NOTA DE HOMENAGEM À JOÃO W. NERY, QUE HOJE
COMPLETARIA 70 ANOS
Aracaju, 12 de fevereiro de 2020.

A Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil– REDETRANS teve sua
fundação e registro no ano de 2009 na cidade do Rio de Janeiro, instituição nacional
que representa as Travestis e Transexuais do Brasil.
João W. Nery nasceu em 12 de fevereiro de 1950, na cidade do Rio de Janeiro, foi
um grande ativista, não só da causa trans, mas sim do movimento LGBT como um todo,
além de ativista ele também era um psicólogo e escritor. Era uma pessoa extremamente
querida no movimento LGBT e foi o responsável pelo aparecimento e empoderamento
de Homens Trans na militância, sendo considerado por muitos um pai.
João escreveu ainda 4 livros, sendo eles: “Erro de pessoa: Joana ou João?”,
“Viagem solitária: memórias de um transexual 30 anos depois”, “Vidas Trans: a coragem
de existir” e “Velhice transviada”, sendo que em sua maioria ele relata a sua própria
história e a realidade de muitos homens trans que estão espalhados pelo mundo.
João, precisou abdicar do seu diploma de psicólogo para poder assumir e viver a
sua vida como o homem em que se reconhecia, passou pela transição ainda na década dos
anos 70, onde ninguém falava sobre isso e sequer conheciam tal assunto. Foi o primeiro
Homem Trans a realizar a cirurgia de redesignação sexual no Brasil, em 1977.
No ano de 2017, durante a Semana da Visibilidade Trans no Rio de Janeiro, como
convidado e homenageado da Rede Trans ele falou: “Como é bom ver tanta militância
jovem, que nenhum homem trans sinta-se sozinho como eu fui um dia.”. Queremos deixar
nítido que essa militância que ele começou resiste e jamais irá se apagar, que jamais
deixaremos um companheiro sozinho e que faremos todo o possível para manter sua
memória e seus ensinamentos vivos.
João faleceu vítima de um câncer, em 26 de outubro de 2018, mas o seu legado
ainda persiste entre nós, e sempre será uma referência de ativista para a população de
homens trans.
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