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Roberta Close 
 

Roberta Gambine Moreira, conhecida artisticamente como Roberta Close, nasceu em 7 

de dezembro de 1964, no Rio de Janeiro. É modelo, atriz, cantora e apresentadora. 

Roberta nasceu como Luiz Roberto Gambine Moreira, mas já no início de sua 

adolescência assumiu publicamente sua identidade de gênero, passando a se vestir e 

a se comportar como mulher. Essa transição não foi fácil, pois seus pais relutaram em 

aceitá-la, o que ocasionou sua saída de casa aos 14 anos para viver com a avó, em 

fuga do preconceito de que era alvo. 

Passou pela cirurgia de readequação de gênero em 1989, quando tinha 24 anos. No 

ano seguinte, começou a luta para mudança judicial do nome, para ser chamada de 

Roberta, conquistando esse direito apenas em 2005. 

Roberta é morena de olhos negros com 1,80m, com uma beleza tão marcante que 

inicialmente nem mesmo suas características masculinas foram um impedimento para 

conseguir seu primeiro emprego como modelo. Foi este que atraiu convites diversos 

para atuar como apresentadora. Posteriormente, tornou-se também atriz e cantora, 

tendo feito faculdade de teatro e música. 

Sua fama começou em 1984, sendo neste ano a primeira transexual a estrelar na capa 

da edição da revista Playboy. Roberta atraía a atenção da mídia, tendo participado como 

convidada de diversos programas renomados da televisão brasileira, tais como: 

Fantástico, Domingão do Faustão, Hebe Camargo, Gugu, Goulart de Andrade, entre 

outros. 

Roberta Close quebrou barreiras durante toda a sua vida, se tornando um importante 

ícone da história midiática brasileira e um grande exemplo pioneiro para a comunidade 

LGBT, trazendo visibilidade a estes com seu talento e beleza. 

Atualmente a modelo vive com seu marido, o empresário suíço Roland Granacher, na 

Suíça. Possui familiares no Brasil e ainda vem visitá-los no país. Tem uma vida 

confortável, aproveitando os frutos de seu trabalho. 
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