não estava mais me dando prazer
em nada. Já deu o que tinha que dar. Eu tinha que sair e seguir
meu caminho. Que a vida não para. Ficar trabalhando numa
empresa o resto da minha vida? Recebendo mil reais por mês.
Sendo que nessa crise que a gente tá não dá nem pra fazer
uma compra no supermercado. Mas a experiência foi muito
boa. Eu aprendi muito, a cabeça mudou, tudo mudou. Porque
muda tanto. As pessoas ao seu redor, como você mesmo. Você
começa a confiar mais em você, sabendo que você é capaz de
conseguir tudo que você quer. Por que se você acreditar todo
mundo tem tudo que quer, basta acreditar e ter força, porque
nada é fácil. O caminho não é fácil. A gente vai passar por
preconceito o tempo todo. Eu tive várias vezes na empresa,
até escutei que não tinha que estar lá mesmo, que era incompetente e não sei o quê. Mas, né? A gente tem que respeitar
a opinião dos outros, mesmo sabendo que ela não respeita a
sua. Porque para ter respeito, tem que dar respeito. Do mesmo
jeito que eu sei, que eu calei a boca de muita gente e eu abri
a cabeça de muita gente por que eu escutava… Eu escutei de
pessoas que falavam assim: “eu nunca tive uma amiga trans
e eu nem pretendia ter. Mas depois que eu te conheci eu vi
que nem todos são iguais”. Por que isso é interessante, né? As
pessoas começarem a entender. Então a gente trans é nosso
trabalho mostrar pras pessoas que somos diferentes, a nossa
missão. Mostrar que somos diferentes e capazes de ser igual
todo mundo.
Palloma: De ser igual a sociedade.
Nycole:Não é ser igual a um marginal, é ser igual a uma pessoa
que quer comprar, que quer ter emprego, quer ter estabilidade
financeira. Quer ter casa, quer ter sonhos e N coisas. Por que
são todos iguais.
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Evellyn: Sempre usei roupa mais afeminada, o jeito mesmo de falar… Às
vezes o povo telefonava para minha casa eu atendia, e o povo achava que
estava conversando com minha mãe. Então é coisa que não tem como
você esconder, quando você já tem tendência a alguma coisa, quando já
nasce de uma certa forma dentro de você. Infelizmente a gente esconde
só pra gente mesmo porque família, como se diz, passa um pano e finge
que não está vendo e sempre tem esperança que a felicidade deles vai ser
a sua. A família sonha com o quê? Que você vai crescer, vai ser um médico, um advogado, mas esses são sonhos deles, na verdade, não são os
nossos. Então as pessoas idealizam muito os sonhos deles como os nossos. Mas quando vê não é nada daquilo. Na verdade sempre soube, mas
finge que não está acontecendo aquela coisa, aí que começa a dificuldade,
a aceitação. As dificuldades tanto das famílias quanto por fora. Porque o
mais difícil não é você se assumir pro mundo, é dentro de casa. Porque
as pessoas lá fora não têm tanta importância quanto as famílias da gente.
A opinião alheia das pessoas de fora não tem tanto significado como da
família da gente. Porque é de dentro que vem o apoio, porque você procura
o apoio, procura o entendimento. Entender o que está acontecendo com
você, a experiência na família de alguém para poder te instruir, para poder
te colocar, te dar uma ideia de como lidar com aquilo. E quando você não
acha, você vai procurar na rua. Aí quando você procura na rua normalmente não são todas as pessoas que são de boa índole e têm bom coração.
Então algumas pessoas acabam te
dando conselho...
Nycole: Que aproveitam
de você.
Evellyn: Isso, que aproveita de você ser leigo, de você não entender daqui-
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lo e acaba abusando daquilo, aproveitando daquela situação, na verdade.

F

A
É a primeira vez que eu venho. Pra morar. Do
nada. Eu tinha um namorado, morava com uma
amiga minha. Aí conheci a Brenda. A Brenda
perguntou se eu queria vir pra cá. Eu vim sem
nada! Vim assim do nada. Pra mim fazer as coi-

z

sas eu não penso!

E

feminada

F

Palloma:
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Brenda: Ser transexual é ser o que eu sou. Sou uma

çoa...E o que você tem para falar? Você é uma mu-

Fabiolla: Você é uma mulher realizada?

Brenda: Completamente realizada. Como mulher

psicologicamente, fisicamente e amorosamente.

Fabiolla: E financeiramente?

Brenda: Ainda não, falta muito, mas eu vou chegar

lá. Meu trabalho, os meus jogos do bicho ainda vão

me levar assim...tem a mega sena mas estão falando

que a mega sena é um fraude. Mas eu vou jogar no

jogo do bicho e alguma coisa eu vou ganhar. Vou

apostar no veado.

Fabiolla: Nossa Senhora da Aparecida que aben-

Fabiolla: Uma irmandade, né?

contro ao lado das meninas com quem eu moro.

você tem aquela pessoa do seu lado. E isso eu en-

levantar. Se você precisar de alguém pra te amparar

É aquela coisa, se você cair você tem aquilo pra se

busca força nelas. É uma dando força para a outra.

as ao seu lado você se inspira cada dia mais, você

Brenda: É maravilhoso. Você conviver com pesso-

pessoas sendo transexuais também?

Fabiolla: Como é seu dia a dia morando com mais

vai fazer agora.

Brenda: Olha, eu sou uma mulher casada... 15 anos

lher casada, solteira?

das pessoas. Não por ter algo a mais, mas sou uma

mulher assim, um pouquinho diferente aos olhos

q
É
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mulher de resistência.

É ser o
que sou

É ser o
que sou
É ser o
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Poliana: Antigamente era terrível!
Afonso: Você passou muitas difi-

ss
do
s
vai

Poliana: Não. Ela ainda não me
viu transformada, não.

culdades?

Afonso: Sério? Até hoje?

Poliana: Ah, passei! Nossa senho-

Poliana: Até hoje. Agora é que eu

ra! Ih!

vou lá.

Afonso: Com a família mesmo?

Afonso: Ah é? E você está com

Poliana: Com a família. Família

medo? Como você está?

não aceitava, não. Agora está pas-

Poliana: Eu não! Eu não me im-

sando na televisão e tudo, né? Ago-

porto com isso, com família acei-

ra o pessoal viu que é coisa nor-

tar, não aceitar. Eu não dependo

mal. Interior é mais difícil ainda, é

deles pra nada. Se aceita bem, se

mais terrível.

falar que não aceita, então… vai

Afonso: Mas hoje quando você
conversa com a sua família como
que eles falam? Comentam muito?
Poliana: Minha mãe tem anos que

entender…

do

entender

não me vê.

Afonso: Sério? Vocês não se veem pessoalmente?
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sexta
sábado
domingo
sexta
sábado
105
domingo
Palloma:

Sexta, sábado e domingo eram os dias

que eu namorava, e nos outros dias eu

trabalhava. Até ele descobrir que eu era
garota de programa. Para ele eu era de

família. Quando a gente se conheceu eu
estava com a minha mãe. Quatro meses
de namoro. Ele me assumiu um dia pra

família dele e no outro eu já estava aqui.

Ele ficou puto da vida. Nossa! Me escrachou toda no telefone, que eu ia pagar o
que eu fiz com ele.

p

Foi
ciúme

S

programa. Ficava só em casa. Aí namoramos. Eu morava com a minha mãe.

106

Fabiolla: Sim, foi ciúme. A gente começou a brigar muito. Ele não deixava eu fazer

Afonso: E terminou por causa disso, foi ciúme dele?

Fabiolla: Eu já fui casada 3 anos. Sofro até hoje. Tipo assim, eu sofro a semana inteira.

de mim, mas acho que é meio difícil. Fabiolla já foi casada também.

homem que confia. Eu não aceitaria. De verdade. Poderia tentar trabalhar isso dentro

seu trabalho, não se envolver com ninguém, pode ser o boy mais lindo. Mas não tem

maravilhosa pra aceitar esse tipo de coisa. Por mais que você seja mega profissional no

tal. Ah, gente, porque, é bem complicado... a pessoa realmente tem que ter uma cabeça

aqui um ano. Mas acaba que nunca dá certo, porque tem aquele negócio de ciúmes e

Kamilly: Depois que eu virei garota de programa eu fiquei morando com um rapaz

f

Sempre
fui

Fabiolla: Eu sempre fui gay. Eu
comecei a montar de mulher com
18 anos. Esse tipo de coisa a gente
sempre passa, né?
Palloma: Na escola, olhavam pra
mim e já percebiam.
Fabiolla: O andadinho, afeminada.
Palloma: O cabelinho sempre pra
trás. Tem uma foto gente, com minhas amigas em cima de um banco,
que se vocês verem vocês choram.
Eu que não mostro uma foto minha
em cima de um cavalo.
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Arrepender de quê?
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Palloma:
Hormônio faz milagre. A minha amiga me
vestia de mulher e eu não tinha coragem de
sair na rua. Fui andar de salto dentro de casa e
virei o pé, quase quebrei o pé. Sem hormônio
nenhum. Eu comecei a tomar hormônio com
17. Não me arrependo dessa mudança, não me
arrependo hora nenhuma. Tem gente que me
pergunta. Arrepender de quê?
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Afonso: E você já se apaixonou? Por cliente?
Lívia: Não... Assim, tem cliente que você gosta mais, mas eu
evito. Só semana retrasada que eu saí com um bofinho. Ele
tem 23 anos, sabe? Ele veio aqui na rua, passou e falei “nossa
que gracinha”. Meu número de bofe, sabe? Tipo aquele que
eu olho e falo “nossa meu perfil”. Ele foi lá em cima e voltou
pra trás. Ele falou “vem cá”. Aí a gente começou a conversar.
Conversou, conversou, conversou e num sei o quê… Ele foi
embora. Depois ele voltou. Aí ele falou assim “me empresta
seu isqueiro”, eu falei “num fumo, amor”. Só que tipo assim,
tinha um isqueiro aqui de um cliente que esqueceu. Ele queria
fumar maconha. Eu falei “ai não bem, não fumo maconha,
num sei quê, num sei que lá”. Ele falou “ai não, me empresta
seu isqueiro.” Ai eu falei “Vem cá, entra aqui”, “Não eu espero
aqui fora”,”Não entra aqui”. Ele entrou. Eu fechei a porta. Aí
já viu né, amor? Só que, até então, ele só ia ficar comigo igual
vários ficam. Fica com você, goza e vai embora. Só que não, a
gente ficou, ficou, ficou, ficou. Não transou, a gente só ficou,
ficou, ficou, aí depois a gente transou. Ele gozou e ficou aqui.
Ele foi embora no outro dia era 11 horas da manhã. Ele chegou aqui era o quê? 11 horas da noite. Foi embora no outro dia
11 horas da manhã. A maioria não, fica com você, goza e vai
embora. Entendeu? Vira as costas e nem olha pra trás. Ele não,
ele ficou. Ficou uma coisa mais romance, sabe? Não é aquela
coisa muito automática de sexo, que é a maioria. A gente ficou,
aquela coisa toda romance, muito garota sabe? Muito namorada. Não tô apaixonada não, mas sabe, eu namorava. Totalmente diferente. E ele também faz faculdade, ele me chamou agora
mesmo, pra fazer algumas perguntas... Vai fazer uma pesquisa,
me fez algumas perguntas. Eu falei “Ai, vem aqui em casa, que
eu te respondo pessoalmente” Lógico. Mas assim, você não se
apaixona não. Porque você tem que ter consciência. Tudo é ca-
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sado, tudo é namorado. Se eles não são fiel a mulher em casa,
eles não vão ser com a gente. E tipo, travesti é aquela coisa, um
sexo sem compromisso. Ele nunca vai pegar a travesti e vai falar “eu tô namorando uma travesti”. A travesti pode ser a mais
linda do mundo, feminina, ele num... é travesti. Ele nunca vai
pegar e... Então a gente tem que ter a consciência de que nunca
vai passar daquele quarto. Entendeu? Lógico, que tem clientes
são mais assim… igual o meu cliente que vai vir aqui hoje, vai
trazer um presente pra mim, até me ligou ontem... Ontem eu
ganhei um presente de um cliente. Então você ganha as coisas,
sabe? Mas não passa daquilo. Você ganha porque você trata
eles bem, eles se sentem à vontade. E eu como converso muito,
eu sou muito amiga dos meus clientes. Então assim, dá eles
podem me dar, mas jamais vai passar disso. Então a gente tem
que ter ciência de que é só isso. Agora eu vou me apaixonar
por um cara sabendo que ele tem mulher, ou que ele tem namorada, e que ele só vai me procurar quando ele quer gozar? E
principalmente homem que procura travesti, ele não tem essa
coisa da exclusividade. Ele pode sair com você um ano. Lógico
que tem uns que são mais fiéis, que com você, só sai com você.
Mas tem uns que sai com você e vê outra ali na rua, vira a
cara pra você, descarta você, como se não fosse ninguém, sai
com a outra. Na sua frente. Você fica “nossa eu fiquei com ele,
sempre fiz tudo certinho...”. Tem muita menina que estipula
tempo, trata cliente mal, você não, você trata o cliente bem,
eu fiz isso com ele, eu fiquei mais tempo que o combinado,
mesmo assim ele pegou outra bicha, que nem era bonita, sabe?
Depois volta, te descarta normal, até porque é um sexo... Então
ele descarta você, fodas. Então você não pode se apaixonar.
Imagina. Você se apaixona pelo cliente que sai com você, de
repente ele pega outra na sua frente, feia, você vai se morder!
Ficar com um ódio total. Você vai chorar.
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sempre gostei de me
me vestir de mulher.
Fabiolla:
Tem vezes que eu durmo o dia inteiro, acordo
só na hora de ir trabalhar. É muito cansativo,
ficar a noite inteira em pé na esquina… Eu
sempre gostei de me vestir de mulher. Achava
muito interessante. Ficava olhando e me sentia
uma delas. Minha mãe saía pra trabalhar e eu
pegava salto, amarrava a blusa na cabeça pra
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fazer cabelão.

uos oãn
ale é ue

me vestir de mulher.
Brenda:

Eu tenho uma história muito engraçada. Fui no gastro no

hospital da Unimed, e eu falei tudo, meu nome de mulher

e tal. Estávamos eu e meu marido. Aí de repente o médico

falou: “Fulano de tal”- o nome masculino. Aí levantou eu e

meu namorado. Todo mundo pensou que era o meu marido
que estava indo. Aí quando chegou lá, eu torcendo de dor,

eles perguntaram: “e o senhor, o que está sentido?” Falou com
ele. “Não sou eu não, é ela.” O médico ficou todo sem graça. E
eu pedi pra colocar o meu nome social na ficha. Aí, “Não! Me

desculpe que foi um erro, não foi meu, foram delas. Mas ainda
bem ele está com você que ninguém percebeu que estava fa-

lando era de você...” Ainda bem, mas imagina se estivesse so-

zinha? Se eu não tivesse uma pessoa pra me acompanhar, que
estivesse com trajes masculinos, que não fosse um homem, e
esse nome não poderia ser encaixado nele, e aí, como é que

ia ser? É um absurdo, né? Por isso que tenho uma audiência

agora dia 28 de fevereiro já com minha mudança realmente.
Por isso que eu aconselho toda transsexual. É gratuito, você

não vai gastar nada. Vai lá trocar o nome de vocês, porque não
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precisa passar por esse constrangimento nunca mais.

ga pra tupega pra tupega pr
Tomás: E no carnaval, cês vão voltar pra Salvador?
Milena: Oxe, carnaval é Salvador! Não tem lugar melhor.
Alana: Eu depois que eu conheci o Rio, é só lá. Uma delícia.
Paulo: E pra trabalhar?
Milena: Lá em Salvador, os homem é babado. Pega na sua mão, beija
na frente de todo mundo, paga cerveja, paga tudo.
Luane: Porque aqui é a cidade mais de gay, e lá é a cidade assim...
Milena: De hétero!
Luane: Como se diz, de um homem que não tem preconceito muito
forte, mas é homem mesmo. Aqui é muito gay, muito gay.
José: Os homens que procuram você são...
Luane: Não, homem que diz que é homem mas faz tudo.
Tomás: Mas por que vocês acham que é assim, aqui é mais conservador?
Luane: Aqui é descarado. [risos]
Milena: Aquela aparência de homem, que nem um que eu saí ontem, todo homem. Mas quando chega na cama com a travesti, quer
dar pra travesti. E quando chega na rua quer ficar “aí, pega pra tu,
ó!” E lá não tem isso. Aqui é descarado porque entre quatro paredes
eles quer dar pra travesti. Na rua eles fica: “a tua ali, pega pra tu”.
Por isso que eu peito mesmo, não tenho medo de morrer. Eu peito
mesmo, se eu passar e alguém falar “pega pra tu”, se tiver no bar,
com mulher, com um bocado de amigo, eu digo: “que tu quer, fuleiro,
pau no cu? Tu me deu o cu ontem, tu me pagou”. Não tenho medo de
morrer, já cansei de fazer isso na minha cidade.
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E

Evellyn:
u sinto muita falta de voltar pro colégio. Mas na verdade o
que me incomodava muito era tipo assim, você um exemplo,
no meio de um tanto de pessoas… Lógico, tem outras pessoas
igual a mim que não se identificam. Mas eu falo assim, a gente
chegar num lugar que é o meio hétero, vamos dizer assim, é
um meio de pessoas hétero longe de prostituição e de trans,
essas coisas. Então é difícil você falar que tem interesse em um
amigo, que você está sentindo atração por alguém do colégio.
Porque se um homem, se um menino normal se interessar por

uma amiga normal, ok. Porque se um gay... porque no caso, na época eu
era um corpo de homem. No meu caso apaixonar por um amigo. Como eu
vou chegar e expor aquele sentimento? Então era muito marcado em questão disso, entendeu? De convivência, de querer ser algo que eu não podia
ser. Ter que manter uma aparência para manter um padrão que as pessoas
impuseram de uma certa forma. Mas agora em questão de trauma, assim,
não tem, não. No colégio não. Até porque, como eu te falei, eu não dei continuidade também. Porque eu conheci determinadas pessoas que, como eu
era leiga e não entendia, acabaram me levando pra outros lados da coisa.
Acabaram usando de leigalidade para fazer outras finalidades, financeiras e outros tipos de coisa. Então acabou que eu não continuei. Mas em
questão de convivência no colégio, essa é a única coisa que eu tenho para
falar de trauma assim mesmo, é a convivência com as pessoas do mesmo
sexo que era difícil. Porque acaba que você tem um interesse, você tem um
desejo. Aquela paixonite de criança e de adolescente que todo mundo tem.
Então é a única coisa, que a gente acaba se reprimindo.
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Nycole: Comecei quando eu mudei para BH. Foi coisa importante para
mim. O início de vida. Primeiro emprego, registrado, que foi um triunfo
para mim. Porque não é fácil, para ninguém. Estabilidade financeira,
quando minha vida começou a dar certo. Então tive que passar por
certos momentos quando eu mudei para cá, pra casa da Brenda, quando eu conheci ela. Não só quando eu conheci, mas da primeira vez
que eu conheci mesmo, e como pai, hoje o pai de santo, meu zelador
de santo. Conheci minha religião, que eu amo de verdade, de coração
mesmo. Mudou muito minha cabeça, entendi realmente o que é a vida
para mim, o que eu tenho que fazer. A parada com as meninas, nossa
primeira vez que a gente saiu juntas. Foi logo quando eu tinha mudado pra cá. O Natal, aqui em casa também, é muito bom. Eu tenho a live
no Facebook depois vocês olham. O ano novo aqui também foi muito
bom. Porque eu passei aqui tanto o Natal como o Ano Novo, em família,
porque é minha nova família. E também passei com minhas irmãs o
carnaval que a gente viajou todo mundo junto.
Palloma: É que foi aniversário da Brenda.
Nycole: Foi maravilhoso o aniversário da Brenda.
Brenda: 16 anos.
Nycole: E no final coloquei que a vida segue. Esses momentos bons e
nós teremos melhores. Tem vários, sem- pre melhores.
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pitibicha pitibicha pitibicha pitibicha pitibicha pitibicha

Lívia: Eu fiz com 12 anos.
Afonso: Sério?
Lívia: Me entupia de remédio, me entupia de remédio. Fiz lavagem
e tudo.
Afonso: Sério? Você teve que fazer lavagem?
Lívia: Tive...
Afonso: Que horror! Diz que é uó!
Lívia: É horrível. Porque por exemplo, o que que acontece, eu era
muito discriminada, né viado? Porque eu era gordinha e eu era gay,
eu era muito afeminada. Tipo, naquela época, hoje em dia as crianças não. Hoje em dia umas que nossa, já vai na escola vestida, de
batom, de brinquinho...
Afonso: Chega a dar um recalque né?
Lívia: Nossa, antigamente, bicha era muita pressão! Você tinha que
ter muito psicológico porque era muita pressão. Você lembra do Piti
Bicha? Nossa era o tempo todo, me chamando daquilo! Tipo era...
Minha tristeza era chegar atrasada, porque quando chegava atrasada, que eu abria a porta, tava todo mundo da sala gritava: "Olha o
veadinho, olha não sei o que"... Nossa! Bicha! Ficava louca! O tempo
todo. Era uma pessoa difícil. Então eu era duas minorias: gordinha e
bicha! "Ai bicha gorda", num sei o quê era...
Afonso: Ai uó né?
Lívia: Nossa, era difícil. Ai depois eu resolvi isso. Pra você vê o que
faz com a pessoa.
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Brenda: Agora uma coisa que eu nunca gostei foi o desenho da
Barbie, gente. Ridículo! Sailor Moon, nossa, adorava!

!

Tomás: Eu gostava de Xena, a princesa Guerreira.
Brenda: A She-ra?
Todos: Xena
Brenda: Ah,
não gostava,
não. Depois

Era tudo

que passava o episódio [da She-ra] eu ia pro terreiro e estragava as
plantas da minha mãe tudo… era louco. Batia nas plantas tudo. Minha mãe tinha uma plantação de taioba assim no finalzinho, que ela
adorava. Eu estragava elas tudo!
Evellyn: Xena era tudo! A do olho azul, né? Que parece a Ganzarolli?

!

!
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fuxico
Afonso: Você se assumiu com quantos anos?

Poliana: Ai, eu tinha uns 15 anos.
Afonso: 15?
Poliana: É. Todavia eu já era, né?
Afonso: Por quê? Você fazia o quê?
Poliana: Ai, eu era terrível! Eu ia pras festas. Vestia de
mulher nas festas. Meu pai não sabia. Depois era só o
fuxico na cidade inteira. “Ih! Filho de fulano estava lá
vestido de mulher.” Aí eu saia com roupa de homem,
minha sacolinha mocosada. Aí o pai falava: “Ué, mas
saiu daqui com roupa de homem!”. Eu passava na casa
da amiga para vestir, aí a amiga me maquiava, ih…
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Poliana: Eu pensava
em ser professora.
Afonso: Professora
de quê?

Eu pensava em
ser professora

Poliana: Professora
de Português, Matemática. Só que naquela época era
meio difícil. Aí eu tinha um servicinho lá. Eu trabalhava. Só que faliu a fábrica e eu fui mandada embora.
Afonso: Era serviço de quê que você trabalhava?
Poliana: Era fábrica de mangueiras. Aí faliu e eu não
tinha emprego. Nunca tive finanças. Foi aí que eu fui
para a prostituição.
Afonso: Porque antes de ir para a prostituição você
trabalhou nessa empresa?
Poliana: É. Aí eu era gay.
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Eu já falava que
Poliana: Meu pai era muito sistemático, era terrível. Ih! Você via
o povo me chamando: “Chama a Poliana.” Meu pai saía lá fora e
gritava: “Tem Poliana aqui não, molecada!”. Com as meninas que
iam lá em casa. Eu já falava que eu chamava Poliana.
Afonso: Ah é? Desde nova?
Poliana: É.
Afonso: Mas naquela época você não tinha aquela coisa de pegar roupa de irmã... essas coisas assim?
Poliana: Eu calçava o salto da minha mãe escondido. Aí meu pé
era muito grande e o dela muito pequeno. Relaxava. Aí chegava
e ela catava. Mas eu ficava andando quando ela saía.
Afonso: Ela conseguia reparar?
Poliana: Não. Tinha vez que ela conseguia, tinha vez que não.
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chamava Poliana

A
p

que chamava Poliana

Ai meu
peito!
Lívia: Eu fiz pior, eu coloquei em julho, dia 20. No mesmo dia eu viajei.
Nossa, eu gritava dentro do ônibus! Eu estava cheia de ponto. Era para eu ficar deitada e o ônibus balançava, eu não conseguia mexer. Porque o ônibus
daqui pra minha cidade vai normal, no decorrer da viagem vai esvaziando.
No de São Paulo não, ele vai cheio, volta cheio. Então não tem como você
deitar. Você senta e fica espremida, entendeu? E todos os assentos que eu ia
tinha alguém. Aí eu fui num que tinha um menino mais magrinho, só que
não adiantou muita coisa. Nossa, eu gritava! Porque quando você coloca
peito, qualquer movimento que você faz dói. Se você vai fazer assim, dói. Se
vai fazer assim... Qualquer coisa! Você só mexe a cabeça. E eu queria levantar para fazer xixi, eu queria tomar água, não tinha como. O povo estava
indo pegar água para mim. “Ai moço, pega água pra mim.” Aí o moço de trás
e o outro pegava. Cada coisa que tinha eu gritava dentro do ônibus, de dor,
muita dor. “Ai meu peito!” E era assim, porque doía pra caralho. E eu vim
morrendo. Qualquer movimento parece que está arrancando suas tripas,
por conta do dreno. O dreno são dois canudinhos que ficam aqui para tirar
água suja e sangue. Aí eu peguei o táxi com uma mulher voltando da rodoviária… Nossa! Essa mulher fazia assim. “Minha filha, o meu peito!” E aqui
tem muito paralelepípedo, né? Nossa, meu amor...
Afonso: Ai, Jesus! E ela passava em cima?

Lívia: Nó! Eu via estrelas. Mas o negócio é o dreno mesmo. Você fica três
dias. Eu não consegui dormir durante três dias. Eu passava a noite em claro.
Eu dava umas cochiladas. Porque parece que está arrancando suas tripas.
Mas é o dreno, são os dois canudinhos. Como ele está aqui, quando você
dobra dói. Dói muito! Eu não conseguia levantar, era um sacrifício. Depois
de três dias eu tirei o dreno e ficou bem melhor. No outro dia já estava ótima. Aí eu consegui dormir super bem. Você não dorme, é horrível. Você fica
a noite inteira olhando para o teto. Pelo menos comigo.
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R$20
Lívia: Lá em Uberaba, na minha cidade. Ajuntava as
moedinhas no final de semana, eu com 15 anos. Juntava
as moedas. Eu ia toda trabalhada. Pai e mãe não me ia dar
dinheiro todo final de semana. E a gente ainda juntava as
moedinhas pra poder ir na boate. Mas a gente ia! A gente
voltava de ônibus, esperava o dia amanhecer pra voltar
de ônibus. A gente se divertia horrores. Tipo com 20 reais,
que a gente juntava.
Poliana: Ai gente com 20 reais não dá pra divertir não...
Lívia: Antigamente né? Hoje em dia não. Durante a semana você já juntava 5 reais e você já falava assim “esses
5 reais eu vou precisar pra final de semana eu vou pra
boate”. Só esses 2 reais, era tipo assim, sabe? E a gente
se divertia horrores! Agora que a gente trabalha, a gente
não... eu pelo menos, quase não saio. É raro.

125

Tomás: Você se

difícil...O pai de um amigo meu ia atrás da gente. Batia nele,

assumiu com 15?

dava panelada na cabeça dele. Teve uma vez que ele veio com

Lívia: Eu assumir?

a panela. A gente estava na praça, ele começou a bater nele,

Tomás: Você não
assumiu?
Lívia: Gato com
essa voz... assumir
o quê?
Tomás: Mas….

de panela. O pai do meu outro amigo bateu nele na frente de
todo mundo ele já estava com 23 anos. Desde novinho ele já
era assumido, ele era o mais velho da turma. Porque era uma
turma muito grande. Poucos ficaram. E o pai dele ia atrás
dele… [O pai dele] começou a falar que a gente estava com o
demo... Aquelas coisas ridículas, né? Que a gente estava com
o demônio. A mãe do meu amigo foi a mais preconceituosa!

assumir o quê?
como é que fala?

Desse amigo meu que é filho único. A mãe dele virou o cão!

Lívia: Eu só con-

Ela ia atrás da gente, ela pegava... E uma vez a gente estava

firmei pra minha

na casa dele e a gente saia da escola e ia pra lá. E a mãe dele

mãe, minha mãe

trabalhava. E a gente ia pra lá e ficava chamando os bofes do

sempre soube, ló-

bairro. A gente ia fazer besteira com os bofes, né? E a gente ia

gico, óbvio. Aquela

dar pros bofes tudo na casa da bicha, porque a bicha morava

frase épica né?

sozinha, e enfim... A gente colocava música alta e ficava na-

“Você é meu filho,

quela coisa cada um furdúncio, com um bofe num quarto. E a

vou te apoiar para

mãe dele chegou bem na hora. Não sei se os vizinhos ligaram,

o resto da vida.

o quê que foi… Bem na hora ela chegou! Foi um monte de

Não sei que...”. E

bofe saindo correndo, sabe? A gente tudo pelada, foi uó! Todo

os meus pais eles

mundo colocando roupa correndo, pra mãe dele… e ela gri-

eram separados,

tando “não sei quê” e batendo nas coisas. E a gente correndo

desde meus 12

pra ela não ver a gente pelado. Ela falou um monte de coisa,

anos. Eu só con-

tipo assim, ela já não gostava, né? Aí que ela implicou mesmo

firmei pra minha

com a gente. Ela pegava no pé dele. Como ele é filho único,

mãe mesmo.

ela dava as coisas pra ele, ai ela cortou tudo. Não dava roupa

Agora os meus

pra ele, não dava nada. Só se ele voltasse a ser menino hétero
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amigos foi mais

pra ela, que ela ia voltar a dar as coisas pra ele.

+

@
Lívia:
Se eu já tive relações fora do meu trabalho? Sim, claro. Uma

?

começou quando eu tinha 17 anos, que eu comecei a ficar com
ele, eu vestia de menino ainda. Não usava peruca, nem pensava em virar travesti. Só me montava, sabe? E a gente começou
a ficar, ficar e ficar e naquela época eu era sozinha. Só que
assim, ele não sabia que de dia eu era menino, ele só me via
linda produzida. Na cabeça dele eu era aquilo ali. Entendeu?
Depois que eu virei travesti, a gente se reencontrou de novo
e a gente ficava e ele sempre vivia falando pra mim “nossa,
você vai ficar linda quando você colocar silicone, você vai

+

ficar linda!”. Ai eu coloquei, voltei pra minha cidade agora, em
agosto, a gente se reencontrou de novo. Nossa, ficou louco na
hora que ele viu meu peito. Sabe?
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Fabiolla:

Eu sou possessiva! Tipo
assim, o boy chegou

do trabalho, eu vou lá
e cheiro a cueca. Sou

dessas. Foi trabalhar, eu
sigo. Meio psicopata.

marido come tudo
Afonso: Por que não?

Afonso: Ah, é?

Poliana: Porque eu já vi muitas

Poliana: É. Então eu não gosto

meninas morrerem, né?

disso, não [relacionamentos]. Eu

Afonso: Sério?
Poliana: Com o marido, aí nunca têm nada na vida, o marido

sou mais reservada.
Afonso: Mas você nunca foi
de apaixonar?

come tudo. Aí eu não gosto,

Poliana: Não, não! Não tive,

não. No final eles aprontam,

não. Quando eu saí da minha

sempre aprontam.

casa, minha vida era ter as coi-

Afonso: Por que é normal o marido das meninas ficarem com o
dinheiro do trabalho delas?

sas. Aquele tempo, há vite anos,
era difícil, terrível! Nossa senhora! A polícia batia. Eu tinha
que viver trepada em cima de

Poliana: É, ih! Aí a bicha não

árvore, com a polícia perseguin-

consegue nada na vida. O que

do a gente. Em São Paulo, sabe?

faz é só para o marido. O que

Era terrível!

não é gigolô, vira.
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Lívia: Quando eu saio com meus amigos gays, eles
têm um ódio total. Porque a gente vai em uns lugar,
“ai bicha, olha lá que delícia de bofe” eu “é uma delícia né?”. É lógico que ele vai olhar pra travesti! Não
pros gays. Porque ele é hetero! Então ele vai olhar pra
travesti. E as bicha “ai que delicia! num sei o quê”, ai
de repente eu tô lá fazendo o bofe. Teve uma vez agora na minha cidade, em agosto, que a gente foi num,
tipo numa choperia, sabe? Lá tem muita chopperia.
Chama Paiol. Aí a gente foi. Aí tinha um bofe muito
gostoso, grandão assim, sentando meio de frente assim. E eu nem confiança, porque vou pros lugares, geralmente eu trabalho tanto com isso, quando eu vou
prum lugar eu não tô nem aí pra homem, entendeu? E
as bicha, “ai bicha, olha que delícia esse bofe! Ai num
sei quê, num sei que lá”, “Ah é uma delícia mesmo”
mas tipo nem confiança. Ai quando a bicha “Bicha, o
bofe tá olhando pra você. O bofe tá olhando pra você.”
“Ai, num tá, bicha” “Ai, tá olhando pra você” “Num
tá!” “Tá! Num sei o quê.” Ai na hora que eu saí, que eu
fui pra atender o telefone, porque, tipo assim, você
sai, os clientes aqui tudo começa a te ligar. “Nossa,
quando é que você vai voltar? Quando é que você vai
voltar?” Quando você volta some tudo! É uó! Ai um
cliente aqui de BH me ligou, “nossa eu tô aqui na Pedro II, cê não está aqui?” eu falei “num tô, amor. Num
tô em BH.” Ai esse bofe saiu. “Ai me dá seu número,
te achei uma delícia, num sei o quê, num sei que lá.” E
ele começou a conversar comigo. Ai quando eu penso
que não, ele me chamou no WhatsApp. Ai falou “dá
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pra gente se encontrar mais tarde?”, eu falei “dá, mas
eu cobro tanto”, ai ele “ah, você cobra?”, eu falei “lógico!” Ata, que eu vou dar de graça! Por mais que seja
gostoso, eu vou cobrar. Porque eles vão, aproveitam de
você e é sexo sem compromisso. Então, se de alguma
forma vai gozar e sair satisfeito, eu também tenho
que sair satisfeita. Lógico que no bolso. Ai ele “ah
você cobra”, ai eu falei assim “cobro”, ai ele “ata, então
deixa”, ai eu tá, então... Ai depois ele me chamou “Cê
cobra quanto?”, ai eu falei “Eu cobro tanto”, ai ele falou
“Ah, faz tanto” ai eu falei “o bofe é gostoso, eu vou”.
Ai a gente conversou pelo WhatsApp, ai ele “oi linda,
vem sai aí”. A gente trepou dentro do carro. E foi. Mas
uma delícia. A bicha “ai não acredito que você pegou
o bofe! Ai que delicia, que bom que você pegou ele!”,
eu “Peguei e ainda me pagou.”. É tipo assim, você fica
com os homens, e eles te pagam. Agora quando você é
gay, você fica “meu deus, eu só queria que olhasse pra
mim”. E ele nem vai olhar pra você. Entendeu? Porque
você é gay, então eu quando era gay eu sempre gostei de homem, eu nunca gostei de gay. Eu não ficava,
eu sempre olhava o pai da minha amiga, o irmão da
minha amiga, e não as bicha que ficava na boate. Entendeu? Eu nunca gostei de gay. E quando você é gay,
quem vai te olhar é gay. O boy não vai tá nem ai pra
você. E eu ficava “meu deus, mas porque ele não olha
pra mim? Eu sou tão afeminada!” Lógico a senhora era
afeminada, era uma bichinha. Mas aí quando você é
travesti, as coisas mudam, totalmente.
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Foi
uó
Lívia:

Eu fiquei um tempo com um menino aqui em BH também... Eu

conheci ele lá no centro, lá na C&A, de dia e a gente ficou também. E
ele só parou de ficar comigo, a gente só parou de... não falo “namo-

rar”, porque namorar é uma coisa assim, namorar uma pessoa você
assume a pessoa e sai com ela. E a gente que é trans é muito difícil

de isso acontecer. Entendeu? Ele descobriu que eu fazia programa, e
ele não sabia. E ele falava pra mim que se eu fizesse programa... Ele
falava “você é capaz de muita coisa, você não precisa fazer pro-

grama, se eu descobrir que você faz eu não quero, não gosto.” E ele

descobriu, depois de um tempo. Nunca mais ele falou comigo. Tipo
me excluiu, me bloqueou de tudo. Foi uó. Eu gostava muito dele,

porque ele era muito carinhoso, ele era totalmente diferente do que

eu passava. Tipo assim, ele não... era muito difícil a gente fazer sexo,
era mais muito carinho, sabe? Você faz tanto sexo que você quer ca-

rinho. Porque por mais que você esteja abraçando o cliente, fazendo
carinho na hora do sexo é só ali. Ele vira as costas, ele gozou e ele

vira as costas, nem te olha. Agora ele não. Era totalmente diferente.
Você acordar, ele te ligava, você dormir, ele te ligava... e o tempo

todo perguntando se você está bem, vinha aqui fazer as coisas. Então, é totalmente diferente. Mas, é muito imprevisível o mundo da
gente. Você está com alguém de repente não está mais. Sabe?
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Alana: Tem lugar onde eu passei

Tomás: Geralmente do pessoal

que no máximo é 2 meses. Passou

que mora junto com você?

2 meses, pode ir embora.

Alana: Nem sempre! Que nem

Milena: Tem lugar que a cafetina

no Paraná eu tinha amizade com

também não aceita, tem lugar que

um taxista. “Ah me busca em tal

ela dá a vaga pra outra. Ela diz

lugar”, ele me buscava dia e noite.

assim: “Cê vai ficar aqui 2 meses,

Então é essas amizades. Eu sei que

3, realizou seus objetivos? Vai pra

se eu for pra lá de novo eu já ligo.

pra outra.”
Paulo: Qual a relação de vocês
com contatos desses outros lugares? Excluiu, acabou?
Alana: Não! Ixe!
Paulo: Desmancha os laços todos?
Alana: Que nada! Ah, dá um apertinho no coração, né, por causa
das amizades, essas coisas assim.

já ligo

outro lugar pra você dar sua vaga
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José: Lá não tava rolan-

José: Pode contar!
Milena: Ipatinga, Governador Valada-

do mais não?

Luane: Fraco, lá é fraco.

res, conta aí, Luane...

≈

Luane: Sorocaba, São Paulo, Taubaté...

José: É mesmo?

José: E cês sempre juntas?

Afonso: Engraçado que

Luane: Uberaba.
Poliana: Franca!
Luane: Franca.

lá é bem mais turístico
que aqui, né?
Luane: Mas lá é mais
pra festa, gata.

José: Tudo nesse período de sete meses

Afonso: Tipo assim,

ou antes?

de gringo na rua, essas

Luane: Sim.

≈136

Milena: Sim, tudo agora.
José: Então vocês andaram mesmo. E
vocês saíram de Salvador por quê?
Luane: Pra ganhar dinheiro.

coisas assim não têm
tanto, por exemplo?
Milena: Tem! No Pelourinho tem.
Poliana: Lá é perigoso!

o
é

≈

Tomás: E tem coisas que cês falam que

tá achando que eu tô com

é baiano e o povo não entende aqui?

cara de Sacizeira?” Aí ele

Luane e Milena: Várias!
Tomás: Tipo quais?
Luane: Mais sotaque.
Milena: “Sacizeira”, vocês sabem o que
é aqui?

olhou assim pra minha cara
e disse: “o que é isso?” Aí eu
disse: “aquelas viciadas, pra
pegar R$40,00 e ainda fazer
sem camisinha?”.
Tomás: Tem coisas que falam aqui que cês não enten-

Luane: [risos].

dem?

Tomás: Não!

Luane: Também.

oxe o, que
é isso? 137
Milena: [risos] Ai! Eu fui dizer o

homem, eu combinei de sair com

ele, aí ele pegou os R$40,00, que ele

Milena: Pode falar normal?
Tomás: Pode.

queria foder comigo sem camisinha,

Milena: Pistola! Eu não

aí eu peguei os R$40,00 e disse: “cê

sabia o que era isso. Parou

o carro pra mim e pergun-

tou: “qual o tamanho da sua

pistola?”, eu disse “oxe, o que
é isso?”
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Lívia: Tem um que eu saio do site, ele mora... não sei o nome, bem

difícil o nome... Ele fala pra mim "não, vem pra cá porque aqui você vai
ganhar dinheiro". Porque lá a concentração de gente branca é maior.
"Então cê vai ganhar muito dinheiro, cê é mulata, se tem bem cara

de brasileira mesmo" ele sempre fala isso pra mim. Tipo... num tenho

vontade de morar fora. O único lugar que eu tenho muita vontade de
ir é pra Alemanha. Eu tenho uma amiga que está lá. Mas lá é muito

burocrático pra você morar. Pra você morar cê tem que casar e é muito

mulata
difícil. Entendeu? Ela conseguiu casar. Mas aí é burocrático, mas eu
ainda vou pra lá. Morro de vontade de ir.
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mulata
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Babi: Luane, que é colega de signo, o tema é heróis. Cê tem algum
herói? E não precisa ser necessariamente super herói de filme, pode
ser uma pessoa da sua família, por exemplo... que te inspira e que
você sabe que tá ali quando você precisa.
Milena: Só sua mãe...
Luane: A Milena!
[comoção geral]
Milena: Não sabia, gente, que eu era tão importante! Agora, não é

heroína
herói não, é heroína, né?

Luane: Desde criança que a gente…

Milena: A gente é prima que parece irmã…
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Milena: Momentos... Nada melhor que eu perguntar minha amiga, né? Qual momento da vida que
cê mais sente falta? Eu sei mas não vou responder!
Poliana: Cê não sabe não, é ela que sabe...

Milena: Eu sei! Mas eu não vou responder...

Luane: Ai, a de ter um bofe que me amava de verdade, me acariciar, igual uma mulher. Não essas
maricona de rua teimosa...
Milena: Então seu momento...

Luane: É um amor de verdade…

Poliana: Por que cê não casa com a Milena?

Milena: A gente vira lésbica, fica batendo bolacha...
Poliana: Tem várias travesti...

Luane: Mas eu gosto de homem... Homem mesmo.
Milena: E eu também... a gente é baiana né Poliana? A gente gosta do babado.
Tomás: Cês têm vontade de casar?
Luane: Tem.

Milena: Eu não…

Luane: E não com qualquer lixo né? Porque só serve…
Milena: Adotar um filho... por enquanto uma filha.
Luane: Se eu pudesse ter uma filha…
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Milena: A gente já tá acostumando. E quando eles
[Translado] forem embora? A gente vai ficar “ai
meu Deus cadê aqueles meninos de domingo que
vinha aqui? Ai, que fome, gente, eu quero tudo
aquilo de novo!” [risos]

edita
EDITAL
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Alana: Aí tem que escrever mais um edital.

tal
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Este material foi compostos pelas famílias
tipográficas Klinic Slab e Gobold.
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Miolo impresso em apergaminhado 90g; capa em
papel cartão supremo 250g, pela Usina do Livros.

