
Valéria Barcellos faz pré-lançamento de 
Transradioativa no Porto Alegre Em 

Cena 

  
Obra publicada pela editora Arole Cultural reúne crônicas sobre negritude e 

transexualidade escritas durante a luta da cantora e atriz contra o câncer 
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Para ter acesso a programação completa do festival acesse PORTO ALEGRE EM CENA 

  
Em pré-lançamento hoje (30/10),  véspera do encerramento da 27ª  edição do Porto Alegre em 
Cena e início da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre, a cantora e atriz gaúcha Valéria 
Barcellos apresenta no festival  o livro Transradioativa (Editora Arole Cultural). A obra é uma 
coletânea de crônicas sobre negritude e transexualidade escritas durante a luta de Valéria contra 
o câncer, descoberto em 2019. 

A voz de Valéria Barcellos precede seu nome, quando iniciou sua relação com a música no interior 
do Rio Grande do Sul há quase 30 anos. Já adulta e morando na capital, Valéria despontou no 
cenário da MPB e ganhou o Brasil. Valéria é mulher. Valéria é mulher trans. É mulher trans negra.  
O livro Transradioativa é parte das celebrações da Editora Arole Cultural no Mês da 
Consciência Negra. 

Foi a doença que reforçou o talento da cantora para a escrita, em meados de 2019. A partir daí, 
ainda que acostumada com o racismo e transfobia recorrentes no dia-a-dia, Valéria decidiu 
registrar em textos seus pensamentos e vivências sobre a luta contra a doença, sobre a 
resistência da população LGBTTQI+ e ao epistemicídio da população negra. Epistemicídio é um 
conceito contemporâneo para definir a destruição de formas de conhecimento e culturas que não 
são assimiladas pelo “ocidente branco”, como a negra e a indígena. 



É a partir desses escritos que Valéria faz sua estreia literária pela Editora Arole Cultural, pelo 
selo Monocó Literatura LGBTQ+. O livro começa a ser vendo no dia 30 de outubro e dá início a 
agenda de lives em que Valéria, que também comandou as lives do Comendo a Cena, receberá 
artistas e convidados especiais para leitura e discussão de trechos do livro. 
  
Serviço 
Transradioativa: você me conhece porque tem medo ou tem medo porque me conhece? 
Editora Arole Cultural 
Páginas: 192 
Preço de capa: R$ 39,50 
Mais informações e vendas: (11) 93030-7820 e  www.arolecultural.com.br 
  
  
O 27º Porto Alegre em Cena é apresentado pelo  Ministério do Turismo, por meio 
da Secretaria Especial da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Porto 
Alegre através da Secretaria Municipal da Cultura. Conta com patrocínio de Itaú, PMI Foods, 
Braskem e Panvel Farmácias. Tem apoio de Sinergy, RBS TV, TVE e FM Cultura. Primeira Fila 
Produções e Leão Produções são as agentes culturais. O projeto é financiado pelo Pró-cultura 
RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 
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