
sp - arte 



A Casa Chama é uma ONG fundada e coordenada por pessoas 
transvestigêneres, cuja atuação sociopolítica e cultural visa 
garantir emancipação, valorização e qualidade de vida para as 
populações trans. Compreendendo a carência de direitos 
básicos e a constante marginalização de corpos trans, atuamos 
junto ao poder público e privado buscando garantir suporte 
jurídico, econômico, psicológico, médico e cultural à nossa 
comunidade.

A partir de uma ética antirracista e antitransfóbica, nossa 
missão é promover a dignidade para vidas trans a fim de 
prolongá-las e potencializá-las, fomentando e assegurando 
espaços de participação política, artística e social. 
Compreendemos também a aliança com pessoas cisgêneras 
como um alicerce fundamental da nossa organização, sendo as 
cis aliades parte importante da nossa história e do fomento ao 
protagonismo trans. 

A Casa Chama pode ser compreendida através de suas frentes:

Frente Psicossocial
Frente Jurídica
Frente Cultura
Frente Autonomia Financeira

“QUEM ACOLHE É ACOLHIDE, E QUEM É ACOLHIDE 
TAMBÉM ACOLHE” é o lema da Casa Chama por sermos um 
espaço de acolhimento mútuo. Somos uma equipe 
extremamente diversa, composta majoritariamente por 
pessoas trans, que está sempre disposta a compartilhar projetos 
de mundo mais dignos e plurais. Atualmente contamos com 270 
voluntáries, em diversas frentes, e é através dessa nossa rede de 
parcerias e ações que produzimos afeto, cuidado e troca.
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Casa Chama is an NGO founded and coordinated by 
transvestigender persons since 2018. The organisation has a 
strong socio-political and cultural profile with the vision to 
safeguard the emancipation, valorisation and quality of life for 
trans populations. With the understanding of the lack of basic 
rights and marginalisation of trans bodies in Brazilian society, 
the organisation works alongside the public sphere and private 
actors for legal, economic, psychologic, medical and cultural 
support structures for the trans community.

From an anti-racist and anti-transphobic position, Casa 
Chama’s mission is to empower and promote the dignity and 
longevity of trans lives, by creating and empowering spaces of 
political, social, artistic and cultural participation. We have a 
trans perspective that understands the value of alliances with 
cisgender professionals and allies as a fundamental pillar of the 
activities and the history of the organisation.

Casa Chama’s motto is “Who takes care is cared for, and who is 
cared for gives care” which expresses its philosophy of mutual 
care. We are a diverse team composed mainly of trans 
persons aiming to promote a plural and dignified world view. 
Casa Chama works in four areas, psychosocial, legal, cultural 
and financial autonomy, counting on a network of 270 volunteer 
and a wide base of allies through which we practice and give 
care, affect, and exchange.
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Jac Leirner
Trans Chama, 2021
Colagem com papéis [Collage with papers]
26 × 30 cm 
USD 10.000







Lucia Koch
Big Time, 2015
Fotografia [photography]
8/30
59 x 40 cm 
R$ 15.000



AVAF
all vivid always focused [crawl girl 08], 2008
caneta e pigmento sobre papel [pen and pigment on paper]
52 x 37 cm
R$ 20.000





Mano Penalva
Sem título, 2018 [Untitled]
Série Ensaios
 Adesivo sobre papel e moldura [Sticker on paper and frame]
52 x 42 cm
R$ 7.000



Rafael RG e Jefferson Santiago
Boate Pedrita, 2021
Impressão jato de tinta sobre papel algodão [Inkjet print on cotton paper]
40 × 60 cm
Edição [Edition] 2/7 + 2 PA
R$ 7.500



Leda Catunda
Fla, 2012
Litografia [Litograph]
50 x 35 cm
35 + 5 PA + 1 BPI + 1 PI
R$ 5.000





Gabriela Mureb
Sem título [Untitled], 2015-2016
engrenagens e graxa sobre papel [gears and grease on paper]
34 x 26 x 7 cm
R$ 5.000,00



Cleverson Salvaro
Menos um, 2016
pastilhas cerâmicas e cimento sobre base de madeira 
[ceramic tiles and cement on wooden base]
10 x 14 x 9 cm
R$ 5.000



Rodrigo Martins
Paisagem (pedrinha) , 2017
óleo sobre tela [oil on paper] 
35 x 29 cm
R$ 5.000



Mariana Manhães
Verbos Terminados em Ar #32, 2013
Grafite, hidrocor, fita dupla-face, líquido corretivo e papel vegetal sobre papel 
[Graphite, marker, double-sided tape, correction fluid and tracing paper on paper] 
42 x 29,7 cm
R$ 5.000



Ana Júlia Vilela
Llegamos al Margen, 2021 
óleo e pastel oleoso sobre tela [oil and oil pastel on canvas]
24 x 18 cm
R$ 5.000



Rodrigo Sassi
Sem título - série walk the line , 2018 
ferro [iron]
12 x 8 x 10 cm
R$ 12.500,00
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Contatos para venda:

leilaocasachama@gmail.com
+55 11 98555-1552 
Liah Ribeiro

ONG CASA CHAMA

“A TRANSIÇÃO É COLETIVA”

A Casa Chama desempenha um papel fundamental para a pesquisa, mapeamento, suporte e divulgação 
das práticas e linguagens exercidas por artistas trans em todo o Brasil. Desde 2018, a ONG disponibiliza 
sua sede para ateliês temporários e atividades de trabalho. Também esteve presente na consultoria de 
processos curatoriais para outros espaços, articulação e apresentação de artistas para curadores e 
galeristas do "cistema" da arte, faz acompanhamentos de projetos artísticos, realiza produções 
audiovisuais (clipes, curtas e publicidades). Possui ainda um núcleo de moda onde comercializa peças e 
desenvolve cursos, workshops e festivais de música com protagonismo de travestis, mulheres trans, 
transmasculinidades, não bináries e agêneros. Em 2021, a Casa Chama realizou a primeira edição do 
evento beneficente Leilão Anual de Arte da Casa Chama, realizado no Auroras. Com o apoio da Galeria 
Central e da 55sp, o evento propõe aproximar artistas trans e artistas cis, e aliades pela criação de mais 
suportes que proporcionam autonomia e vida digna para as pessoas trans.

Nessa parede da SP-Arte 2022 selecionamos artistas trans e cis de diversas mídias que todos deveriam 
conhecer. Adquira uma obra, fortaleça a produção, a carreira do artista e os trabalhos da ONG CASA 
CHAMA. 

Avaf, Élle De Bernardini, Christian Pentagna, Guilhermina Augusti, Gil Porto, Jac Leirner, Leda Catunda, 
Liah Ribeiro, Vulcanica Pokaropa, Zure Gabriel.
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