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Foi inaugurada no dia 6 de março de 
2015, no centro de São Paulo, a As-
sociação de Apoio e Inclusão Social 

(CAIS) voltada à cidadania  LGBT – so-
bretudo de travestis, mulheres e homens 
trans. A missão da ONG é contribuir, por 
meio de ações de incentivo à cidadania 
trans para a construção de uma socie-
dade que respeite as diferenças

 Além disso, promove projetos em 
defesa dos direitos dessas minorias e pre-
tende estimular trabalhos nas áreas de 
ensino, pesquisa e cultura. “A promoção 
de campanhas de conscientização e a re-
alização de cursos, simpósios e outras ini-
ciativas de formação cidadã são algumas 
das nossas ideias,” afirma Renata Peron, 
presidente da CAIS e mulher trans. 

Segundo Renata, que chegou a ser víti-
ma de transfobia diversas vezes – numa 
delas, em 2007, foi atacada por nove skin-
heads e perdeu um rim – levou cinco anos 
para que a Associação saísse do papel. “É 
um sonho que já dura 5 anos. Só quando 
os integrantes da Associação se conhece-
ram percebemos que compartilhávamos 
da mesma ideia e que esse sonho poderia 
torna-se realidade. Com estas pessoas que 
acreditam numa mudança para nossa pop-
ulação, iniciamos a criação da CAIS”, conta.

A diretoria da CAIS inclui Paloma 
Pêssego, Flavia Araujo e Alcione. No 
conselho fiscal estão Janaina Lima e Re-
nan Alves. O lançamento da nova ONG 
ocorreu na SP Escola de Teatro, na Praça 
Roosevelt,  e a inauguração contou com a 
participação da mestre de cerimônias Kika 
Medina, da cantora Mariana Mercury e do 
cantor, e militante, LGBT Luciano Palhano. 

De acordo com a presidente da As-
sociação, há vários projetos sendo pen-
sados, entre eles o de orientar militantes 
travestis, mulheres e homens trans sobre 
conceitos básicos de ciência política, dire-
itos humanos e cidadania. “Percebemos 
que a ausência de conhecimentos dessas 
pessoas nessas áreas impede o avanço na 
conquista de direitos. Muitas vezes, não 
sabemos a quem cobrar, como cobrar e a 
quem criticar. Já começamos a reunir bons 
profissionais, professores universitários. 
Vai ser babado! (risos)”, antecipa.

Outra iniciativa diz respeito à necessi-
dade de preservar a memória da comuni-
dade LGBT. “Queremos que fiquem regis-
tradas suas histórias de vida, experiências, 
conquistas, alegrias, permitindo que essas 
pessoas sejam conhecidas e reconhecidas 
a partir das suas identidades e que suas vi-
das não sejam esquecidas”, revela Renata.

ONG voltada à cidadania  LGBT é inaugurada em São Paulo com ações que visam 
a defesa dos direitos de transexuais e travestis além do combate ao preconceito

NOVAS PORTAS PARA A INCLUSÃO
 C I D A D A N I A

Por Cintia Magalhães

A arte do projeto (acima) foi feita pela cartunista 
Laerte Coutinho e pela designer Lindsay Lohanne 

A CAIS pretende formar e orientar 
travestis, mulheres e homens trans 
sobre os conceitos básicos de ciên-
cia política e direitos humanos como 
maneira a fim de ajudá-las a entender 

melhor seus direitos.

Entre em contato para saber mais:

 Tel. 11 9 4821-4014 ou 9 8030-6787

Na foto, duas das 
diretoras da CAIS ao 
lado da presidente  da 
ONG, Renata Peron. 
Arquivo pessoal
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O Conselho Nacional de Combate 
à Discriminação e promoção dos 
direitos de lésbicas, gays, trav-

estis e transexuais (CNCD/LGBT) esta-
beleceu parâmetros para a garantia das 
condições de acesso e permanência de 
pessoas travestis e transexuais nos siste-
mas e instituições de ensino. 

Com a decisão, deve ser garantido 
aos solicitantes o direito ao tratamento 
oral exclusivamente pelo nome social em 

qualquer circunstância. A medida também 
determina que o campo nome social  deve 
ser inserido nos formulários e sistemas de 
informação utilizados nos procedimentos 
de seleção, inscrição, matrícula, registro de 
frequência, avaliação e similares. 

Além disso, a decisão formula orien-
tações quanto ao uso da identidade de 
gênero e procedimentos em documentos, 
processos seletivos e banheiros. 

Decisão do CNCD visa garantir condições de acesso e permanência 
nas instuituições de ensino a travestis e pessoas trans

Conselho determina uso 
do nome social em escolas 

Ilustração Laerte Coutinho 
Reprodução 

Por Cintia Magalhães

c u l t u r a

Foi se o tempo em que as Drag Queens 
apenas performavam. Muitas delas 
já se propuseram a assumir um posi-

cionamento político a favor da causa 
LGBT e a lutar contra o preconceito. As 
eleições de 2014 são um exemplo disso. 
Silvetty Montilla e Léo Aquila se candi-
dataram a cargos no senado com o intuito 
de combater crimes relacionados à homo 
e à transfobia. Entre suas propostas de 

campanha estavam a busca por mais ver-
bas para a criação de políticas culturais.  
Mas, para além dos palcos e da política, 
as Drags utilizam também da irreverência 
para conquistar o público e assumem o pa-
pel de “motivadoras sociais”. 

A ARTE DA PERFORMANCE
Em São Paulo, diversas dessas artistas, 

entre elas o Trio Milano – grupo de Drag 

Drag Queens utilizam da imagem e performance para  
incentivar a luta a favor de direitos e contra o preconceito

drag social 

Por Cintia Magalhães

Queens famoso internacionalmente, 
formado por Penelopy Jean, Tiffany Brad-
shaw e Amanda Sparks – realizam apre-
sentações na noite paulistana como DJs e 
covers de grandes estrelas da música pop, 
como Britney Spears e Lady Gaga.

O Trio é referência internacional em 
performances e teve um retrato seu de-
senhado nas ruas de Paris. A respeito do  a 
papel social das Drags, Tiffany acredita que 
o reconhecimento do viés artístico do tra-
balho que realizam tem enorme impacto 
e é essa visibilidade é o que dá poder para 
impactar um público cada vez maior. 

No entanto, o julgamento dentro da 
própria comunidade gay, que insiste em 
tentar parecer o mais “hétero” possível es-
teticamente. “Alguns acham que as Drags 
são a escória do mundo gay. Obviamente é 
uma grande besteira,” revela Bradshaw.  

 
Trio Milano ilustra 
as ruas de Paris 
Foto: Reprodução


