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FORMAÇÃO 

 Formada em Fotografia, pela Escola Panamericana de Artes (2009) 

 Formada Educadora Popular, pelo Núcleo de Educação Popular 13 de Maio (2016) 

 Cursando: Graduação em Serviço Social, na Universidade Federal de Pernambuco 
(Turma 2016.1) 

 

HISTÓRICO COM ENTIDADES REPRESENTATIVAS 

Atuo hoje no movimento LGBT e de Travestis e Transexuais vinculada à AMOTRANS – 
Associação e Movimento de Travestis e Transexuais de Pernambuco, ONG filiada à ANTRA – 
Associação Nacional de Travestis e Transexuais. Como exemplo desse período de atuação, 
destaco a participação como representante do movimento em Inquérito Civil instituído para 
investigar o direito à liberdade de identidade de gênero e transfobia da música “É menino ou 
Menina?”, de conteúdo discriminatório, onde pudemos estabelecer diálogo e medidas 
corretivas e reparativas com os musicistas responsáveis, que inclui o comprometimento 
jurídico de composição e veiculação de música de conteúdo pró-LGBT. 

Minha vinculação à ANTRA, no entanto, remonta a 2013, ainda residente em São 
Paulo, quando atuava vinculada ao Fórum Paulistano de Travestis e Transexuais (municipal) e 
mais ativamente no Fórum Paulista de Travestis e Transexuais (estadual), onde compunha o 
Conselho Fiscal e de Ética no final de 2015, quando me desvinculei por conta de mudança de 
residência à Recife-PE. Como exemplo desse período de atuação, destaco a participação como 
representante da população de Travestis e Transexuais na reunião com a Comissária da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos da ONU, em 15 de Maio de 2015, entre outras 
ações e representações. 

 

ENCONTROS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS 

Desde 2013, ano da minha vinculação ao Fórum Paulista de Travestis e Transexuais, venho 
participando de encontros, eventos, seminários etc, ora como representante civil das 
populações LGBT e de Travestis e Transexuais, ora como palestrante. Dentre eles, pela 
relevância, destaco: 

 I Encontro Nacional LGBT de População em Situação de Rua. Junho de 2016, Natal/RN. 
Condição: Palestrante 

 III Conferência Nacional de Políticas Públicas de LGBT. Abril de 2016, Brasília/DF. 
Condição: Delegada por Pernambuco 
(Inclui participação como delegada na Conferência Estadual – PE e como 
representante na Conferência Municipal – Recife, etapas anteriores.) 

 XII ENUDSG – Encontro Nacional em Universidades sobre Diversidade Sexual e de 
Gênero. Novembro de 2015, Goiânia/GO. 
Condição: Palestrante 

 I Acampamento Nacional de Feminismo Interseccional. Setembro de 2015, São 
Paulo/SP. 
Condição: Palestrante 



 Ciclo de Debates Gêneros em Trânsito, do Centro de Formação e Pesquisa do SESC. 
Agosto de 2015, São Paulo/SP. 
Condição: Palestrante 

 I Seminário Nacional do Serviço Social pela Diversidade Trans, do Conjunto CFESS-
CRESS. Junho de 2015, São Paulo/SP. 
Condição: Palestrante 

 Palestra “O Ativismo LGBT no Youtube”, do Youtube Space. Junho de 2015, São 
Paulo/SP. 
Condição: Palestrante 

 IX Encontro Regional Sudeste de Travestis e Transexuais. Dezembro de 2014, São 
Paulo/SP. 
Condição: Delegada 

Somam-se a isso, no mesmo período, diversas participações de menor expressão como 
palestrante e ministrante de formação, com prevalência de escolas de ciclo básico e 
calouradas e semanas temáticas de universidades. 

 

COMUNICAÇÃO E MÍDIAS 

 Canal das Bee – Expressivo canal no Youtube de temática LGBT. 
Consultora de Conteúdo 
Atuei como Consultora de Conteúdo do Canal das Bee, assessorando a equipe do Canal 
com assuntos relativos ao ativismo LGBT e do Movimento de Travestis e Transexuais, 
num momento de preocupação com aprofundamento do seu papel ativista. A 
consultoria durou dez meses e aconteceu entre Novembro de 2014 e Agosto de 2015. 

 Revista GENI – Revista virtual independente sobre gênero e sexualidade. 
Editora e Colunista 
De Fevereiro a Agosto de 2014, participei do corpo de Editoria e Revisão da Revista 
Geni, o que compreende as edições de 9 a 15 da revista. Contribuí também como 
colunista nas edições de número 12 e 13. 
Link: www.revistageni.org 

 New Internationalist Magazine 
Artigo Publicado 
Em Outubro de 2015, foi publicado artigo de minha autoria na revista New 
Internationalist, onde a pedido da revista discuto o histórico e a situação atual da 
população de travestis e transexuais, à pretexto e a partir da repercussão internacional 
do caso de Verônica Bolina. 
Link: newint.org/features/2015/10/01/staying-alive/ 

Tive também participação ativa em duas campanhas nacionais de direitos para a 
população de Travestis e Transexuais, centradas em mídias sociais: 

 Campanha “Nome Social é Direito” (2016) 
Concepção e Comunicação Gráfica 
Participei da concepção e fiz a comunicação gráfica da campanha “Nome Social é 
Direito”, motivada pela tentativa de revogação do Decreto nº 8.727, que versa sobre 

o uso de nome social nas instâncias de administração pública federal. A campanha 
teve como eixo a página de Facebook homônima, que fomentou e concentrou 
contribuições de LGBTs e apoiadores de todo o país. A campanha, de caráter 
educativo e de incentivo ao debate, teve repercussão significativa.  
Link: https://www.facebook.com/nomesocialedireito 

 
 



 Campanha “Sou Trans e Quero Dignidade e Respeito” (2015) 
Comunicação Gráfica 
Em 2015, participei como representante do Fórum Paulista de Travestis e Transexuais 
da divulgação e fui responsável pela comunicação gráfica da campanha “Sou Trans e 
Quero Dignidade e Respeito”, organizada por militantes independentes com 
participação do FPTT. A campanha teve como eixo de articulação uma página no 
Facebook homônima, que fomentou e concentrou contribuições em vídeo de Travesti, 
Transexuais e apoiadores e se concretizou na entrega física de síntese simbólica dos 
vídeos na Câmara Nacional. 
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 Possuo Inglês fluente, Espanhol intermediário e Alemão básico. 

 

 

24 de Julho de 2016 
Recife, Pernambuco 

 
________________________________ 

Amanda Palha 


