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QUEM ACOLHE É ACOLHIDO, 
QUEM É ACOLHIDO ACOLHE
A ideia da Casa Chama surgiu, coletivamente, durante 
as eleições presidenciais de 2018, a partir do convívio 
político entre pessoas LGBTQIAP+, em que percebeu-se 
a necessidade de um espaço seguro para que pessoas 
transvestigeneres* se fortalecessem enquanto indivídu-
os potentes e importantes. Já em 2019, muito esforço, 
trabalho de campo e pesquisa foram destinados para a 
implementação dessa organização civil.

 Inicialmente em uma casa alugada no bairro de 
Perdizes, a organização sediou diversas reuniões em 
que pessoas alinharam demandas e se voluntariaram 
para efetivá-las. Muito tempo foi investido na construção 
de redes para que, enfim, o trabalho ganhasse corpo e    
resultasse no desenvolvimento de atividades destinadas 
ao acolhimento e ao encaminhamento das demandas de 
pessoas trans. Essas atividades não ficaram restritas à 
moradia e assessoria jurídica, mas desdobraram-se em 
ações no âmbito da cultura, saúde, empreendedorismo e 
educação financeira.
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 Mesmo diante de pequenos porém preciosos 
apoios financeiros de pessoas físicas aliadas e institui-
ções, quem nos conhece se apaixona pelo nosso empe-
nho em trazer dignidade a uma população quase invisível: 
fomos capazes de realizar, durante o ano de 2019, mais 
de 340 ações, cuja potência atingiu um universo superior 
a 3.700 pessoas.

 Naturalmente, como no primeiro ano de qualquer 
instituição, muito do esforço - quase 40% do total das 
ações - foi destinado à obtenção de apoio para materiali-
zação de uma entidade forte. Nós chamamos essas ações 
de Construção de Rede. Ou seja, organizamos mais de 
1.300 pessoas (36% do total de pessoas atingidas em 
2019) seja para o acolhimento de corpos trans vulnerá-
veis proporcionando-os moradia temporária na sede da 
Casa Chama, seja na prospecção de aliados: em reuni-
ões com instituições - como foi o caso dos patrocínios 
levantados para a concretização do 1º Chama Festival 
que ocorreu em junho de 2019 e movimentou mais de 300 
pessoas - e em reuniões com outras redes e coletivos 
que tanto nos ensinaram e nos deram suporte para estru-
turação da Casa Chama e para a participação em editais.

 
Entre as ações realizadas em 2019, os destaques, e tam-
bém os principais objetivos da Casa Chama, são a pro-
moção e a elaboração de eventos e conteúdos culturais. 
Foram promovidas 74 ações destinadas à cultura e, ape-
sar das diferentes temáticas e proporções, consideramos 
que todas foram extremamente potentes na elaboração 
de conteúdo. Formada por visitas guiadas em museus 
e espaços culturais, oficinas que promovem autonomia, 
encontros seguros, acolhimentos, festivais e rodas de 
discussão, a história da Casa Chama vem sendo escrita 
enquanto mapeamos necessidades da população trans-
vestigênere e articulamos ações que dão visibilidade a 
essas necessidades, para uma vida digna em sociedade. 
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Ao longo de 2019, realizamos também a promoção de 
dignidade em temas como saúde (redução de danos e 
atendimentos médicos) e assessoria jurídica (retificações 
de nome e gênero, consultorias e mediações). Mas o 
que mais chama atenção nessas atividades é que mes-
mo diante do baixo apoio financeiro recebido ao longo 
do ano, a Casa Chama conseguiu realizar uma grande 
quantidade de ações dessas temáticas (40% do total de 
ações). Considerando a individualidade nos objetivos 
dessas ações, observamos que atingiram menos pesso-
as, proporcionalmente (12% do universo de pessoas que 
todas as ações impactaram). 
 
Dentre as principais atividades desenvolvidas em 2019, a 
Casa Chama também aplicou esforços no intuito de pro-
mover empregabilidade e acesso ao mercado de trabalho 
para corpos trans, ou seja, as articulações de emprega-
bilidade como indicações e contratações, divulgação de 
oportunidades, cursos e workshops sobre empreende-
dorismo, apesar de menos numerosos frente às demais 
ações (9%), foram as que mais movimentaram e atingi-
ram pessoas (24%). Algumas de nossas ações e algumas 
situações enfrentadas nessas atividades nos mostraram 
a necessidade contínua de investirmos esforços em ca-
pacitar a cisgeneridade* a ser mais eficiente em suas par-
cerias com pessoas trans. Esse é um tema que nunca 
sairá de nosso foco. 
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 No final das contas, consideramos que o primeiro 
ano de atividades da Casa Chama foi muito potente e 
demonstrou a enorme, porém difícil, capacidade de cons-
truir com pouco apoio financeiro. Foi um ano destinado 
à articulação de redes fortes e sustentáveis, que serão 
alicerces fundamentais para a contínua produção de con-
teúdo cultural e para promoção de dignidade às pesso-
as trans assistidas. No final do ano, o imóvel onde tudo 
começou, diante do baixo apoio financeiro auferido, teve 
que ser devolvido, ficando temporariamente suspensa a 
promoção de moradia para as pessoas mais vulneráveis 
que necessitam de acolhimento. Encaminhamos essas 
pessoas para instituições parceiras de nossa rede de 
contatos e nossos encontros de convívio também ficaram 
prejudicados.

 Vislumbramos que o ano de 2020 continuará 
sendo um ano de desenvolvimento de redes por já ter 
começado com força na produção de conteúdo cultural. 
As ações de promoção de dignidade continuam em foco 
e já se destacam articulações de atividades destinadas 
à saúde. Em paralelo e a todo vapor, mesmo contando 
com poucos recursos financeiros, as assessorias jurídi-
cas também já acontecem em ritmo acelerado. 
 Acreditamos nesse boletim como potente disse-
minador de nossos esforços e catalisador para a capta-
ção de voluntariado, parcerias sólidas e patrocínios. Se-
guimos vivas, vivos e vives.

Luiz Carolina e Saulo Triani, colaboradores 
da Casa Chama e Rodrigo Franco, fundador. 

Casa Chama - Roda Rede de Afeto e  Auto Cuidado

*Transvestigênere: termo criado por Indianare Siqueira – puta, ativista e transvestigênere – e pela vereadora Érika Hilton (PSOL/SP), 
que une o significado das palavras travesti, transsexual e transgênero. De acordo com Indianare, “é uma viagem além das roupas
 e além do gênero”. É a viagem de uma pessoa que pode transitar a todo o momento, como quiser, podendo escolher uma 
dessas definições que mais lhe represente”. 
*Cisgeneridade: Instituição dominante formada por pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi imposto no nascimento.
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CONSTRUÇÃO DE REDE 133
CULTURA  74
SAÚDE   65
JURÍDICO  35
EMPREENDEDORISMO 31
APOIO   6
TOTAL   344
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LEGENDA: 
      
CULTURA - Rodas de discussão, eventos, encontros, visitas guiadas a museus, 
produção de conteúdo, biblioteca, festival e jornal    
   
EMPREENDEDORISMO - Cursos, workshops, articulação de empregabilidade, 
grupos de oportunidades empreendedoras    
  
JURÍDICO - retificações, consultorias, mediações e nevegações   
   
SAÚDE - Redução de danos, alimentações, atendimentos médicos e navegações  
     
CONSTRUÇÃO DE REDE - moradia, marketing, prospecção e articulação com 
aliados, doações e apoio da Casa Chama para vulneráveis, situações de convívio  
     
APOIO - apoios financeiros, doações e patrocínios    
    

 
CONSTRUÇÃO DE REDE  1335
CULTURA  1031
SAÚDE      282
JURÍDICO  161
EMPREENDEDORISMO 896
APOIO   30
TOTAL   3735

AÇÕES

PESSOAS
ENVOLVIDAS

Balanço anual 
Casa Chama / 2019 
Ações e Pessoas 
Envolvidas 
diretamente.
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 O núcleo/setorial da Rede Nacional de Feministas 
Antiproibicionistas (RENFA) de São Paulo está em orga-
nização desde o I Encontro de Feministas Antiproibicio-
nista de 2017, que aconteceu em Recife. Contando com 
mulheres cis e trans, a construção do núcleo é feita por 
trabalhadoras no campo de álcool e outras drogas. Sendo 
que, algumas de nós, atuam nos serviços da rede de saúde 
pública e em equipamentos de cultura, enquanto agentes 
redutoras de danos de diferentes contextos e usos.

 Esse potente encontro fez emergir forças para que 
conseguíssemos organizar a luta feminista antiproibicio-
nista a partir dos nossas vivências e lugares de atuação. 
Realizamos acolhimentos em espaços públicos e privados 
para a aproximação de novas integrantes, participamos de 
mesas em congressos, fizemos fala em audiências públi-
cas, compusemos a organização de algumas marchas, tal 
como a  Marcha da Maconha nos anos de 2018 e 2019, 
e do ato antiproibicionista pela Redução Danos enquanto 
política pública, contra o decreto 9.761/19. Nesse proces-
so, o núcleo foi se tornando mais heterogêneo com a apro-
ximação de mulheres negras, bissexuais, trans, pessoas 
não-bináries, corpos dissidentes que trouxeram discussões 
importantes sobre gênero, sexualidade, raça/etnia, classe, 
corporeidade e suas intersecções na questão da Guerra às 
Drogas. 



 Desta forma, o núcleo em SP foi se caracterizando 
fortemente por sua atuação no campo LGBTTQIAP+ em di-
álogo com o antiproibicionismo. Assim, estamos construindo 
a discussão sobre os corpos não-bináries e transmasculinos 
estarem também dentro da luta feminista antiproibicionista, 
acolhendo em nossos espaços não apenas mulheres cis e 
trans. Entendendo os privilégios que envolvem as trajetó-
rias de vida de pessoas que vivem em São Paulo, possuem 
graduação e trabalho relativamente fixo, problematizamos o 
regionalismo posto na diferença de oportunidades e recurso 
dentro do território nacional. A concentração de renda carac-
terística do sudeste brasileiro possibilita, ao mesmo tempo, 
que a população LGBTQIAP+ possa sobreviver ainda que 
de forma precária. Assim, pelas próprias características do 
grupo as reuniões e atividades inevitavelmente levaram pro-
blematizações para que pudéssemos ser mais inclusives, 
desconstruindo padrões e propondo novas tecnologias.

 Resultado disso foi a realização desde agosto de 
2019 do projeto “NAS TRAMAS DA CULTURA: Autonomia 
de corpos e Redução de Danos, uma perspectiva rizomáti-
ca” financiado pelo Edital do Programa VAI 1, deste mesmo 
ano. Em parceria com a Casa CHAMA, uma associação de 
cuidados LGBTQIAP+ que produz desde eventos culturais e 
grupos de estudos a projetos de cuidados e inclusão social, 
fora criado o Coletivo CHAMA-RENFA. O projeto propôs 
encontros, no formato de rodas de conversa, mediadas por 
oficineiras, a maioria membras da RENFA SP, para discutir 
estratégias de Redução de Danos em suas diversas nuan-
ces, e motivar a reflexão sobre a nossa convivência com a 
luta antiproibicionista tanto como RENFA, quanto do nosso 
público alvo: população LGBTQIAP+ com enfoque em cor-
pos transvestigêneres. 
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 O projeto é o primeiro tocado pela RENFA SP e 
tem sido coordenado por uma equipe técnica composta 
por membres do coletivo que se encontram na emergência 
da reparação histórica e decolonial com corpos de gênero, 
sexo e raça dissidentes. Fazendo frente a luta antiproibi-
cionista, antiracista, antitransfóbica, antihomofóbica, an-
tipatriarcal e antimanicomial, o desenvolvimento do “NAS 
TRAMAS DA CULTURA: Autonomia de corpos e Redução 
de Danos” tem sido um suspiro quase quinzenal na selva 
paulistana. Uma encruzilhada que tem servido para poten-
cializar a nossa resistência pelo tucanistão, germinando o 
cuidado, acolhimento e escuta em rede de apoio.
 As pessoas que compõem a RENFA SP se posicio-
nam enquanto usuáries de drogas, debatendo os privilégios 
e lugares geopolíticos de cada um, e disputando uma nar-
rativa de que quem fala por nós somos nós mesmes. E por 
isso, construímos oficinas que fortaleceram os laços entre 
espaços de discussão e atividades culturais, assim como, 

no SLAM Marginália, nos dois pockets shows das cantoras 
Jup do Bairro e Verônica Valenttino, e na performance da 
RoDrag. O projeto se desenvolveu de forma rizomática, en-
gajando desde quem participara na construção dos diversos 
espaços até o público alvo. Tivemos três oficinas culturais, 
sendo uma de Escrita, outra de Montagem de kit redução 
de danos para substâncias aspiradas (o chamado Kit Sniff, 
desenvolvido pelo Centro de Convivência É de Lei) e, mais 
uma de Dança.
 
 Ao todo, passaram 256 pessoas pelo projeto, divi-
didas em 15 atividades, com 10 rodas de conversa, sendo 
duas sobre afeto e autocuidado e uma sobre Redução de 
Danos do uso de Cannabis, nos meses de Agosto e Setem-
bro; e uma intitulada Costurando Curas e Redução de Da-
nos, no mês de Outubro. Seguimos, no mês de Novembro, 
com uma roda de geração de afetos com foco em Saúde e 
Prevenção de IST’s; outra roda sobre tipos de corporeidade 
como organização de opressão, inserindo também discus-
sões sobre a branquitude como sistematização desta; ainda 
outra roda de conversa sobre Abolicionismo Penal, encarce-
ramento em massa, racialização e genocídio do povo negro. 
Já em Dezembro, tivemos três rodas de conversa, sendo 
uma sobre Sexualidade e Drogas, e as outras duas acerca 
da Redução de Danos no uso de substâncias diversas, tais 
como Cocaína, Ketamina, Poppers, Álcool e Tabaco.
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 Quase todas as rodas foram mediadas por mem-
bres da RENFA SP e/ou membres do Projeto Respire Redu-
ção de Danos/Centro de Convivência É de Lei. Concomitan-
te às rodas de conversa, tivemos duas mostras de vídeo: a 
primeira do vídeo “Lança” (FÁTIMA, 2018), que retrata o dia 
a dia do lança perfume na periferia; e outra mostra de vídeo 
com o último curta produzido pela Plataforma Brasileira de 
Política de Drogas, em 2019, “Estado de Proibição”. O Pro-
jeto ResPire fora nosso parceire nesse projeto, fornecendo 
insumos e materiais de informação para todas as atividades 
culturais do mesmo, bem como com a participação de suas 
redutoras de danos, durante todo o projeto.



Atividades 
Casa Chama
- Renfa 2019
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Casa Chama
Instagram: casachama_org
Facebook: / casachama440
Endereço: Rua Araçatuba 522 V. Ipojuca SP
email: casachama440@gmail.com
Tel. 55 11 99448.2641

Renfa
Instagram: feministasantiproibicionistas
Facebook: renfaantiproibicionistas


