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Editorial
Abordar sobre o assunto “artes” é um grande desafio, visto que o conceito é permeado por vários elementos ne-

cessários para iniciar-se uma discussão. Tratando, portanto, das artes no “universo juvenil” essa dificuldade apenas 
se acentua, visto que a categoria juvenil, por si mesma, não é uma questão ainda tão clara, tanto para academia 
quanto para as diversas manifestações sociais. 

Essa edição que abordará sobre “Juventude e Arte” se propõe a ser um caminho aberto de possibilidades entre 
o sujeito jovem e o “mundo das artes”. Não pretendemos aqui, e seria impossível, esgotar a temática, nem ten-
taremos definir o tipo de arte produzida pelas juventudes. Sequer pretendemos supor que as juventudes fazem 
uso apenas dos tipos artísticos que serão apresentados nesta edição. Temos consciência de nossa limitação e da 
limitação do recorte que foi dado nesta edição sobre o acesso e uso das artes pelas juventudes. Este espaço será o 
de provocação a respeito dos sentidos e significados que os jovens dão às artes e como estas assumem sentidos 
únicos, mas não estáveis, na vida destes.

É importante que se diga logo de início, que compreendemos arte não a partir de um modelo único de produzir 
uma peça artística, como um quadro de algum pintor famoso, ou uma obra de arte que se sobressai imponente 
em um grande museu de arte moderna. Compreendemos arte a partir de um conceito mais amplo e fluido, onde 
aquilo que é produzido no porão das comunidades mais afastadas dos grandes centros urbanos possui o mesmo 
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Editorialsignificado daquilo que é exibido nas semanas de arte moderna. Arte, em 
seu significado mais amplo, precisa contemplar as expressões das comuni-
dades que as produzem, que as utilizam e que são produtos dela. Portanto, 
arte, faz parte da vida em comunidade e está diretamente ligada ao modo de 
fazer e ser de cada um e cada uma em sua mais “comum” expressão cultural.

Esperamos que com mais esta edição da Revista Geração Z seja pos-
sível contribuir para o diálogo com as juventudes que povoa esse imenso 
planeta. Esperamos ainda que esta temática seja capaz de produzir debates 
importantes nas diferentes esferas de participação social na atualidade, seja 
levantada a partir da própria juventude ou, seja pelos que a estudam. Preten-
demos fomentar um diálogo que não seja capaz de se esgotar nesta edição, 
mas que seja suscitada a partir desta leitura e que ganhe projeções diversas 
a ponto de que as diferentes expressões artísticas juvenis, em especial aque-
las mais subjugadas e/ou subalternizadas, ganhem visibilidade e espaço nas 
esferas de poder. Esperamos que esta edição seja, de fato, um local onde se 
(re)inicie uma discussão sobre “Juventude e suas Artes”. 

> José Aniervson S. Santos/

 O Editor

“Like” us on Facebook – /RevistaGeracaoZ

Follow us on Twitter – @RevistaGeracaoZ
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Quadrinhos trans*-
gressores

a arte de Samie 
Carvalho como agente 
de denúncia e reflexão

Resumo

Jovens universitárias e a sexualidade feminina

Este artigo tem por objetivo refletir, por meio de um recorte transfeminista1 e sob a ótica da teoria queer, sobre alguns aspectos da obra da cartunis-
ta brasileira Samie Carvalho, mulher transgênera residente no Japão. Para tanto, procura-se entender a produção, cujo cunho é autoral, como arte 
transgressora, no sentido de que é uma arte oriunda de uma artista pertencente a um grupo de pessoas marginalizado socialmente, e atua também 
como um veículo de denúncia das violências sofridas por pessoas trans*. Nesta perspectiva, a análise busca demonstrar a relevância desta produção 
enquanto ativismo, uma vez que se trata de uma forma de apresentar reflexões que primam pela desconstrução de preconceitos sociais contra pes-
soas que estão à margem daquilo que é considerado como norma.

Palavras-chave: transfeminismo; transexualidade; arte.

Abstract

University youth and female sexuality

This article aims to reflect, through a prism of transfeminism and queer theory, upon aspects of the work of Samie Carvalho, a Brazilian cartoo-
nist and transgender woman currently residing in Japan. It seeks to understand her works as authorial, transgressive art, in the sense that it comes 
from an artist belonging to a socially marginalized group of people, and also as a vehicle to denounce the violence suffered by trans people. In this 
perspective, the analysis seeks to demonstrate the relevancy of these products as activism, since it’s a way of showcasing reflections defined by the 
deconstruction of social prejudices against people who live at the margin of what’s considered the norm.

Keywords: Transfeminism; transexuality; art.

1 Em termos gerais, esta noção parte de conceitos presentes nos primeiros movimentos feministas, diferenciando-se destes a partir do obje-
tivo de abordar questões específicas a pessoas trans*: transexuais, travestis, transgêneros, pessoas não-binárias, entre outras. Neste sentido, rejeita o 
mito da mulher universal, criticado por Judith Butler, uma das principais teóricas expoentes do movimento.

> em pauta
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INTRODUÇÃO

    A relação entre arte, protesto e reinvindicação 
política no universo feminista não é uma novidade. 
Desde os anos 1970, com o advento da segunda 
onda do feminismo, é possível encontrar artistas e 
produções que criticam os  próprios discursos de 
poder disseminados no campo artístico, o qual já foi 
tido como alheio às injunções do gênero (SIMIONI, 
2010). A discussão daquilo que é ou deixa de ser arte, 
assim como de quem pode ou não ser artista, foi 
abarcada por artistas feministas, principalmente a 
partir da citada década, sendo tais mulheres as pro-
ponentes à desestabilização e questionamento dos 
cânones e das hierarquias de gênero dentro deste 
campo.

É importante ressaltar que a arte pode ser inter-
pretada como uma prática de auto-constituição de 
si, principalmente na contemporaneidade, contexto 
que cada vez mais apresenta produções com contor-
nos autobiográficos – contornos que assumem po-
sições políticas e afetivas (ARFUCH, 2010). Foucault 
(2011) aponta que é na arte que o artista busca tam-
bém exprimir a sua própria visão de mundo, criando 
um estilo pessoal por meio de impressões acerca 
da vida social. E é a partir dessa perspectiva – ou 
seja, da  vivência enquanto mulher, enquanto sujeito-
-margem, da condição feminina e da ressignificação 
de violências e opressões sofridas ao longo de toda 
uma existência - que à arte feminista têm sido incor-
poradas obras na contemporaneidade, produzidas 
por corpos diversos, cada qual detentor de diferentes 
marcadores sociais.

A obra da cartunista brasileira Samie Carvalho é 
um exemplo, com  particularidades que serão trata-
das neste artigo, desta incorporação. Mulher trans-
gênera brasileira, nascida em 1985, pertencente à 
classe média, atualmente residente no Japão e mili-
tante do transfeminismo, ela soma à sua produção 
as vivências, violências e opressões sofridas e inter-
pretadas a partir destas condições. As expressões 
são relatadas por meio de sua personagem “Sasha, 

a leoa de juba”, criada em 2012 e cujos quadrinhos 
são disponibilizados pela autora em uma página da 
rede social Facebook .

1  A ARTE COMO RECONSTRUÇÃO DE SI

É por meio de “Sasha, a leoa de juba”, que Samie 
Carvalho expressa insatisfações com uma sociedade 
cisnormativa1 e heterocentrada2. Os quadrinhos re-
presentam desde situações do seu dia a dia, como 
problemas com relacionamentos afetivos e familia-
res; passando com questões sociais, como a (falta 
de) empregabilidade de pessoas trans*, e chegando 
até à esfera dos feminismos, ponto em que Carva-
lho questiona a postura trans-excludente de algumas 
mulheres militantes do feminismo radical. Outra te-
mática presente é a sua disforia corporal. 

            Sobre a origem da personagem, dos quadri-
nhos e os temas trabalhados, Samie Carvalho afirma 
o aspecto autoral. Em outro ponto, é possível perce-
ber a arte como possibilidade de reconstrução de si. 
Em entrevista concedida ao blog Bear Nerd, no ano 
de 2013, ela relatou:

A Sasha surgiu de uma epifania. Um dia numa con-
versa com uma amiga, no auge da minha disforia, logo 
no início da minha transição (...) eu tentava descre-
ver pra ela como eu me sentia com tudo isso, sendo 
uma mulher presa num corpo “masculino”. E me veio 
a metáfora de uma leoa presa numa jaula minúscula. 
Como essas leoas nesses circos itinerantes de “baixo 
orçamento”, que geralmente vivem sob maus tratos. 
Me veio essa imagem de uma leoa andando em círcu-

1 O termo cisnormativo se refere à norma que esta-
belece que a única intelegibilidade possível dos corpos diz res-
peito à correspondência padrão entre a identidade de gênero 
de um sujeito e seu sexo biológico. Em uma sociedade cisnor-
mativa, a única possibilidade é que mulheres tenham vaginas 
e homens tenham pênis. Qualquer outro corpo que fuja à esta 
norma – à cisnormatividade – é, na sociedade cisnormativa, 
considerado como uma monstruosidade. 
2 Em uma sociedade heterocentrada, a heteronorma-
tividade é colocada como centro: a heterossexualidade é a 
norma, a lei que regula e determina a impossibilidade de 
vida fora dos seus marcos, é a base de inteligibilidade cul-
tural através da qual  se naturaliza corpos/gêneros/desejos. A 
coerência só existe na única possibilidade de um só sexo ex-
presso por um só gênero estável (masculino expressa homem, 
feminino expressa mulher) (Bento, 2008).
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los, dentro dessa jaula minúscula, cheia de ansiedade e 
stress, que era mantida à parte dos outros leões por ser 
diferente. Daí me veio a ideia de escrever e ilustrar um 
livro sobre isso. Sobre uma leoa, que por ser diferente 
(ter juba, uma característica dos machos) era maltrata-
da e excluída pelas outras leoas e ignorada pelos outros 
leões… e pra evitar brigas o domador a mantinha nes-
sa jaula onde ela passava todos os dias presa, vendo 
a vida passar diante dos seus olhos sem poder fazer 
nada, apenas uma observando, esperando que um dia 

pudesse ter sua liberdade ou talvez morrer ali, presa. 
O nome Sasha veio porque geralmente esses circos 
levam nomes russos, daí uma amiga do Cazaquistão 
me sugeriu Sasha! Em países de língua russa, Sasha 
geralmente é um nome masculino, mas em países de 
língua inglesa ou latina é um nome feminino. Achei que 
casava perfeito! (CARVALHO, 2013).

Ilustração 1 – Sasha, a leoa de juba 
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A metáfora utilizada por Carvalho – a de uma leoa 
presa, que vive sob maus tratos, ansiedade, estresse, 
e é excluída, privada do convívio com outros de sua 
espécie, os “normais” – remete ao conceito de corpo 
abjeto, do qual fala Judith Butler (1999): corpos que 
têm sua existência negada na vida social e que “não 
gozam do status de sujeito, mas cujo habitar sob o 
signo de ‘inabitável’ é necessário para que o domínio 
do sujeito seja circunscrito” (BUTLER, 1999, p. 155). 

Como uma experiência identitária, a transexuali-
dade pode ser compreendida por meio da capacida-
de dos sujeitos de construírem outros sentidos para 
o masculino e para o feminino além daqueles que 
lhes foram impostos ao seu nascimento e baseados 
em seu sexo biológico.  Se a ordem de gênero esta-
belece a intelegibilidade dos gêneros nos corpos, a 
transexualidade é um desdobramento inevitável des-
sa ordem (BENTO, 2008).  Ela poderia, então, ser 
traduzida como o escape ao processo de produção 
dos gêneros inteligíveis. E é nesse escape que con-
sistiria a sua abjeção: a fuga ao que foi estabelecido 
como “normal”, ao que é inteligível.

Os apontamentos da obra de Carvalho podem 
ser observados justamente como representações 
das dores, dos conflitos e dos medos que marcam 
o “processo de cárcere dos corpos-sexuados” (BEN-
TO, 2008, p. 31) – ou, como representado pela car-
tunista, da jaula em que viveria a personagem Sasha, 
no projeto inicial.  Tal representação, acompanhada 
de seu sentido de prisão, por sua vez, pode ser ana-
lisada também sob a ótica da patologização da tran-
sexualidade, uma vez que a experiência identitária, 
quando compreendida como doença, é capaz de ser 
fator de aprisionamento do sujeito, que conteria a 
própria fonte de conflito (BENTO, 2008).  

Por outro lado, é válido ressaltar que esta com-
preensão da transexualidade como doença – ou seja, 
o diagnóstico – continua sendo valorizada por parce-
la da população trans* - não porque seja legitimada, 
mas por facilitar um percurso nem sempre viável, 
principalmente do ponto de vista financeiro, para a 

transição, “que inclui benefícios do seguro-saúde, de 
tratamento médico e de direitos jurídicos contribui 
para o que se poderia chamar de autonomia trans*” 
(BUTLER, 2009, p. 97). De todo modo, a firme opo-
sição ao diagnóstico da transexualidade mostra sua 
legitimidade no sentido de que ele entende como 
doença mental aquilo que deveria ser entendido ape-
nas como uma das possibilidades de determinar o 
próprio gênero (BUTLER, 2009).

  

2  A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E A RESSIGNIFI-
CAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

Conforme o relato de Carvalho, sua condição de 
mulher transexual lhe afetou de maneira traumati-
zante, marcando-lhe com cicatrizes emocionais, psi-
cológicas e físicas, o que gerou grande impacto em 
seu processo criativo. Contudo, essa mesma condi-
ção lhe forneceu a inspiração para os quadrinhos. 
Aqui, é oportuno observar que, após sofrerem um 
processo de silenciamento, originado e reiterado 
por uma matriz cisgênera e heterossexual (BUTLER, 
1999), as vozes-abjeto podem encontrar na produ-
ção artística um lugar de fala e de ressignificação das 
violências sofridas. 

Já tive bloqueios criativos por meses e até anos (...) 
por conta de depressão, apatia ou disforia, em função 
das angústias pela condição de transexual. Entretanto 
apesar de tudo, muitas das minhas experiências diárias 
como mulher transexual têm servido de material pras 
minhas historias! Nesse sentido, acredito que, apesar 
das dificuldades, têm um impacto positivo (CARVA-
LHO, 2013).

Nota-se ainda, conforme relato exposto na página 
no Facebook dedicada à personagem Sasha e admi-
nistrada por Carvalho, que os quadrinhos vão além 
de uma expressão artística fruto e fonte de ressigni-
ficação de violência para a autora: eles tornaram-se 
também veículo de conscientização de leitores e lei-
toras. É por meio desta obra que pessoas de diversas 
regiões entram em contato - e não raramente pela 
primeira vez - com temáticas do transfeminismo. Tal 
fato pode ser observado no relato de pessoas que 
comentam na própria página. Sobre este fato, Samie 
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Carvalho fez uma postagem em sua página, ao pu-
blicar o depoimento de uma leitora, afirmando ser 
esta uma das funções de sua arte: a conscientização.

Depoimentos de leitores da Sasha que me deixam 
feliz e motivada pra continuar com meu trabalho:”(...) 
o que me fez sentir vontade de mandar essa mensa-
gem é uma imensa vontade de dizer: Obrigada! Você já 
deve ter notado nos comentários da página que muitas 
pessoas não compreendem as leoas como você. E eu 
sou uma ignorante também. Sua página está me abrin-
do os olhos pra reflexões que nunca tive (...)” (CARVA-

LHO, 2012).

 Se de um lado é possível observar relatos po-
sitivos na página de Samie Carvalho, por outro, co-
mentários considerados pela própria autora como 
transfóbicos também são uma constante que afetam 
a sua produção. Entretanto, é válido pontuar que tais 
ataques também constituem válvulas motoras para 
sua fonte criativa e temas para novos quadrinhos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Talvez consista nisto a transgressão de Carvalho: 
ressignificar a violência sofrida e transformá-la em 
arte, capaz de, se não conscientizar outras pessoas, 
ao menos possível de levá-las à reflexão sobre uma 
postura etnocêntrica, incapaz de olhar a diferença – 
ou seja, a transexualidade, que aqui é denominada 
diferente por romper com os padrões estabelecidos 
pelas normas de gênero - como uma possibilidade 
de existência. Fazê-las pensar sobre os seres ab-
jetos não como sujeitos que devem permanecer à 
margem, mas como protagonistas de vidas que são 
violentadas cotidianamente pela incapacidade de re-
lativização das identidades de gênero por parte de 
sujeitos que tomam a própria correspondência entre 
sexo-gênero, à qual eles mesmos se adequam, como 
a única possibilidade inteligível, em um universo de 
tantos corpos diversos.

Enquanto este artigo estava sendo produzido, em 
10 de julho de 2014 a página no Facebook de Sasha 
e o perfil de Samie Carvalho sofreram ataques que 
levaram à exclusão dos endereços. A motivação seria 

“pornografia” - uma ilustração que representava Sa-
sha com os seios à mostra, em um cartaz de apoio 
à Marcha das Vadias3 no Rio de Janeiro.Tal fato levou 
Carvalho a questionar: por que o corpo feminino ain-
da gera escândalo? O que haveria de pornográfico 
em seios femininos? No que seriam diferentes do 
peito masculino?, reiterando o seu apoio à luta femi-
nista. No dia 12 de julho de 2014 as páginas foram 
recuperadas

Em conclusão, pode-se pensar, inclusive, nas mo-
tivações dos ataques direcionados a esta produção. 
Com uma abrangência cada vez maior, os quadri-
nhos geram provocações, o que integra o seu cará-
ter transgressor. Trata-se de uma arte que incomoda, 
uma vez que desperta a reflexão sobre comporta-
mentos exclusionários a pessoas trans*. Esse incô-
modo, mais uma vez, demonstra de que modo a 
arte de Carvalho é capaz de ser agente de reflexão, 
de ressignificação e, principalmente, de denúncia, 
em uma sociedade que ainda resiste – de maneira 
infelizmente violenta - ao que considera diferente.  
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Decidi elaborar a coluna sobre cinema dessa edi-
ção da Revista Geração Z com uma obra que liga ju-
ventude à arte musical de maneira magistral. A reco-
mendação é que vejam esse filme com o tempo para 
além do tempo das horas. Aqui, Cronos cede espaço 
para Káiros, sem dúvidas. Talvez a melhor maneira 
de começar o texto sobre esse filme de 1991, de di-
reção de Alain Corneau, origem França, seja com a 
frase que marca toda a dinâmica da obra: “Todas as 
manhãs do mundo são sem volta”. Sim, o tempo é 
sempre sem volta, até mesmo quando a tempora-
lidade referida é a idade tangenciada pela musica-
lidade da juventude. A música, enquanto arte, tem 
a capacidade de preencher os não-ditos e interditos 
da linguagem. Potencialmente produtora de vazios, 
vive o paradoxo de preenchê-los, também. É nessa 
dinâmica que o filme de 115 minutos, quase todo per-
meado pelos sons, se desenrola apoiado em silên-
cios quase que absolutos. 

Trata-se de uma obra em que aborda a vida de um 
renomado musicista, com suas filhas e discípulo, to-
dos/as igualmente músicos. As vidas do quarteto 
acontecem em ritmos próprios, alcançando arranjos 
nem sempre harmônicos. A juventude, nesse caso, é 
abdicada pelo compromisso de levar a música adian-
te; como quem tem a responsabilidade de adultos. 
Mas, por que a juventude precisa ser sinônimo de 
rebeldia e irresponsabilidade? A filha mais velha de 
Columbe (mestre musicista) se rebela contra as nor-
mas do pai, isso porque entende que a música não 
é aquela somente produzida exaustivamente por um 

instrumento, mas a que advém da alma, do espírito. 

O filme começa com certa melancolia que é anun-
ciada pela fala do mestre: “toda nota deve terminar 
morrendo”, o que remete a dois verbos que anun-
ciam algum fim (terminar e morrer). De que morte a 
música fala se com ela obtemos vida, nos tornamos 
mais jovens? Talvez sem dor não haja arte. Talvez o 
sofrimento dito em notas seja a música audível da 
tradução do indizível. É a partir da morte simbólica 
da dor que a vida advém. 

A obra em questão é permeada por metáforas, 
por exemplo, “o fim da música é transportar a alma, 
fazer perder o sentido”, que nos levam a entender a 
música como produtora de fins de angústias, mas, 
em definitivo, geradora de reflexões que podem nos 
levar aquilo que efetivamente se propõe a terminar. 
Ou seja, música só é escutada – ou ainda produzida 
– por meio da falta que causa o sentimento de va-
zio. Nesse sentido, na obra fins acontecem marcan-
do transições de temporalidades: tempo em idade, 
tempo do som, tempo da alma.

 > Giórgia Neiva1/ 

giorgianeiva@gmail.com

1 Psicanalista e antropóloga. Mestra em Antropologia 
Social pela Universidade Federal de Goiás - UFG. Psicanalista 
pela Clínica Essenciale – GO.

Todas as Manhãs do Mundo – 

Tous le Matins du Monde

> coluna
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“...o único modo que consigo 

me expressar no mundo”1 

1O Projeto: “Em pregos: Ferramentas de Cultura 
e Identidade”, começou em Salvador/BA em 2012 
e continua por conta própria incentivando jovens a 
concretizarem os seus sonhos. E foi isso que Tiago 
Silva Couto2 fez, quando em agosto de 2014 foi con-
vidado pelo artista plástico Alexis Peskine a partici-
par de uma Bienal no Marrocos para apresentar suas 
obras. A Revista Geração Z vem acompanhando des-
de fevereiro de 2014 a inserção destes jovens artis-
tas no mundo e em fevereiro de 2014 publicamos 
a matéria: “Ferramentas de Cultura e Identidade”3 
descrevendo a experiência de conhecer o artista Ale-
xis Peskine  e acompanhar a construção do projeto 
em Salvador. 

 Esta é a segunda vez que Tiago é convidado para 
fazer uma viagem internacional para apresentar as 
suas produções artísticas. A primeira aconteceu de 
maio a agosto de 2013 em três países: França, Se-
negal e Marrocos e, recentemente, entre o final do 
mês de setembro e início de outubro de 2014 foi a 
Marrocos participar da 2ª Biennale de Casablanca4, 

1 Frase do artista plástico Tiago Silva Couto em entre-
vista com a colaboradora da Revista Geração Z, Heloisa Fer-
reira da Silva.
2 Artista Plástico.  Cursista de Língua Francesa e Cultu-
ra Digital da Fundação Pierre Verger. Salvador/BA
3 SILVA. Heloisa. Ferramentas de Cultura e Identidade. 
Revista Geração. Ano 2, nº 4. P.19-21. Fevereiro de 2014 ISSN 
2317-9899 - www.revistageracaoz.com
4 Evento que acontece desde 2012 em Marrocos, com 
objetivo de promover diálogos entre artistas nacionais e 

um evento internacional que reúne artistas do mun-
do inteiro com o objetivo de trocas de saberes sobre 
culturas e artes.

Não foi fácil para conseguir o patrocínio da via-
gem de Tiago. O artista Alexis Peskine junto com 
uma equipe de colaboradores, assistentes e amigos 
tentaram de diversas formas, desde concorrer a edi-
tais até uma “vaquinha” coletiva. Também pediram 
contribuições em dinheiro através da  produção de 
um vídeo5 que circulou nas redes sociais do mundo 
inteiro, o  que contribuiu para a viagem do jovem 
artista, assim conseguiram  bancar a viagem com 
doações.

A Revista Geração Z fez uma entrevista com o 
jovem artista Tiago Silva Couto para saber como 
foi a sua experiência nesta viagem e suas expecta-
tivas para o trabalho, enquanto jovem morador de 
comunidade popular que começa a carreira como 
artista internacional. Confira a entrevista na página 
XX.

 > Heloisa Ferreira da Silva

 > Colaboradora da Revista Geração Z

internacionais. Fonte: Biennale de Casablanca. Acesso em: 
11/11/2014
5 Vídeo publicado no Youtube em 22/09/2014 pelo 
artista Alexis Peskine, com o objetivo de arrecadar fundos 
para a viagem de Tiago Silva Couto ao Marrocos para a sua 
exposição na Bienal Internacional de Casablanca. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=G50ORcx1w-g

Arte

> espaço aberto
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Junção de arte, protestos, conscientização, exposição de sentimentos, reivindicações e home-
nagens são alguns dos pontos que permeiam os grafites de rua.  Grafite é uma forma de manifes-
tação artística em espaços públicos, que teve início a partir de algumas inscrições deixadas nas 
paredes da cidade de Nova Iorque, em 1970 nos Estados Unidos, com o tempo o grafite evoluiu 
ganhando desenhos e muitas cores.

No Brasil o grafite começou no estado de São Paulo, no entanto hoje em dia podem-se ver pai-
néis grafitados por todo o país. As técnicas de grafitagem se expandiram graças à cultura do Hip 
Hop, refletindo a realidade das ruas, ganhando força e características de nosso povo.

Atualmente os jovens grafiteiros buscam harmonia entre cores e pinturas, além de adequar o 
local como uma grande tela ao ar livre, gerando as mais diversas reações e emoções àqueles que 
passam diante do grafite. Hoje, com tintas spray, são registradas ideias, abstrações e cenas da vida 
cotidiana.

É necessário mencionar o crescente número de mulheres fazendo grafite nos dias de hoje, dan-
do origem ao grafite feminista, no qual as pinturas retratam sua visão de mundo, críticas o machis-
mo, a violência contra a mulher, a homofobia, a força da mulher e sua condição feminina.

Entretanto ainda se questionam a veracidade dos painéis de rua como arte, eu me pergunto 
então “O que é arte e quem pode ser artista?”. Arte é toda manifestação humana feita a partir de 
sua percepção e sentimentos a fim de estimular o interesse e as emoções no outro, e os artistas 
somos todos nós, cada um com uma aptidão única a se expressar e comunicar.

 > Ana Cláudia M. Luna

 > Colaboradora da Revista Geração Z

Arte em 
Muros
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 > Foto por Ana Cláudia M. Luna
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“Somos provocados/as, com o pensamento crítico e a ousadia próprias das juventudes, a continuar 
afirmando a utopia de uma casa habitável para todas as pessoas. Assumimos que a justiça permanece no 

coração de nossa fé e a diversidade de espiritualidades 

é o vento que nos movimenta em seus (a)braços.” 

REJU Nacional, Carta de Itaici, 2010

Jovens, 
ecumênicos/as e 
protagonistas



17

>
 e

m
 p

au
ta

JOVENS....

As Juventudes estão em pauta! Elas tem recebido 
na atualidade a atenção especial de organizações 
e instituições, seja do poder público, da sociedade 
civil, bem como dos espaços religiosos. A diferença 
desta reflexão está no modo e interesse com que 
o tema é abordado; ou seja, o que está em jogo é 
o paradigma juvenil assumido nestes espaços. As 
concepções variam desde o entendimento das ju-
ventudes como uma mera etapa preparatória, uma 
promessa de futuro ou mesmo um grupo “proble-
ma” frente ao qual precisam ser adotadas medidas 
de coação e controle, e, por outro lado, como sujei-
tos de direitos a caminho da autonomia, protago-
nistas de seu processo, cuja presença e atuação no 
mundo não se restrinjam a um ‘vir a ser’ (CELAM, 
2014, pp. 22-33.). Neste sentido, os espaços religio-
sos são reconhecidos como lugares privilegiados 
de mediação e articulação de iniciativas juvenis 
pautadas no protagonismo. Em um contexto reli-
gioso em que novos e velhos fundamentalismos 
convivem com a emergência e evidência da plura-
lidade, espaços para jovens continuam sendo pro-
duzidos pelas instituições religiosas, constituindo-
-se em “lugares de agregação social, identidades e 
formação de grupos”. Os valores e pertencimentos 
religiosos apresentam-se como ele-
mentos que fomentam a atuação 
nos espaços públicos e na produção 
cultural (NOVAES, R. in ABRAMO & 
BRANCO, 2008, p. 290)

ECUMÊNICOS/AS...

Para além dos espaços institu-
cionais religiosos e possibilitando o 
intercâmbio de ação e relação entre 
as diferentes crenças, a presença e 
atuação juvenis também tem sido 

expressivas no Movimento Ecumênico, se fazen-
do sentir, sobretudo, por meio do engajamento 
em questões de impacto nas comunidades e na 
sociedade como um todo. Ao mesmo tempo em 
que demostram que este envolvimento faz parte 
do chamado ecumênico, desafiam os líderes ecle-
siásticos e seculares a uma avaliação dos próprios 
modelos de liderança que propõe e do impacto 
destes na coletividade. Juntamente com as mulhe-
res, as juventudes têm sido sujeitos emergentes 
na caminhada ecumênica contemporânea, reivin-
dicando espaços e iniciativas mais inclusivos. Isso 
aponta tanto para a continuidade e fortalecimento 
do empenho ecumênico de igrejas e organismos, 
como para a novidade e revivificação que a pre-
sença juvenil representa (NYOMI, S. in LOSSKY at. 
al., 2002, p. 686-689). 

Nesta perspectiva se situa a REJU - Rede Ecumê-
nica de Juventude. A Rede é uma organização ar-
ticulada em todo território nacional, formada por 
jovens entre 15 a 32 anos de diferentes confissões 
cristãs e de outras religiões, bem como sem perten-
cimento religioso definido. Surge em 2007 como 
projeto do Fórum Ecumênico Brasil (FE Brasil), sen-
do este um coletivo de organizações ecumênicas, 
comunidades religiosas e movimentos sociais, que 
atua na promoção dos Direitos Humanos, Econô-
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micos, Sociais, Cul-
turais e Ambientais 
(DHESCA) por meio 
de uma efetiva inci-
dência social.  O con-
texto político-social 
brasileiro no perío-
do do surgimento 
da REJU é marcado 
pelo reconhecimen-
to dos/as jovens nos 
espaços de partici-
pação social como 
sujeitos de direitos. 
Em tempos de ar-
ticulação e fortalecimento da Política Nacional de 
Juventude, a REJU aparece como um espaço que 
dá visibilidade e voz para as juventudes a partir de 
suas pertenças religiosas numa perspectiva de diá-
logo e cooperação. Tal incidência se dá a partir do 
protagonismo dos/as jovens, que assumem e dina-
mizam as pautas e temáticas características do Mo-
vimento Ecumênico e da realidade juvenil em prol 
da justiça social e da cultura da paz.

PROTAGONISTAS...

O envolvimento efetivo das juventudes no pro-
jeto possibilitou à REJU conquistar autonomia em 
suas iniciativas e articulações, sendo reconhecida 
como expressão legítima da voz das juventudes no 
meio ecumênico, e uma voz efetiva da juventude 
ecumênica na sociedade, nas igrejas e religiões. 
Presente atualmente em 13 estados brasileiros, sua 
articulação se dá a partir de redes nas cinco regiões 
do país, que estão em permanente contato tanto 
pelos canais de comunicação virtual, como por 
encontros presenciais, além da atuação conjun-
ta com outros organismos ecumênicos, religiosos 
e da sociedade civil. A pauta comum é a promo-
ção dos direitos juvenis, estabelecendo eixos que 

orientem a ação, construída numa perspectiva in-
dutiva (do particular para o geral). Para o biênio 
2013-2014, por exemplo, foram assumidos quatro 
enfoques principais: equidade de gênero, supera-
ção de intolerâncias, violência contra a juventude 
negra e justiça socioambiental. As demandas são 
muito peculiares de cada realidade, o que imprime 
autonomia para as regionais na proposição de ini-
ciativas. A gestão destes processos se dá por meio 
dos/as facilitadores/as regionais e dos estados, es-
colhidos/as por indicação e consenso dos/as ‘reju-
zeiros/as’ de cada região, aos/às quais cabe a tarefa 
de impulsionar as intervenções e potencializar as 
inserções. Em nível nacional, esta função é exerci-
da pelo/a facilitador/a nacional. Merece destaque 
a atuação da Rede junto ao Conselho Nacional de 
Juventude (CONJUVE), ocupando atualmente a ca-
deira da vice-presidência. Este espaço tem possibi-
litado capilarizar e potencializar as pautas assumi-
das pela Rede e pelo Movimento Ecumênico como 
um todo. Campanhas, atos contra a intolerância 
religiosa, a violência juvenil, participação em even-
tos, colaboração com movimentos sociais, pronun-
ciamentos oficiais acerca de temas relevantes da 
realidade brasileira por meio de notas, cartas aber-
tas, entre outros, permitem observar a abrangên-
cia que a Rede vem construindo. 
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Embora o conceito de ecumenismo seja comu-
mente utilizado somente em relação ao empenho 
pela unidade das Igrejas cristãs, nas últimas dé-
cadas muitos/as teólogos/as e organizações ecu-
mênicas tem assumido uma dimensão também 
inter-religiosa para o termo, tendo como ponto de 
encontro a dimensão ética das religiões, na pers-
pectiva da cultura da paz, para a qual toda expe-
riência religiosa é chamada a convergir. É nesta 
perspectiva que a REJU assume e dinamiza sua 
identidade ecumênica, acolhendo e convocando 
todas as diferentes tradições religiosas, e também 
os/as não-crentes, na construção de uma “casa co-
mum”, habitável para todos/as. Deste modo, sua 
incidência pública traz a tonalidade do diálogo e 
da mística de comunhão, expressos nas vivências 
e convivências construídas em Rede e como Rede. 
Diante de um contexto de muitos desencontros e 
intolerâncias, a REJU sinaliza para o potencial pro-
fético das novas gerações no compromisso com a 
vida, com a justiça e com a unidade. 

Saiba mais: 

http://www.reju.org.br/ 

http://www.facebook.com/pages/Reju-
-PE/286943211422391?fref=ts 

Referências Bibliográficas:

ABRAMO, H. & BRANCO, P. P. (Org.) 
Retratos da Juventude Brasileira. 
São Paulo: Ed. Fundação Perseu 
Abramo, 2005.

CONSELHO EPISCOPAL LATINO-
-AMERICANO. Civilização do 
Amor. Projeto e Missão. Orienta-
ções para uma Pastoral Juvenil 
Latino-americana. Brasília: Edições 
CNBB, 2013.

LOSSKY, N. et. al. Dicionário do Movimento Ecumê-
nico. Petrópolis/RJ: Vozes, 2002. 

REJU - REDE ECUMÊNICA DE JUVENTUDE. Publica-
ções diversas. Disponível em http://www.reju.org.
br/ Acesso em 27 de setembro de 2014. 

SOUZA, D. (org.) Juventude e Justiça Socioambien-
tal: perspectivas ecumênicas. São Leopoldo/RS: 
CEBI:CLAI, 2012. 

WOLFF, E. Caminhos do Ecumenismo no Brasil. His-
tória. Teologia. Pastoral. São Paulo: Paulus, 2002.

 > Raquel de Fátima Colet1 / 

raquel_colet@hotmail.com

1 Filha da Caridade da Província de Curitiba; mestran-
da em Teologia pela PUCPR; assessora da Pastoral da Juven-
tude na Arquidiocese de Curitiba.
As imagens usadas neste texto é de responsabilidade da au-
tora.
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E as flores? Ah, elas 
surgem na hora certa

Cheguei à faculdade há pouco tempo... o céu está um 

tanto cinza e desconfiado do mundo, observa do alto os 

pequenos pontos que se deslocam de forma desordena-

da e sem sentido. 

Como sempre “cortei” caminho indo pela grama, que 

hoje estava molhada e brilhante, refletindo a luz e indi-

cando o caminho com alegria; até chegar ao bloco em 

que aconteceriam as palestras da tarde de hoje. Até en-

tão, um dia tipicamente normal. 

Porém, no dia chuvoso de hoje, uma planta chamou e 

roubou minha atenção. Uma flor cheia de cor... uma ar-

vorezinha cheia de flores rosas cheias de encanto e vida. 

Uma beleza acumulada e concentrada em algo tão sensí-

vel e frágil. A beleza daquela flor me distraiu e me calou. 

Isso me fez pensar... 

Quem gerou e sustenta a flor é a planta, com seu tron-

co e suas folhas. Quando não há flores é somente mais 

uma planta em meio a tantas no pátio da faculdade, mas 

com as flores é A planta. 

Refletindo um pouco percebi que somos como essa 

planta com lindas flores... há raízes que ninguém vê, mas 

que nos mantém estáveis e firmes no chão da nossa vida. 

Há troncos e galhos que dão corpo e revelam nosso ser! E 

as flores... as flores que surgem na hora certa, encantan-

do, emocionando quem as vê. Porém, passa um tempo e 

as flores secam e caem, fazendo-nos pensar que passou 

seu tempo e que a beleza foi simplesmente momentânea, 

e não conseguimos perceber que as flores ao caírem ao 

chão, são absorvidas e incorporam-se ao solo, tornando-

-se adubo que nutre e fortalece a planta em sua raiz. 

Em nós humanos, nossas flores são as lágrimas... que 

surgem no momento propício e necessário, chamam a 

atenção, emocionam, encantam... e sem que perceba-

mos, secam e somem! Para muitos ela simplesmente se-

cou e seu aparecimento foi momentâneo, mas poucos 

percebem que elas secam penetrando na pele e servindo 

de alimento (adubo) para a alma.

 > Cladilson Nardino (C.N.)/ 

clanardino@gmail.com

> arte e cultura
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Busquei no fundo da minha alma chamada memória... 

Busquei algo que não compreendi 

Busquei em mim as cores que me inspiram, que fascinam e me 
fazem sonhar 

Busquei sem saber que iria arrancar-me um simples sorriso 

Busquei no inconsciente algo a me fortalecer 

Busquei no silêncio do espaço que me cerca... encontrar-me em 
mim 

Busquei na simplicidade que me encanta o nada que és tudo 

Busquei sem saber que aqui já estava... 

Busquei algo já encontrado.

 > C.N. (04.08.2013)

Busca
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Às vezes as cores me fazem pensar. 

O ar que me toca me fazer ser e as palavras me fazem chorar! 

Existe mais de um em mim, e os seres que eu sou me fazem sorrir ao procura-los. 

Busco em minh’alma o querer viver e encontro o porque ser! 

Nas duvidas e desafios que me cercam, há uma pequena fagulha... esperando o momento 
certo para “incendiar”. 

No querer do ser, falta o sopro que movem os cabelos e fazem o “eu” me mover. 

Crendo, vivendo, sonhando... 

Com foco, fé, força e coragem! 

A chuva cai e lava o solo 

A lágrima cai e lava a alma 

Na lágrima está a essência, o medo, a alegria e a saudade... que se mesclam e se comple-
tam, fazendo brilhar, lavar e renovar. 

Sem medo... vem? 

Segue-me!

 > C.N (06.08.2013) 

Confusão

Imensidão
“Na imensidão eu ouso um clamor chamando por alguém... querendo ver sorrir! 

Nesse obscuro que é como um céu sem estrelas, encontro um brilho que pode ser de vida. 

No vazio que em mim mesmo se fez, procuro-me uma pista... a certeza não o falta, talvez o medo que 
ainda não partiu! 

Mas veja, veja o sonho... como um vagalume em meio a um deserto... imperceptível, mas continua a 
brilhar e fazer seu caminho! 

Um sonho de desejos, desejos de esperança, esperança de poder viver, viver sendo livre, livre para ser, 
ser para crer, crer para crescer, crescer sem deixar de sonhar, sonhos de esperança... 

Vamos dançar? 

Segue-me... 

Vamos descobrir o infinito!

 > C.N (28.04.2013)
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Estranho me sinto nesses dias sem Sol, 

Não o vejo, e não preciso, 

Procuro o Sol em mim, em meu olhar, em minha 
mente... meu Sol! 

Preciso lembrar onde o guardei... 

Olho pela janela do meu quarto e vejo apenas escuri-
dão. 

Um silêncio ensurdecedor. 

Uma ínfima luz ilumina meus sonhos, nos confins 
dos lugares que não sei onde ai estão. Não os conheço, 
mas os vivo.

 > C. N. (01.07.2013) 

Muitas vezes o silêncio simboliza o tudo... 

O silêncio que move, que cria, que inspira e desco-
bre... 

O silêncio assim como o olhar, marcam e são sem-
pre lembrados. 

O olhar por ser sincero, o silêncio por ser necessário. 

O olhar por ser composto, confuso, extremo, reple-
to... 

O silêncio é simples, porém profundo e cheio de 
razões. 

Junte um olhar em um momento silêncio... a magia 
surge, os seres se descobrem, se revelam, a calma sur-
ge e o ardor revive. 

Um olhar no silêncio é relembrado duas vezes... por 
ser você o brilho resguardado no intimo do olhar e por 
ser você a presença no tímido do momento silêncio.

 > C. N. (12.07.2013) 

Estranho

Silêncio



24

Patrícia Alexandra 
Scalon de Almeida

Basta apenas cinco minutos de conversa para se encantar com os ensinamentos e a alegria contagiante 
da nossa entrevistada nessa edição. Encantando todos seus alunos e em uma batalha constante contra os 
estereótipos, entre eles provavelmente estão os seus desenhos de quando criança, as nuvens azuis.

Confira a entrevista de Patrícia diretamente para a Revista Geração Z e saiba sobre e sua relação direta 
com Artes e Educação. 

> papo cabeça
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Graduada e Licenciada em Artes Visuais, pela UNI-
CAMP (1992), possui cursos livres de gravura, desenho, 
história da arte, roteiro, stop motion, cinema, design 
gráfico; pós-graduada em Arte e Educação, pelo Ins-
tituto Claretiano (2008); cursando pós-graduação em 
Artes Visuais, Educação e Intermeios, pela Extecamp; 
arte educadora na rede municipal de ensino de Ameri-
cana, SP, há 21 anos; coordenadora e docente do curso 
técnico em Comunicação Visual, na Etec Polivalente de 
Americana, há 5 anos; ilustradora freelance de 5 livros 
infantis pela Editora Adonis.

Revista Geração Z: Como @s jovens se inserem 
nos novos formatos de comunicação da contempora-
neidade?

Patrícia Almeida: Inserem-se de uma forma natural, 
sem medo ou muita racionalidade. Nasceram já como 
frutos desses novos meios, de uma nova velocidade 
temporal.

RGZ: Como esses novos formatos de comunicação 
conseguem atender a demanda da juventude que se 
renova constantemente? 

Patrícia Almeida: Também com constante renova-
ção! A necessidade de algo novo, tanto na usabilidade, 
quanto como recursos, teve que adaptar-se aos desejos 
dessa geração.

RGZ: Quem são os maiores consumidores e produ-
tores nesse mercado de arte e comunicação? 

Patrícia Almeida: Creio que produtores e consumi-
dores mesclam-se com frequência. Com tanto acesso a 
informação, não é difícil um jovem consumidor conse-
guir tornar-se produtor. Não vejo muita fronteira etária, 
vai de 10 a 60 anos tranquilamente. A maior fronteira 
encontra-se no campo da ideologia ou filosofia de vida 
(conservadores X antenados).

RGZ: Que papel @s jovens desempenham nessa 
fatia de mercado?

Patrícia Almeida: O papel da inovação. Por serem de 
uma geração que não teme o erro, ousam mais. Podem 

sim quebrar a cara, mas as oportunidades são bem 
aproveitadas.

RGZ: Como é lidar com jovens em relação a arte?

Patrícia Almeida: Particularmente é uma delícia!!! 
Poder mostrar que arte não e só estereótipos, desenho 
e pintura, que o pensamento, o conceito, o processo 
criativo, presentes em muitos momentos do dia a dia 
também levam à arte, que é acessível e se oferece ao 
espectador de muitas formas que não as tradicionais!

RGZ: Qual a situação atual do conceito de arte no 
Brasil? 

Patrícia Almeida: Complexa, no mínimo. São tantos 
pontos de vista possíveis, que não posso afirmar uma 
unanimidade. As galerias e o mercado defendem o con-
ceito que os interessa, os teóricos outro, os acadêmi-
cos outro, os conservadores outro ainda. Uma bienal 
mostra algo completamente diferente de uma SP Arte 
(feira). Na educação ainda é difícil. A visão arcaica, de 
decoração de escola, datas comemorativas, copias, re-
produções, ainda é muito forte. Ainda são poucos os 
educadores que tem como mote a arte contemporânea 
e novos processos de aprendizagem e apropriação dos 
processos artísticos.

RGZ: Em seu trabalho, quais são os maiores desa-
fios ao lidar com jovens e arte?

Patrícia Almeida: Os estereótipos!!! Como são di-
fíceis de erradicar!!! Nuvens azuis, troncos de arvore 
marrons, macieiras, casas com uma porta e janela e 
chaminé... Não são todos os jovens que estão prepa-
rados e seguros o suficiente para abrir mão de utilizar 
e reproduzir os estereótipos aos quais sempre foram 
expostos. Mas continuo insistindo.

Confira mais sobre a sua batalha de estereótipos no 
TEDxUnicampWomen link: https://www.youtube.com/
watch?v=F61kdgpYR4Q
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Nome: Tiago Silva Couto
Idade: 29
Endereço: Salvador/BA
Profissão: Artista Plástico
Formação: Ensino Médio 

Completo

Tiago Silva Couto
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Revista Geração Z: Sabemos que você foi a Marrocos. O que você foi fazer lá?

Tiago Couto: Expor o trabalho, que são desenhos com técnicas com caneta nanquim

RGZ: Qual foi a maior dificuldade que você teve para realizar esta viagem?

Tiago Couto: As dificuldades financeiras

RGZ: O que mais gostou desta viagem? O que mais lhe causou emoção nesta experiência?

Tiago Couto: Reencontrar os amigos

RGZ: Quais amigos?

Tiago Couto: Alexis, e conhecer Marrakech, cidade do Marrocos, e ter conhecido uma brasileira que vive 
no Marrocos. O sonho dela era ver Maria Betânia, para ela é a maior cantora do mundo, e eu estou aqui na 
Bahia perto de Maria Betânia, e ela lá no outro lado querendo ver. São os laços que a arte aproxima.

RGZ: O que esta viagem provocou em você? Quais mudanças?

Tiago Couto: Eu tinha receio de viajar sozinho, e desta vez consegui viajar. Conheci outra língua, foi im-
portante.

RGZ: Como você vê arte? o que é arte para você?

Tiago Couto: Arte é a libertação da alma, é o único modo que consigo me expressar para o mundo. Hoje 
diria que arte é meu alimento.

RGZ: E a arte como forma de trabalho e sobrevivência, como é?

Tiago Couto: ... é duro (risos)

RGZ: O que você diz para @s jovens que querem viver de arte?

Tiago Couto: (risos) Vai estudar que isso não ganha dinheiro...

RGZ: Mas, para o artista o benefício vem só em forma de dinheiro? 

Tiago Couto: Não! Não! Tô brincando. Eu digo para acreditar nos sonhos.

RGZ: Como você construía as suas obras antes de viajar?

Tiago Couto: Pegava materiais no lixo, como madeira e outros objetos... de tudo.

RGZ: E hoje depois destas viagens?

Tiago Couto: Aumentou mais o conhecimento, penso mais com o conceito da arte, e não de qualquer 
jeito, de forma jogada.

RGZ: E você já conseguiu ganhar uma grana com suas obras?

Tiago Couto: Já vendi. Já ganhei dinheiro

RGZ: Quem são os clientes?

Tiago Couto: professores universitários, a maioria

RGZ: Quais técnicas você usa em seu trabalho?

Tiago Couto: Desenho, colagem, escultura, uso madeira para tela.

RGZ: Você pretende trabalhar com pintura?

Tiago Couto: Não, por enquanto não, deixar o tempo dizer.

RGZ: Ok. Tiago, muito obrigad@, boa sorte em seus trabalhos.
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série positivos

A série positivos faz parte do neo-proje-
tos é composta por três temporadas que 
conta a história de um grupo de portado-
res de HIV produzida por Daniel Sena. Sai-
ba mais a partir das entrevistas realizada 
com o seu criador, fã e ator.



29

>
 p

ap
o 

ca
be

ça

Daniel Sena

Idade: 26 anos

Onde reside: Rio de Janeiro 

Formação: Jornalista 

Entrevista com Daniel Sena

1- O que é o neo-projetos?

A principal ideia do “Neo Projetos” é criar alterna-
tivas de entretenimento para o público através da in-
ternet e ser um espaço livre de preconceitos e ideais. 
Falamos de tudo e por tabela oferecemos oportu-
nidade as pessoas que por causa do sistema não 
conseguem expor seu talento. É um grupo disposto 
a seguir em frente mesmo sem apoio, patrocínio e 
tendo experiências que engrandecem suas carreiras 
e consequentemente chegam até o público. 

2- Qual foi a sua inspiração para começar a pro-
duzir séries para a internet?

Me formei em jornalismo e durante o trabalho de 
conclusão do curso produzi um docuficção sobre 
prostituição e me apaixonei pelo audiovisual. Antes 
escrevia livros e pequenas histórias na adolescência 
e uma coisa acabou se associando a outra. 

3- Do que trata a série positivos e quais os seus 
objetivos em produzi-la?

Basicamente, “Positivos” conta a história de dois 
homens que se apaixonam e vivem os dilemas de 
uma relação sorodiscordante, em que um possui 
o vírus HIV e o outro não, sendo que a AIDS é o 
pano de fundo e o conflito de vários personagens 
da trama. A ideia sempre foi mostrar que é possível 
conviver com o vírus e combater o preconceito e a 
discriminação em torno do assunto. 

4- Como foi o processo de gravação das cenas e 
a contratação dos atores/atrizes?

Os atores não são contratados, eles são convida-
dos a participar do projeto porque não tem cachê. 
É um processo difícil, por causa da estrutura, mas 
possível. A gente acabou amadurecendo, se aper-
feiçoando, a cada erro, a cada problema, a gente 
foi aprendendo a contornar e melhor a qualidade 
do produto. Mas gravar acima de qualquer coisa 

sempre foi muito divertido, 
é o que amamos fazer. 

5- Por ser um trabalho in-
dependente e com custos 
de que forma eles são via-
bilizados?

A gente usa a política do 
“um por todos e todos por 
um”. Desde o início as pes-
soas sabem das dificulda-
des e arregaçam as mangas 
para superá-las. Cada um 
ajuda da maneira como pode. O 
ator vira figurinista, maquiador, aju-
da com a câmera, a segura o boom 
do áudio e a cada gravação um faz 
a comida, o outro leva uma coisa e 
por aí vai. Os cenários são apartamentos empresta-
dos, o computador que editamos também e a cada 
problema, arranjamos uma solução. A ideia é nun-
ca desistir ou parar. E também tem as doações que 
as pessoas fazem através do site www.neoprojetos.
com e que ajudam a manter os projetos e a produ-
ção. Doações a partir de 50 reais elas recebam uma 
camisa especial. 

6- Dos personagens da “série os positivos” qual/
quais tem seu carinho especial?

Ah, todos foram escritos por mim então o cari-
nho é muito grande por cada um deles, por cada 
um representa um ponto da história que eu que-
ria contar. Mas como não gosto de ficar em cima 
do muro, tem alguns que eu realmente tenho um 
apreço, como o Hernandes da primeira temporada, 
por ter sido concebido em homenagem ao meu tio 
Djalma que morreu vítima da AIDS, a Hellen Best 
na segunda temporada que é um travesti e foi uma 
maneira que encontrei pra mostrar o quanto é im-
portante olharmos para esse público e na terceira 
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temporada eu falaria do Dan que surgiu nos últi-
mos episódios, mas tinha a essência de tudo que 
eu queria mostrar, uma pessoa soropositiva dispos-
ta a sonhar e lutar pela cura do preconceito que as 
pessoas têm e assim amenizar o fato da AIDS ainda 
não ter uma cura.

7- Qual o nível de aceitação do público juvenil 
nas suas produções e qual sua opinião em relação 
a essa adesão?

O público juvenil é o público que movimenta a 
série. São eles que divulgam, fazem as redes sociais 
bombarem e estão conosco nas discussões virtuais. 
É incrível ver pessoas tão jovens e engajadas e dis-
postas a ouvir, aprender e entender. É nosso públi-
co impulsionador, independente da sexualidade ou 
crença. Isso me deixa muito feliz. 

8- Defina Daniel Sena!

Ah, como me definir? Conheço muito pouco de 

mim porque constantemente estou me tornando 
uma pessoa diferente e gosto muito disso, então 
acho que sou muito movido pelas pessoas que es-
tão ao meu redor, me adapto fácil, mas tentando dar 
uma resposta mais concreta, digamos que sou al-
guém feliz, com eterno espírito de criança, que ama 
sua família acima de tudo e faz tudo por ela e por 
causa dela, gosto de estar rodeado por amigos e me 
considero um lutador incansável. 

9- Qual o teu maior sonho?

Viver da arte. Levar arte para o mundo através das 
minhas histórias e fazer as pessoas felizes com elas. 

10- Onde podem ser encontrados os teus traba-
lhos e de que forma os interessados podem contri-
buir?

No site oficial tem todas as informações - www.
neoprojetos.com

Marcelo Costa Carneiro

Sou um super fã da série positivos! Por quê?

Minha história é um pouco longa. Sou fã da série positivos, pois perdi um na-
morado muito importante de HIV. Ele não sabia que tinha, mas acredito que des-
confiava e por isso nunca tivemos relações sexuais. Ficamos juntos uns 8 meses, 
na verdade ele nunca me assumiu como namorado pois tinha uma paixão antiga 
não resolvida. Quando ele ficou doente e descobriu o HIV fui à única pessoa que 
ficou ao lado dele até o fim. Não trabalhava na época e o visitava todos os dias 
no hospital até o último dia. Ele não tinha família viva e toda a responsabilidade 
sobre ele estava na minha mão. Positivos me marcou, pois me identifiquei com 
várias situações vividas pelos personagens. A não aceitação, a falta de apoio, o 
preconceito, a depressão... Essa série deve ser eternizada e amplamente divulga-
da, pois muitas pessoas devem ver isso um dia.

Marcelo Costa Carneiro

28 anos

Coordenador de Call Center
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Pedro Quevedo

Minha experiência com POSITIVOS.

Positivos foi meu primeiro trabalho de câ-
mara e primeiro trabalho de repercussão na-
cional e internacional que participei. Junto 
com Daniel Sena, pudemos produzir e rodar 
a primeira temporada do processo em ape-
nas 3 semanas, na casa de um dos atores, e 
apesar  das dificuldades, tivemos êxito em 
concluir a primeira etapa da história com dig-
nidade e fidelidade ao roteiro. 

Com o sucesso da primeira temporada, 
surgiu a vontade de seguir com o trabalho e 
de convidar novos profissionais a integrar a 
nossa equipe de atores e profissionais. Nun-
ca tivemos apoio ou patrocínio, a não ser da 
venda das camisetas que produzimos para a série para cobrir os gastos mínimos.

O casal protagonista, Guilherme e Bernardo, repercutiu de uma forma que ne-
nhum de nós esperávamos, meu parceiro de cena Hugo Carvalho e eu tivemos uma 
química muito boa em cena, além de já sermos grandes amigos na vida real.

Os fãs de positivos, com todo o carinho, sempre nos deram um retorno positivos dos episódios e 
da trama, várias solicitações de amizade no Facebook e muitas mensagens inbox de carinho e apreço 
pelo produto final, a série. Nós, atores e equipe, passamos de simples profissionais para formadores de 
opinião e disseminação de conhecimento e informação a respeito do assunto, recebo várias mensagens 
mostrando o preconceito foi quebrado e o quanto as pessoas foram informadas das condições reais da 
doença, e principalmente de que a doença é o preconceito, e não o vírus em sim. 

Quero deixa um muito obrigado a todos que acompanharam a série e um convite aos que não conhe-
cem para submergirem no mundo de POSITIVOS e debater suas mais diversas tramas e conflitos, e de 
conhecer e passar a diante a nossa mensagem: uma mensagem de amor.

Pedro Quevedo - Ator da série 
positivos

19 anos

Rio de Janeiro
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