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Estamos chagando a 12ª edição da Revista Geração Z com a sensação de que já conseguimos 

contribuir bastante para a discussão sobre o fenômeno juvenil na sociedade. Esta edição celebra 

os quatro anos dessa revista que foi pensada para ser um canal de diálogo entre a academia e as 

juventudes nas suas mais diversas expressões. Ao longo desses quatro anos de publicações 

tivemos diversas dificuldades de manter esse projeto vivo, mas com muito esforço e muita boa 

vontade da equipe não deixamos que as dificuldades fossem maior que a esperança.  

A Revista Geração Z é um periódico eletrônico totalmente gratuito, tanto no acesso às suas 

publicações quanto para participar como autor(a) em suas edições. Manter esse projeto 



totalmente gratuito não é fácil, principalmente quando o mesmo é 

coordenado por um grupo de jovens pesquisadores das camadas 

populares e administrado por uma organização juvenil que não possui 

orçamento. Embora esse projeto seja gratuito para a comunidade 

existia um custo anual para manutenção de seu website. Com essa 

12ª publicação estamos inaugurando um novo endereço eletrônico, 

agora gratuito, mas que não diminuirá a qualidade da revista, tão 

pouco a seriedade como encaramos esse projeto. 

Com essa edição da Revista Geração Z queremos contribuir, de forma 

mais direta, para que os movimentos e coletivos juvenis consigam 

compreender a diversidade que gira em torno desse público: a 

juventude. Nossa proposta é fomentar o diálogo, mas nunca ser a 

última fala sobre o tema. Queremos que mais e mais jovens, 

pesquisadores(as), líderes, professores(as), pais e mães encontrem 

em nossa revista um canal para compreender um pouco do universo 

tão diverso que é a fase juvenil. Não pretendemos dar respostas a 

todas as perguntas, mas, principalmente, fazer perguntas que 

precisem de respostas fora desse espaço. Nossa missão é contribuir 

com o debate. 

Com o tema “Faces/Fases Juvenis: discutindo diversidade e 

identidades nas juventudes” a Revista Geração Z, através de toda sua 

equipe, deseja que essa leitura seja prazerosa, dinâmica e instigadora, 

a ponto de sentir desejo pela pesquisa, por buscar em outras fontes, 

em questionar o que estamos apresentando... enfim, nosso desejo é 

que os textos que seguem nessa edição os retirem do lugar que estão 

e os faça mover para caminhos diversos, como é diverso também as 

identidades juvenis quais pretendemos discutir. 

Carinhosamente, 

>José Aniervson S. Santos/ 

  O Editor      
 
                        Like us on Facebook - /RevistaGeracaoZ 

 

        Follow us on Twitter - @RevistaGeracaoz 
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Terceiro Território: 
noções sobre juventudes 

e diversidade à luz de 
estudos sobre identidade 

e diferença 



ATENÇÃO: O texto a seguir é uma 

proposta de resenha comentada do 

artigo que está na referência 

bibliográfica.  

O termo diversidade está socialmente 

conectado a ideia de “diversidade 

sexual”. Quando falamos sobre esse 

tema vem logo a nossa mente 

questões referentes as expressões 

sexuais, gênero e homossexualidade, 

pelo menos. Falar sobre diversidade, 

entretanto, não se limita a discutir 

sobre a sexualidade do sujeito, mas, 

sobretudo, a respeito dos elementos 

que a constitui, social e 

culturalmente. 

Nessa mesma perspectiva, o termo 

juventude é daqueles termos que 

carrega em si diversas 

compreensões que em um momento 

ou outro se contradiz ou se sobrepõe. 

Juventude é também um daqueles 

termos que parecem óbvios, pois 

todo mundo tem algo a dizer sobre 

essa fase da vida, porque por ela já 

passou ou está passando. 

Para tratar sobre Diversidade e 

Juventude se faz necessário apontar 

questões referente a construção das 

identidades dos sujeitos e como esse 

processo interfere, diretamente, em 

sua presença na sociedade. 

Identidade e Diferença serão termos 

que nos ajudarão a compreender a 

construção da ideia de diversidade 

na juventude. 

Quando dizemos “sou jovem”, “sou 

brasileiro”, “sou mulher”, “sou negro”, 

parece que estamos afirmando nossa 

identidade a partir de uma 

positividade, ou seja, aquilo que se é. 

Nessa perspectiva a identidade só 

tem referência em si própria.   

Em oposição a identidade aparece a 

diferença, ou seja, aquilo que o outro 

é: “ele é jovem”, “ela é mulher”, “ele é 

negro”, “ele é homossexual”, etc. 

Assim como a identidade, a diferença 

seria uma entidade independente, 

que remete a si própria. Nessa 

perspectiva, a diferença, assim como 

a identidade, simplesmente existe. 

Quando afirmamos “sou jovem”, 

parece que estamos fazendo 

referência a uma identidade que tem 

fim em si mesma. Entretanto, só é 

preciso fazer essa afirmação porque 

existem outros seres humanos que 

“não são jovens”. Dessa forma, 

identidade e diferença possuem 

estreita relação entre si. 

Ao afirmar “sou jovem” ou “sou 

homossexual”, por exemplo, na 

verdade, é parte de uma extensa 

cadeia de “negações”, de expressões 

negativas de identidades, de 

diferenças, ou seja, daquilo que não 

se é. Dizer “sou jovem” seria o 

mesmo que dizer “não sou criança”,  

“não sou adulto” e assim por diante. 

As afirmações das identidades só 

fazem sentido em sua estreita 

relação com a diferença e vice-versa. 

Dizendo isso, devemos compreender 

que tanto as afirmações de 

identidades (aquilo que eu sou) 

quanto as afirmações de diferenças 

(aquilo que eu não sou) dependem 

de uma cadeia, em geral oculta, de 

declarações sobre (outras) 

identidades/diferenças. Uma 8 
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depende da outra. São, pois, 

inseparáveis.  

Quando consideramos a diferença 

como sendo produto derivado da 

identidade estamos dizendo que a 

identidade, ou seja, aquilo que eu 

sou, é a referência, é o ponto original 

ao qual se define a diferença. É nesta 

compreensão que se explica a 

tendência em tornar aquilo que 

somos como sendo a norma pelo 

qual descrevemos e avaliamos aquilo 

que não somos. 

Dentro dessa perspectiva, a 

sexualidade heterossexual se torna a 

norma e tudo que está fora dela se 

torna desviante, anormal, devendo 

ser combatida. De mesma forma, o 

jovem se torna o ser desviante, tendo 

como norma o adulto e seu conjunto 

de experiências.  

Tanto a identidade quanto a 

diferença são criadas por nós. Elas 

são resultado de um processo de 

produção simbólica e discursiva. Não 

são simplesmente definidas, elas são 

impostas, pois são criaturas do 

mundo cultural e social. Elas não 

vivem harmoniosamente em um 

campo sem hierarquizações, sem 

conflitos, elas são, constantemente, 

disputadas. Não são, nunca, 

inocentes. 

Quando afirmamos nossa identidade 

estamos demarcando fronteiras, 

estamos delimitando o que fica 

dentro (o que eu sou) e o que fica 

fora (o que não sou). Assim sendo, a 

identidade está fortemente ligada a 

uma separação entre “nós” e “eles”. 

Esse processo produz a 

classificação. Dividir e classificar 

significa também hierarquizar. 

Dividir o mundo em torno de 

oposições binárias, ou seja, em duas 

classes polarizadas (homem/mulher; 

branco/preto; bom/mau; 

heterossexual/homossexual, etc.) é a 

mais importante forma de 

classificação. Com essa polarização 

estamos atribuindo valor positivo a 

um polo, enquanto o outro recebe a 

carga negativa. Dito isto, estamos 

afirmando que esta polarização não 

expressa uma simples divisão do 

mundo em duas classes simétricas, 

iguais, equivalentes, pelo contrário, 

sua relação está sempre em posição 

de privilégio em detrimento da outra. 

Essa é, portanto, uma relação de 

poder. 

Normalizar significa eleger uma 

identidade específica como o 

parâmetro em relação ao qual as 

outras identidades serão avaliadas e 

hierarquizadas. Quando 

normalizamos estamos atribuindo a 

essa identidade todas as 

características positivas possíveis ao 

passo que as demais identidades 

serão avaliadas de forma negativa.  

Dizendo isto, a identidade normal se 

torna “natural”, desejável, única. Ela 

possui tamanha força que ela sequer 

é vista como uma identidade, mas 

simplesmente como a identidade. É 

dessa forma que poderia se explicar 

o fato de a heterossexualidade ser 

compreendida como a sexualidade 

normal, positiva, como sendo a 

identidade, enquanto que a 

homossexualidade se torna a 
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sexualidade negativa, fora da norma, 

a outra sexualidade. 

Assim como a definição da 

identidade depende da diferença, a 

definição de normal depende da 

definição de anormal. Aquilo que é 

deixado para fora é sempre parte 

daquilo que é constituição do 

“dentro”. Por mais hegemônica que 

seja a identidade ela é sempre 

assombrada pelo seu Outro, por 

aquilo que ela nega, sua 

anormalidade, sua diferença. 

Há, sem sombra de dúvidas, uma 

tentativa de fixação das identidades, 

buscando construir, de forma nítida e 

intransponível, suas fronteiras. É a 

partir desse movimento de fixação 

das identidades que nasce o 

essencialismo. São as posições 

essencialistas que buscam garantir 

certa fixação e estabilidade às 

identidades hegemônicas. Mesmo 

sendo tendência, a fixação é, ao 

mesmo tempo, uma impossibilidade. 

As identidades móveis existem em 

contraponto à tentativa de fixação 

das identidades e se formam em 

suas fronteiras. A formação de 

identidades móveis se dá nas 

fronteiras das (supostas) identidades 

fixas. Embora essas identidades 

móveis carreguem traços dessas 

identidades ditas fixas, ela não é 

mais integralmente nenhuma das 

identidades originais.  

A teoria feminista e a teoria queer 

contribuem para o questionamento 

das oposições binárias nas quais se 

baseia o processo de fixação das 

identidades de gênero e das 

identidades sexuais. O que 

demonstra o caráter “artificialmente” 

imposto das identidades fixas é a 

possibilidade de poder “cruzar 

fronteiras”, de “estar na fronteira”, de 

possuir uma identidade ambígua e 

indefinida. 

As identidades das pessoas 

transexuais e das que se apresentam 

como drag-queens, por exemplo, 

denunciam a artificialidade de todas 

as identidades. A pessoa trans se 

encontra em um “terceiro território” 

que ao mesmo tempo em que não 

deixa de ser as duas identidades 

originais, não é, essencialmente, elas 

mesmas. É justamente essa 

possibilidade de não ser, 

exatamente, aquilo que a identidade 

fixa se propunha a criar que essa 

fixação se torna questionável.  

No exemplo que demos, a identidade 

de uma mulher transexual se forma a 

partir do cruzamento das fronteiras 

entre o par binário 

masculino/feminino. Essa Outra 

identidade só pode ser quem é a 

partir da afirmação daquilo que não 

se é (ou deixou de ser). Numa 

posição essencialista de construção 

da identidade masculina, o mito que 

o funda centra sua fixação em seu 

órgão genital - o pênis. Nascer com 

um pênis torna a pessoa homem e 

em torno dessa afirmativa se criam 

as fronteiras identitárias. Logo, 

nascer sem esse órgão impossibilita 

a pessoa assumir para si, de forma 

legítima, essa identidade masculina. 

De igual forma acontece com a 

fixação da identidade feminina. 

Transitar por essas fronteiras, 
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rompendo-as, mostra como é frágil, 

questionável e impossível essa 

fixação das identidades. 

Quando fazemos essa reflexão em 

torno do fenômeno juvenil 

percebemos o quanto é frágil toda 

essa tentativa de fixação identitária 

tendo em vista que a juventude é 

uma fase, por si mesma, cheia de 

experimentações e transições. É a 

eterna possibilidade de ser (e de 

deixar de ser) aquilo que se deseja 

que torna a fase juvenil um dos 

momentos mais instáveis, fluídos, 

flexíveis da fase da vida. O jovem, 

talvez mais que qualquer outra faixa 

etária, busca não se prender a uma 

única identidade ou uma identidade 

fixa.  

Isto não quer dizer que a juventude 

não possui identidade, pelo contrário, 

estamos dizendo que na fase juvenil 

há uma grande e infinita possibilidade 

de identificações. Não se espera, 

porém, que essas identificações 

sejam eternas, imutáveis. A 

juventude, assim como qualquer 

outra pessoa, transita entre as 

diversas possibilidades identitárias. 

Ao cruzar essas fronteiras, os jovens 

estão dizendo que não é possível 

respeitar os sinais que demarcam os 

limites entre os territórios das 

diferentes identidades. 

O termo “diversidade” dessa forma, 

assume uma posição não 

essencialista, pois possibilita ao 

sujeito transitar entre as inúmeras 

possibilidades identitárias. 

Diversidade nos remete a aquilo que 

é diverso, plural, múltiplo, portanto, 

não homogêneo. Falar sobre 

diversidade é considerar que entre 

um par binário - homem/mulher, 

heterossexual/homossexual, 

branco/preto, bom/mau - existe uma 

cadeia infinita de possibilidades. 

Dentro da concepção sobre 

diversidade não cabe as 

delimitações, as fronteiras. É 

justamente com a proposta de 

romper com esses limites que 

buscam fixar as identidades que 

surge a noção de diversidade. O 

termo busca, ao invés de reduzir, 

ampliar as possibilidades.  

Por mais que afirmar “sou jovem”, 

“sou homossexual”, “sou mulher” 

parece carregar em si o conjunto de 

fatores positivos que constituem tais 

identidades, ela não consegue, 

todavia, representar a cadeia de 

negações que tais afirmações faz 

implicação, embora que de forma 

oculta. Só conseguimos afirmar 

aquilo que somos quando 

(re)conhecemos aquilo que não 

somos. Em fato, precisamos daquilo 

que não somos para referendar 

aquilo que somos, ao menos que de 

forma provisória, tendo em vista que 

as identidades não são fixas e 

imóveis. 

Assim sendo, a heterossexualidade 

necessita, a todo tempo, daquilo que 

está fora dela, aquilo que ela nega 

não ser, a saber, a 

homossexualidade, mas que sem a 

mesma ela não existiria. É aquilo que 

não sou que contribui para me tornar 

aquilo que sou. De toda forma, nesse 

jogo da diferenciação, ou seja, de 

construção das identidades a partir 

da consciência do que está dentro de 

Es
p

aç
o

 a
b

er
to

  1
1 

 <
 



mim (o que sou) e do que está fora (o 

que o outro é) que consegue 

construir essa diversidade sexual, 

étnica, religiosa, de classe, de 

gênero, juvenil e assim por diante. 

Referencial Bibliográfico 
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>José Aniervson Souza dos Santos 

Membro da Revista Geração Z 

Email: aniervson@gmail.com  
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The history of the Stonewall riots and 

the narrative surrounding Stonewall 

(if the trailer and heresay are to be 

believed) are being whitewashed in 

an upcoming film. I’d like to think that 

perhaps the director is purposefully 

focusing the trailer on the white cis 

male character as a way to draw in 

mainstream audiences before doing 

some sort of switch and bait a 

la Orange is the New Black. To use 

the standpoint of whiteness as a 

conduit into a world of rich and 

nuanced experiences typically 

ignored in media. 

But honestly, I don’t feel the film will 

be this clever switcheroo. I have a 

sinking feeling that this will be 

another film that helps revise and 

whitewash a landmark event wherein 

people of color (specifically gender 

nonconforming [GNC] and trans 

Latinx and Black women) are erased 

to make way for a shiny white guy 

who’ll be lauded as the icon of a 

movement in their place and 

“groundbreaking and brave” come 

Oscar season. I feel that it will 

also cis-ify the history, considering 

the protagonist is a man whereas the 

historical heroes were not. 

In this piece, I’ll provide the reasoning 

for my dwindling optimism. Afterward, 

I’ll talk about the consequences of 

revisionist cultural propaganda. 

o, you 

wanna 

see what 

the underside of a bus 

looks like? Allow me!” 

says the privileged 

Queer liberation has been taken over 

by white assimilationist ideals, so 

much so that gay itself is 

synonymous with “white cisgender 

man.” As we’ve already discussed, 

the “Gay liberation” of the past was 

much more gender nonconforming, 

much more diverse, and much less 

identified with the monied classes. To 

illustrate the point (emphasis mine): 

Street Trans Action 

Revolutionaries (STAR) was 

founded as a caucus within Gay 

Liberation Front (GLF) in 1971 to 

put forth trans demands in the 

gay liberation movement. The co-

founder of STAR, Sylvia Rivera, 

was a Puerto Rican trans woman 

who led the Stonewall Riots in 

New York City in 1969 along with 

other trans of color. Yet gradually, 

the gay liberation movement was 

co-opted by white middle-

class  folks who are gender-

conforming and became 

conservative. Gay Activists 

Alliance (GAA), a New York 

“Y 
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based gay rights group was 

founded by ex-members of GLF 

who did not appreciate its 

radicalism and wanted to form a 

single-issued organization that 

only focused on reformist gay 

rights. GAA’s conservatism and 

transphobia showed when they 

dropped the trans demands while 

advocating citywide anti-

discrimination rights in the 70s. 

They saw actions put on by STAR 

and Sylvia Rivera as too 

“dangerous,” “crazy,” and 

“extreme.” 

~Unity & Struggle 

For a movement that focused on 

issues of human dignity including 

freedom from harrassment, 

homelessness, unemployment, etc. to 

be mobilized into one that is based on 

assimilation into mainstream hetero-

value culture, the whitewashing and 

cisifying of the film is a slap in the 

face. 

 

There is a reason that many low-

income queer people and queer folks 

of color (who make up a large portion 

of the low income queer population) 

stand by the belief that marriage 

equality is a white gay issue or a rich 

gay issue: Their basic needs aren’t 

being met or fought for on the level 

that the mainstream LGBT 

movements ought to have fought for 

them. 

Can you imagine? 

We’re being brutalized! Well stop 
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http://unityandstruggle.org/2010/03/18/sylvia-rivera-transliberation-and-class-struggle/#more-1265


provoking the police and communities 

you live in by being alive–

MARRIAGE. 

We’re being fired because of our 

identities! Well maybe try to be more 

straight-acting?–MARRIAGE. 

We’re being evicted for no 

reason! Well perhaps you should look 

into home ownership in a community 

you can’t afford where you’ll be 

harrassed in different ways–

MARRIAGE. 

We’re being killed! Maybe stop being 

so susceptible to bullets and living 

near bullet-ladden places–

MARRIAGE. 

When queer people are targeted 

by various government policy, a 

social climate of gay panic [CW], and 

a society that believes it has a right 

to trans terror [CW], those with the 

means to do so have shown that they 

will align with the side of power–the 

status quo. 

Example: If you want to start a 

business and you can secure bank 

cooperation due to color and gender 

despite “being a disgrace to the 

family name” for your gayness, while 

you might be oppressed, you are still 

able to access privilege. And when 

you restrict who that business caters 

to and associates with (ex: barring 

“obvious queers”, “low class queers”, 

etc.), you’re participating in 

oppression. In fact, James Baldwin 

said in an interview: 

I think white gay people feel cheated 

because they were born, in principle, 

in a society in which they were 

supposed to be safe. The anomaly of 

their sexuality puts them in danger, 

unexpectedly…Their reaction seems 

to me in direct proportion to their 

sense of feeling cheated of the 

advantages which accrue to white 

people in a white society. 

In this context, queers of means have 

navigated oppression (and 

perpetuate it) by distancing 

themselves from the real 

problem people while wearing faces 

that say “I’m just like you” to power 

while passing, assimilating, and 

stabbing solidarity in the back while 

propping it up for support from the 

very people they seem to despise 

given their actions. 

So I’ll say it clearly for the folks in the 

back: 

Gay liberation was hijacked by people 

who could afford to withstand legal 

and social sanctions. 
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And this film looks like an effort to go 

back and legitimize the hijacking by 

re-framing history. While I want to be 

optimistic, I don’t have enough 

reason to believe the privileged will 

leave their station.  

 

>Sage Nenyue 

Member of the Generation Z Magazine 

(Revista Geração Z) 

Email: sage@sagesaturn.com  

 

Images from:  

http://contemporaryqueer.com   
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Estudante do Curso de Logística Aeroportuária na Fatec Guarulhos 

Admirador de estudos sobre culturas e mobilidade urbana 

O poema surgiu em um momento em que Carlos Felipe popularmente 

conhecido como "Príncipe" se viu em um dilema sobre enfretamento ao 

preconceito no ambiente escolar  na Faculdade e que resolveu vencer 

qualquer tipo de rótulo, dedicando-se a leitura e pesquisas.  

Email: carlosfelipeos@gmail.com 

 

 



Confesso – O pseudo 
Príncipe 

 

Por Carlos Felipe de Oliveira Silva

 
Confesso que vivi os melhores momentos que eu quis viver 

Confesso que chorei todas a lágrimas que pude ter 

Confesso que sorri todas as alegrias que quis sentir 

 

Confesso somente que viver é bom 

Confesso que o sol nasce a todo instante 

Não confesso aquilo que não existe 

 

As fases da Lua me deram a força que precisei ter 

Frustrações, amores e dores 

Esse sou eu, simplesmente eu, sendo o meu próprio amor 

 

Confesso que irei sempre confessar a eu mesmo 

Confesso somente aquilo que é real 

Confesso que a imaginação não é real 

 

Confesso que viverei feliz 

Vale sempre a pena tentar mais uma vez 

Vale a pena viver sim! 

ar
te

 e
 c

u
lt

u
ra

  1
9 

 <
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

COMO EU 
VIM PARAR 

NA 
ALEMANHA? 

 

 

Intercâmbio/estágio na Europa pela AIESEC 
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Apresentação 

Sou Lucas, 20 anos, Pernambucano 

e estudante de Ciência da 

Computação na UFCG. Atualmente 

estou morando na cidade de Aachen, 

na Alemanha e vou contar pra vocês 

como foi que eu vim parar aqui. 

Quem me conhece sabe que uma 

das minhas maiores vontades era vir 

para a Europa para estudar ou 

trabalhar, e finalmente eu consegui! 

Estou fazendo um estágio numa 

empresa de desenvolvimento de 

software Alemã. 

 

AIESEC 

Para quem não sabe, a AIESEC é 

atualmente a maior ONG jovem sem 

fins lucrativos do mundo. Ela oferece 

vários programas que possibilitam o 

desenvolvimento pessoal e 

profissional de jovens e estudantes 

através de trabalhos que envolvem 

liderança e intercâmbio cultural.  

Entre as atividades da AIESEC, 

destacam-se 3 principais e mais 

conhecidas: 

 

Cidadão Global 

O Cidadão Global basicamente 

consiste em trabalho voluntário em 

ONGs e projetos educacionais e o 

programa conta com uma duração de 

06 a 12 semanas, com oportunidades 

em áreas diversas. Não é 

remunerado. 

Empreendedor Global 

Nele o jovem tem a oportunidade de 

estagiar em Startups internacionais 

nas mais diversas áreas. Tem 

duração de 6 a 8 semanas. Não é 

remunerado.  

 

Talentos Globais  

Foco em oferecer estágio 

remunerado no exterior para jovens 

que atuam na área de gestão, 

engenharias e tecnologia da 

informação. Sua duração é mais 

longa, geralmente de três meses a 

um ano. É remunerado e muitas 

vezes o valor é mais que suficiente 

para se manter no exterior e até fazer 

algumas viagens e compras. 

 

Quem pode fazer? 

Se você tem de 18 a 30 anos, fala 

inglês ou espanhol e está estudando 

ou se formou recentemente, você 

pode participar dos programas da 

AIESEC. 

 

Por que fazer um intercâmbio com 

a AIESEC? 

Eu estou num país cuja língua eu não 

falo, então pra mim a melhor coisa 

que poderia ter acontecido foi ter 

vindo através da AIESEC. Eles estão 

sempre me ajudando com as 

burocracias em Alemão. Já conheci 

gente de vários países e desde que 

eu cheguei aqui não me faltou o que 

fazer, desde uma caminhada ou uma 

cerveja em casa até festa que parece 

coisa de filme.  

Tr
az

en
d

o
 a

o
 p

ú
b

lic
o

  2
1 

 <
 



Quanto custa? 

Há uma taxa a ser paga à AIESEC 

para manter a organização. É um 

pouco cara dependendo do 

programa, mas você recebe vários 

descontos em atividades no exterior 

como curso de alemão, viagens, 

encontros, etc., então vale muito a 

pena. Atualmente, a taxa do Cidadão 

Global é de R$ 1545, Empreendedor 

Global de R$ 1700 e Talentos 

Globais de R$ 2355, segundo o site 

da organização. 

Algumas vagas ainda oferecem 

acomodação e refeições, mas isso é 

raro e acontece mais no Cidadão 

Global. Depende muito de cada vaga.  

Também é responsabilidade sua 

pagar gastos com deslocamento até 

o país do intercâmbio, incluindo 

passagem, visto e também alguma 

quantia para os primeiros dias no 

caso de ser remunerado ou para a 

estadia caso não seja remunerado. 

 

Como aplicar? 

A AIESEC possui uma plataforma 

muito intuitiva onde você pode 

pesquisar vagas de acordo com sua 

experiência, áreas de interesse e 

disponibilidade. Ao encontrar uma 

vaga interessante, você só precisa 

aplicar pelo site e às vezes enviar 

algumas coisas para eles 

dependendo da vaga.  

http://aiesec.org 

 

Você está gostando da 

experiência? 

É uma oportunidade única fazer algo 

desse tipo e tá sendo um dos 

melhores momentos da minha vida; 

Já tive a oportunidade de conhecer 

várias cidades Alemãs, cada uma 

com traços únicos, e em breve 

conhecerei outros países também. 

Uma experiência como essa é algo 

essencial para o crescimento 

pessoal, na minha opinião. 

 

Desafios 

Não é fácil sair da sua zona de 

conforto e mergulhar de cabeça 

numa realidade totalmente diferente 

da que você está acostumado. O 

choque cultural acontece nos 

primeiros dias, mas logo você se 

acostuma. Como não falo Alemão, às 

vezes enfrento algumas dificuldades 

para resolver burocracias ou até para 

fazer coisas simples. Isso me 

frustrava no começo, mas logo 

percebi que faz parte e dou até 

risada de tudo quando lembro. É 

importante que quem tem vontade de 

fazer algo assim tenha uma mente 

muito aberta, pois quase nada aqui é 

como no Brasil. Os costumes, as 

comidas, a língua, as tradições, e etc. 

são muito diferentes e trazem 

consigo desafios muito interessantes. 

Cada minuto aqui deve ser vivido 

com intensidade, como se tudo fosse 

acabar amanhã. Dessa forma, dá pra 

transformar os desafios em 

aprendizado e crescimento, por mais 

difíceis que possam ser. 

 

22
   

  >
 t

ra
ze

n
d

o
 a

o
 p

ú
b

lic
o

 



Expectativas  

Tenho muitas expectativas para o 

pós-intercâmbio. Estou crescendo 

bastante como profissional da área 

de Computação, mesmo sem ter 

terminado o curso no Brasil. Planejo 

voltar para fazê-lo e tenho certeza 

que essa experiência aqui na 

Alemanha terá um peso considerável 

no meu currículo futuramente.  

 

>Lucas Henrique 

Email: lucas.henrique125@hotmail.com
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A Construção e 

as Variações das 

Juventudes na 

Modernidade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumo 
 

O termo “juventude” tem sua compreensão mais aguçada no século XXI. Diante 
disso, utilizou-se de uma perspectiva histórica para uma melhor visualização da 
construção do fenômeno juvenil. Como se caracterizava as juventudes no início 
do século XIX, quando não se tinha claro o conceito juvenil? É com essa 
indagação que o presente artigo surge, tendo como objetivo identificar as 
características das juventudes do início do século XIX a partir do contexto 
histórico da época e suas influências, a fim de possibilitar uma maior 
compreensão das diversas facetas juvenis da atualidade. Para o desenvolvimento 
dessa pesquisa, buscou-se identificar a construção dos diversos conceitos de 
juventude ao longo da modernidade como parâmetro para a análise da realidade, 
possibilitando, com isso, uma compreensão do termo na época, assim como o 
entendimento e a influência deste no percurso juvenil contemporâneo.  

 
Palavras chave: juventude, construção histórica, sujeito de direito.   
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Abstract 

 

The term ´´youth´´ has its comprehension sharpened in the 21st Century. In this 

way, a historical perspective was used to a better visualization of the juvenile 

phenomenon building. How the early 21st Century youth was characterized when 

there was not any clear juvenile concept? Having this question in mind, this article 

arises, aiming to identify the youth characteristics in the early 21st Century from 

the historical context of that time and its influence to have a greater understanding 

of the several juvenile facets nowadays. To develop this research, the building of 

several youth concepts throughout modernity as a parameter to analyze reality 

was seek enabling the comprehension of this term not only at that time but also 

nowadays and its influence in the juvenile path nowadays. 

 

Key-words: youth, historical building, subject of law. 

 

 

 

Introdução 

 

Como se caracterizou a 

construção histórica das juventudes a 

partir do século XIX? É com essa 

indagação que o presente artigo 

surge, tendo como objetivo identificar 

as características da juventude na 

modernidade. Por isso, sentiu-se a 

necessidade de uma volta ao 

passado para uma melhor 

visualização do fenômeno juvenil.  

Para o desenvolvimento dessa 

pesquisa, buscou-se identificar o 

conceito atual de juventude como 

parâmetro para a análise da 

realidade da juventude no século 

XIX, possibilitando, com isso, uma  

 

 

compreensão do termo na época e  

uma visualização do passado, não 

determinado com o olhar atual.  

Assim, percebeu-se, de alguma 

forma, a realidade juvenil da época, 

permitindo também uma 

caracterização da juventude atual. 

 

Discussão  

 

Definir conceitos nunca foi 

tarefa fácil, mas sempre significou 

uma busca árdua do ser humano, 

ávido por respostas. Com as 

transformações advindas das 

Revoluções Francesa e Industrial, do 

Iluminismo e Renascimento, as 

ciências modernas passaram a exigir 

uma nova forma de verificar a 
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notoriedade dos fatos e, com isso, 

surgiu a necessidade de estudar e 

explicar os novos fenômenos 

enfrentados pela sociedade 

constituída nos séculos XVIII e XIX. 

Conforme Flitner (1968), no século 

XVIII houve uma forte corrente para o 

estudo do comportamento humano 

devido às grandes transformações 

(transição de uma sociedade feudal e 

teocêntrica, para uma fabril, 

capitalista e antropocêntrica). Por 

isso, “poder-se-ia dizer que entrou 

em voga um estudo multifacetado da 

Psicologia, com uma intensidade só 

comparável à de nosso século” 

(FLITNER, 1968, p. 37). Assim, 

algumas camadas sociais que até 

então não eram perceptíveis, 

passaram a tomar outro lugar na vida 

e nos valores humanos. Trata-se 

aqui, especificamente, das 

juventudes europeias que 

começaram a ser visualizadas nesse 

período histórico.  

 

Os estudos científicos referentes 
às idades infantil e juvenil bem 
como os inícios de um empirismo 
sociológico datam do século 
XVIII. Um interesse amplo da 
época, ramificado em muitas 
disciplinas, referentes ao ser e à 
posição destacada do homem no 
mundo dos seres vivos, não só se 
tornou perceptível em reiteradas 
tentativas da Filosofia 
especulativa e prática, mas criou 

também a Biologia comparativa, 
como a encontramos na 
Morfologia de Goethe. Esse 
interesse também suscitou uma 
abundância de Psicologias 
(FLITNER, 1968, p. 37). 

 

A Psicologia, portanto, se 

ramificou em várias facetas para 

pesquisar o ser humano, sua 

essência, posições e maneiras de 

ser. Por isso, as primeiras 

concepções de adolescência, 

juventude e infância vieram dessa 

ciência, pois ela, sob a influência da 

medicina, se debruçou sobre o 

desenvolvimento humano e, 

gradativamente, sobre a infância e a 

juventude. Em um período posterior, 

a Sociologia também deu suas 

contribuições sobre essas realidades 

humanas, ainda mais quando “(...) os 

problemas sociais ganharam terreno, 

sobretudo desde o início da Grande 

Revolução” (FLITNER, 1968, p. 41). 

E dentro desses “problemas sociais” 

se encontrava o jovem,  pois 

 

É claro que esse setor só passou 
a ser considerado 
independentemente, e o período 
juvenil como ramo socialmente 
autônomo, ambos merecedores 
de atenção, quando as formas do 
movimento juvenil e da “cultura 
juvenil” surgiram em público 
como aparições excêntricas. 
Evidenciou-se de muitas 
maneiras que os métodos de 
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observação individual e 
casuística até então empregados 
não eram suficientes para o 
conhecimento da problemática do 
abandono juvenil e de suas 
necessidades de assistência. 
Esse reconhecimento expressou-
se numa série de escritos 
programáticos, nos quais se 
reclamava a fundação de 
institutos para estudo da 
juventude (FLITNER, 1968, p. 
47). 

 

É nesse contexto que surgiu a 

necessidade de uma série de 

trabalhos referentes à idade juvenil, 

como diz ainda o autor Flitner (1968, 

p. 47), ao mencionar William Stern 

que incentivou, em Hamburgo, a 

pesquisa juvenil como questão 

existencial da cultura humana, 

“considerando como tarefas 

inevitáveis, a par das investigações 

de talentos, o estudo das 

associações do movimento juvenil, e 

uma ‘Sociologia própria da 

Juventude’ e das formas de 

associação da mesma”. 

Diante desses novos estudos, 

as diversas correntes do espírito da 

época entraram em conflito por 

trilharem caminhos de diferentes 

concepções. Por isso que, 

acreditando que o indivíduo é um 

reflexo de um processo histórico, 

conforme afirmam Ozella e Aguiar 

(2008, p. 98) ao dizer que “(...) o 

homem é constituído em uma relação 

dialética com o social e com a 

história, sendo, ao mesmo tempo 

único, singular e histórico”, faz-se 

importante entender um pouco do 

contexto social do jovem antes 

mesmo de ser compreendido como 

tal (fenômeno que começa a se 

solidificar no ocidente na metade do 

século XX). Para isso, Philippe Ariès 

traz uma grande contribuição com 

sua obra “História social da criança e 

da família” (1981), em que possibilita 

uma visualização da juventude antes 

da era moderna. 

Áries (1981, p. 3), explica que a 

criança não possuía um lugar de 

destaque como encontra hoje na 

família, muito menos o jovem. Os 

cuidados eram deferidos enquanto 

necessitava, devido a sua 

dependência, mas, assim que “(...) 

adquiria algum desembaraço físico, 

era logo misturada aos adultos, e 

partilhava de seus trabalhos e jogos. 

De criancinha pequena, ela se 

transformava imediatamente em 

homem jovem, sem passar pelas 

etapas da juventude”. Ou seja, a 

pequena criança já incorporava a 

vida e a rotina adulta, onde adquiria 

sua aprendizagem e a “juventude” 

que era vivenciada como um adulto. 
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É apenas no século XIX que essa 

realidade começou a tomar rumos 

diferentes. 

Conforme Luzzatto (1996), 

nesse momento histórico do século 

XIX, a Europa vivia conflitos 

revolucionários intensos em todo o 

seu território, o que resultou na 

imagem de uma juventude inquieta 

ou rebelde. Os jovens viviam em uma 

constante revolução diante do 

sistema capitalista e, para detê-los 

nesta inquietude, foram criadas 

atividades para desviá-los deste foco. 

O autor continua afirmando que outra 

forma, para isso acontecer, foi o 

fortalecimento das escolas e do 

serviço militar, por parte da 

sociedade burguesa que conseguiu 

amenizar a situação.  

 

Durante a segunda metade do 
século, nos países mais 
avançados do continente, a 
engrenagem articulada da 
instrução e do serviço militar 
obrigatório se reveste de uma 
função de disciplinamento social 
que compensa amplamente a 
desordem potencial derivada da 
concessão do sufrágio universal 
(LUZZATTO, 1996, p. 197). 

 

Estas diversas iniciativas da 

sociedade com relação à juventude, 

de certo modo interessantes a serem 

percebidas para a construção do que 

é a juventude, começam a ser 

denominadas de “moratória social”. 

Por isso que Luzzatto (1996, p. 196), 

no seu artigo “Jovens rebeldes e 

revolucionários: 1789-1917”,  aborda 

algumas características da 

conjuntura da época que levam à 

necessidade da criação de um tempo 

de preparação dos jovens para adiar 

a participação deles nas 

responsabilidades sociais e políticas. 

Assim, de acordo com Groppo (2000, 

p. 77), “a juventude é construída, do 

século XIX ao início do século XX” 

por instituições escolares, pelas 

ciências modernas, pelo Estado, pelo 

mundo do trabalho, etc. preocupados 

com a proteção desses sujeitos que 

não se encontram “maduros” e 

repletos de limitações. Vale ressaltar, 

evidentemente, que essa realidade 

não começou a ser vivenciada por 

todos. Os primeiros a desfrutarem 

dessa nova concepção de infância e 

juventude, foram as classes 

burguesa e aristocrata, sendo, 

posteriormente, de alguma forma, um 

direito da classe trabalhadora.  

Portanto, a criação das 

juventudes se dá tendo como pano 

de fundo a modernidade que 

fundamenta todo o processo 
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histórico-social do termo. É com essa 

compreensão que se adentra nas 

diferentes maneiras de entendê-lo. 

Com o advento da ciência moderna, 

várias áreas do conhecimento 

tentaram definir suas concepções de 

juventude. Groppo (2000) coloca três 

formas de concebê-la, conforme as 

ciências médicas, a Psicologia, a 

Psicanálise, a Pedagogia e, por fim, a 

Sociologia.  

A primeira forma aborda a 

juventude como fase de 

transformação biológica, a 

puberdade, onde o corpo de criança 

começa a se tornar maduro. A 

segunda, enfoca as mudanças na 

personalidade, na mente e no 

comportamento, nascendo, assim a 

adolescência. A terceira, retrata a 

juventude por um período entre as 

funções sociais da infância e da vida 

adulta. Contudo, essas não são as 

únicas formas de se entender os 

jovens, mas, conforme o autor citado 

acima,  

 

(...) acredito ter encontrado uma 
concepção muito influente. A 
juventude como ‘estágio em que 
o indivíduo cria sua identidade’ 
faz parte de uma série de 
saberes empíricos e ciências, que 
nos levam ao moderno conflito 
entre o papel social oficialmente 
outorgado à juventude e os 

comportamentos juvenis 
desviantes (GROPPO, 2000, p. 
69).  

 

Diante da pluralidade de 

conceitos, fica difícil determinar um 

único. É ainda nessa perspectiva, 

que se faz um contraponto com a 

realidade Latino-Americana, onde 

também se percebe uma variação 

conceitual conforme a realidade 

sócio-histórica. Quem aborda isso é 

Abramo e León (2005) que, por sua 

vez, se pauta na sistematização de 

Dina Krauskopf.  

Abramo e León (2005) 

explicam que a juventude pode ser 

vista como período preparatório, de 

transição entre a infância e a 

adolescência, o que gera políticas 

centradas na preparação para o 

mundo adulto. Esse tempo é 

vivenciado por meio da educação, 

tendo também a possibilidade de 

haver outras medidas 

complementares no âmbito do uso do 

tempo livre, do esporte, do lazer, do 

voluntariado, serviço militar, como 

forma de garantir uma formação 

sadia aos jovens. Na América Latina, 

esse enfoque foi predominante nos 

anos de 1950, mas o enfoque dos 

estudos e descrições se referiam 

ainda, apenas, para algumas classes 
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sociais (média e alta), situação que 

orienta, igualmente hoje em dia, boa 

parte das políticas e ações dirigidas 

aos jovens, principalmente aos 

adolescentes (escola e atividades 

complementares).  

Outra forma é perceber a 

juventude e encará-la como etapa 

problemática. Aqui o jovem só é visto 

quando aparecem problemas de 

ordem social ou manifestações de 

debilidades no seu desenvolvimento. 

São os comportamentos de risco e as 

transgressões. As políticas 

desenvolvidas são as de caráter 

compensatório, voltadas para as 

camadas mais vulneráveis, ou seja, a 

periferia, e o grupo mais frequente 

são os jovens urbanos pobres. Os 

setores da sociedade que se voltam 

para criar as medidas são a saúde e 

justiça (segurança social), por causa 

da violência, criminalidade, tráfico, 

AIDS, DST, gravidez precoce.  Esse 

foi o enfoque mais trabalhado no 

Brasil nas décadas de 1980 e 1990, 

devido aos jovens da periferia que 

emergiram e se fizeram visíveis. Por 

isso, o tema juventude voltou a ser 

falado na opinião pública e pelo 

Estado. Pode-se dizer que a 

sociedade civil se organizou com 

ações que tinham o objetivo de 

diminuir a participação dos jovens na 

violência.  

O jovem como ator estratégico 

do desenvolvimento também se 

caracteriza como uma concepção 

possível de trabalhar e estudar a 

juventude. Nesse enfoque, ela é vista 

como atriz estratégica da sociedade 

para resolver os problemas de 

exclusão social, ou seja, contribui 

para solucionar os problemas da sua 

comunidade e sociedade. Para isso é 

preciso investir na formação do 

jovem, tanto educacional quanto de 

competências para o mundo do 

trabalho para que se engaje em 

projetos e ajude a ter uma realidade 

melhor. Outro aspecto de 

protagonismo se refere à capacidade 

de o jovem atualizar a sociedade 

diante das exigências de 

desenvolvimento dos países ricos 

que trazem suas tecnologias; por isso 

é visto como ator dinâmico da 

sociedade. No Brasil, quem difunde 

essa ideia são as agências de 

cooperação internacional, os 

organismos multilaterais e as 

fundações empresariais.  

Atores com papel especial de 

transformação é mais um conceito 

em que os/as jovens são fonte de 

crítica, contestação, capacidade de 

prover utopias e dedicação generosa 
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à dimensão social. Isso é reflexo da 

experiência histórica das gerações 

anteriores que participavam de 

partidos políticos e movimentos 

sociais, o que coloca a participação 

como algo central para o jovem e é 

algo imprescindível para a 

formulação das políticas públicas. 

Mas também traz algumas 

dificuldades, como a falta de 

visibilidade das necessidades e 

direitos específicos dos jovens, o 

limitar a participação juvenil em um 

único modelo, o que traz uma visão 

pessimista acerca da juventude atual. 

É como se os jovens não 

participassem mais, por não dar 

abertura para novas formas de 

participação, embora tenha crescido 

esse jeito novo de atuação juvenil. 

 Enfim, temos a juventude 

cidadã como sujeito das políticas, 

entendendo o jovem não como algo 

ruim ou perigoso, mas passando a 

olhá-lo por seus direitos. A juventude, 

com isso, é uma etapa singular de 

desenvolvimento pessoal e social 

que precisa de políticas centradas na 

sua cidadania, como sujeito integral; 

por isso a necessidade de políticas 

intersetoriais. Isso aconteceu depois 

dos anos 90, principalmente com as 

políticas voltadas às mulheres e 

crianças.  

No Brasil, há, para os 

adolescentes, o ECA e, atualmente, 

no dia 16 de abril de 2013 houve a 

aprovação do Senado brasileiro do 

Estatuto da Juventude. Esse marco 

regulatório próprio para os jovens de 

15 a 29 anos é uma conquista juvenil, 

pois não havia nada definido para 

essa categoria, o que a singularizava 

e a diferenciava das demais. O 

processo de políticas públicas 

articulado nos últimos dez anos e o 

Projeto de Lei nº. 4.529/04, que foi 

aprovado na Câmara em 2011, luta 

por políticas integrais e, ao mesmo 

tempo, diversificadas, vendo as 

necessidades deles/as e as 

capacidades para a contribuição e 

participação na sociedade.  

 

Com 48 artigos, a proposta 
assegura à população dessa 
faixa etária – cerca de 52 milhões 
de brasileiros – acesso a 
educação, profissionalização, 
trabalho e renda, além de 
determinar a obrigatoriedade de o 
estado manter programas de 
expansão do ensino superior, 
com oferta de bolsas de estudos 
em instituições privadas e 
financiamento estudantil.1 

                                                             
1
  ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DE GOIÁS. Parlamentar comemora 
aprovação do Estatuto da Juventude. 
Imprensa. O poder da cidadania. Goiânia 
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Conclusões 

 

Com esse panorama geral 

sobre a construção do conceito 

juvenil torna-se mais compreensível 

quando se volta o olhar para a 

sociedade capitalista industrial do 

século XIX que, além de 

homogeneizar os jovens e seus 

direitos por meio da compreensão da 

juventude como período de vigilância, 

disciplinarização e socialização, 

tentou também 

 

(...) criar uma rígida 
cronologização do curso da vida 
individual, buscando um critério 
objetivista e naturalista para a 
determinação da idade de cada 
indivíduo e tentando delimitar, 
científica, jurídica e 
criminalmente, estágios da vida 
baseados nessa idade 
cronologizada individualmente 
(GROPPO, 2000, p. 74). 

 

Corre-se, com isso, um grave 

risco de perceber a juventude 

somente como naturalizante e 

aistórica, se não houver uma visão 

geral do processo de construção do 

termo. Pois, assim, ela não será 

visualizada em suas características 

interpretadas nas relações, conforme 
                                                                                      

22 de abril de 2013. Disponível em: 
<http://www.assembleia.go.gov.br/noticias/v
er/id/116485/parlamentar+comemora+apro
vacao+ do+estatuto+da+juventude>. 
Acesso em: 30 abr. 2013. 

dizem Ozella e Aguiar (2008), muito 

menos como um direito humano e um 

sujeito de direito, reconhecido pela 

modernidade.  
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Vai 
malandra: 
empoderando o 
feminino 
  



Dona de muitos hits, parcerias 

e polêmicas, Larissa de Machado 

Macedo, popularmente conhecida 

como Anitta - cantora, compositora, 

apresentadora e atriz brasileira tem 

se debruçado em mais discussões no 

seu novo clipe “Vai malandra”. 

No clipe, a cantora dispensa 

retoques em seu corpo, deixando 

evidenciar as “imperfeições” de sua 

pele, as famosas celulites, tão 

odiadas por muitas mulheres e 

homens, mas que é tão comum na 

maioria dos corpos femininos.  

O que levanta imediatamente 

às questões: por que tanto ódio pelo 

próprio corpo? Que motivos levam a 

aceitação do próprio corpo, negando-

o e plastificando-o? 

O corpo é uma batalha de 

poder, sobre quem domina e/ou é 

dominado, e nesse combate o corpo 

feminino é demasiadamente 

regulado, cobrado a beirar a 

perfeição, a satisfazer penosamente 

as necessidades de um mercado 

pensado na juventude, na beleza e 

erotização dos corpos femininos. 

Recusar retoques nas marcas 

do próprio corpo infere em aceitar o 

próprio corpo com suas 

particularidades, o que constrange, 

confunde e gera críticas positivas e 

negativas em torno de tal feito. Por 

que uma mulher que valoriza e aceita 

seu corpo está fadada ao 

empoderamento, ao libertar-se de 

práticas sexistas, de inferiorização de 

seu corpo, de necessidade de 

plastificação de suas marcas, de sua 

história.  

Trazer para um clipe 

publicizado copiosamente nos meios 

de comunicação de massa uma 

história que ocorre em uma favela, 

faz emergir uma realidade, que 

embora exposta em noticiários 

policiais de modo violento e 

esvaziado de positividade, sucumbe 

em representação cultural. 

Sob a égide de ser um golpe 

no conservadorismo musical, de 

grande aceitação de diversos 

públicos, de representatividade da 

favela e empoderamento feminino, o 

clipe emana discussões que não 

cessará com outro hit. 

Falar em malandra, remete de 

pronto a malandragem brasileira, do 

jeitinho para aproveitar a vida com o 

mínimo de recursos possíveis, 

remete perceber a mulher como 

sujeito precursor de sua própria 

história, de seus jeitos. 
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Se o clipe explora a erotização 

feminina, não apenas reproduz a 

objetificação dos corpos das 

mulheres, ele traz à tona a 

hipersexualização como padrão e 

não como exceção, pois assim é o 

retrato de nossa sociedade. Não só 

nas periferias, nas lajes de mulheres 

de biquínis improvisados de fita 

isolante e óleos bronzeadores, nos 

bailes em favelas com mulheres 

negras e sensuais ou na 

representatividade de cantoras que 

se apropriam de cabelos afros em 

clipes. 

 Nesse contexto o hit traz 

controvérsias e discussões, se por 

um lado temos o modelo de mulher 

periguete, aquela que é marcada 

socialmente pela sua liberdade de 

vestir e agir, de vivenciar sua 

sexualidade a seu bel-prazer; temos 

também a hipersexualização feminina 

nos meios de comunicação de massa 

tão contestada por movimentos 

feministas.  

O que o hit “Vai malandra” 

propõe não é acalentar discursos, 

unificar interesses. Propõe inflamar 

feridas, divertir, problematizar, 

evidenciar o subúrbio, a negritude, a 

liberdade feminina frente a opressões 

sobre como um corpo feminino deve 

se portar, ou seja, o clipe trabalha na 

perspectiva de empoderamentos 

diversos. 

Faço um convite para assistir 

ao novo hit da Anitta, um convite para 

se desnudar dos preconceitos de 

origem, raça, gênero, sexualidade e 

classe social. 

Convido a fazer uma 

autocrítica, a visibilizar nossa 

população brasileira livres de 

preceitos e falsas verdades. 

 

 

> Joyce Bezerra de Souza 

Mestra em Educação, Culturas e 

Identidades (UFRPE/Fundaj) 

Email: joycesouzab@gmail.com  
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Drag-se  
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Nome: Lear Souza das Neves  

Nome Artístico: Lorena Drag  

Idade: 22 anos 

Cidade onde mora: Pelotas - Rio 

Grande do Sul 

 

Revista Geração Z: Faça uma 

breve apresentação pra nós! Quem 

és tu?  

Meu nome é Lear, tenho 22 anos de 

idade, interpreto a personagem 

Lorena Drag fazem cinco anos, 

inicialmente ela se chamava Emilie 

Ender, mas o destino não quis 

(amém) e felizmente fiz a melhor 

troca de todas, embora muitas 

pessoas ainda digam que "drag" não 

é sobrenome, eu mesmo me 

pergunto, existe alguma regra e/ou 

limitação para a criação do seu 

artista? Seja o nome, estilo, 

personalidade, trejeito ou o que for. 

Libertem-se! 

 

RGZ: Vamos direto ao assunto! 

Quando surgiu o desejo de se 

montar?  

Desde muito pequeno, a prática de 

me "montar" com as roupas e 

sapatos da minha mãe era frequente, 

mas com aproximadamente oito anos 

de idade entrei para o CTG (Centro 

de Tradições Gaúchas) da minha 

escola, onde a vontade de ser a 

prenda era imensa, mas sabia que 

esse era um "desejo proibido" (rsrs), 

depois de anos de CTG, dei um 

tempo e entrei para o teatro da minha 

outra escola, isso com 16 anos, 

quando fui selecionado para fazer o 

papel de uma bruxa, caricata, 

exagerada, toda brilhosa, com cílios 

imensos, vestidos longos e saltos 

muito altos, não precisou de mais 

nada, eu estava no paraíso! Foi a 

partir deste momento que não parei 

mais, comecei indo montado 

somente em festas temáticas e no 

halloween de 2011 que fui pela 

primeira vez em uma boate gay 

vestido de enfermeira, eu estava me 

sentindo realizada e maravilhosa no 

momento. Foi onde realmente tudo 

começou. 

 

RGZ: Pra ti o que mais chama 

atenção no mundo Drag?  

Transformação:  essa é a palavra que 

define a paixão por exercer esse 

trabalho lindo. 
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RGZ: Conte-nos algumas 

curiosidades sobre as Drags! 

-Demoramos em torno de 3h para 

nos maquiar e nos arrumar; 

-Tudo isso sai em menos de 15 

minutos em uma chuveirada; 

-Geralmente nós que somos as 

próprias artesãs, que constroem da 

roupa ao adereço de cabeça; 

-A cola quente (que é a salvação de 

quem não sabe costurar) e a cola 

permanente acrilex (que esconde a 

sobrancela, cola todos os pigmentos 

e glitters e inclusive os cílios) são as 

nossas melhores amigas; 

-O shade (termo que os gays usam 

para alfinetar uns aos outros) sempre 

rola, é típico, seja ele ruim ou ruim 

(rsrs); 

-O investimento é muito grande, 

principalmente para quem pretende 

manter essa arte como profissão, é 

preciso estar sempre 

renovando para que 

assim, você consiga 

se destacar entre 

tantas outras drags, 

cada uma mantendo 

seu estilo e 

inovação; 

 

 

RGZ: Você sofre muito 

preconceito? Como foi a reação 

dos familiares, amigos e 

conhecidos quando ficaram 

sabendo?  

O preconceito maior vem dos 

próprios gays. Claro que tive a sorte 

de ter uma mãe maravilhosa que 

certamente ficou muito chateada 

inicialmente (muito natural essa 

reação imediata delas, não é 

"normal" criar o filho uma vida toda 

para ele de repente começar a "se 

vestir de mulher", isso temos que 

conversar e explicar aos poucos, 

para que entendam que não se trata 

de transexualidade e sim, a arte de 

ser drag queen), mas perto de casos 

horríveis que sabemos, digo que sou 

um filho abençoado. Em relação aos 

amigos, muitos tiveram vergonha, 

zombaram, alguns voltaram atrás 
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para entender o que realmente era 

aquilo que eu estava fazendo e 

outros se mantiveram sempre do 

meu lado de alguma forma.   

RGZ: Como é a personalidade da 

Lorena?  

Lorena tem uma personalidade forte 

e marcante, a presença dela muitas 

vezes intimida as pessoas que estão 

em sua volta. Vaidosa, gosta de estar 

sempre muito bem vestida e 

perfumada, seja ousada ou recatada 

e do lar, isso depende muito do 

humor e evento que vai comparecer. 

Não gosta de ser discreta, o centro 

das atenções é o principal objetivo ao 

chegar a um ambiente.  

RGZ: Quais são teus sonhos?  

Distribuir amor, respeito e informação 

para as pessoas, mostrar que não 

somos só um "homem de peruca" 

como dizem, drag é cultura sim, drag 

requer estudo, requer dedicação, 

investimento, e qualquer forma de 

visibilidade é muito importante para 

mostrarmos nossos trabalhos. Em 

apenas 3 minutos de show, todos os 

nossos sonhos estão ali, a flor da 

pele, damos a cara a 

tapa pra muita coisa, a 

reação do público tanto 

positiva quanto negativa 

nos revela o quanto 

podemos melhorar e 

evoluir em outras 

performances. A cada 

apresentação feita, 

tentamos fazer com que 

o nosso trabalho seja 

mais valorizado, o 

processo é lento e pede 

tempo, tanto dos 

contratantes, como 

promoters, proprietários 

de boate etc.  
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RGZ: Qual o ritual da 

transformação e quais os lugares 

que Lorena frequenta?  

Quase que sempre é muito corrido 

tudo, pois trabalho o dia todo e 

costumo chegar em casa por volta de 

20h, e como já dito, o processo da 

transformação completa demora em 

torno de 3h, o tempo é curto e a 

Sapucaí é grande (rs). Geralmente os 

lugares mais frequentados são 

boates gay, mas não existem regras, 

já participei de concursos em outras 

cidades que foram abertos para 

todos os públicos, inclusive mães de 

artistas drags que fiquei bem alegre 

em presenciar isso, é muito 

importante pra nós o apoio da família. 

As paradas livres são os melhores 

eventos, onde conseguimos abranger 

o maior número de público, sendo 

eles de crianças de colo aos vovôs e 

vovós que passeiam pelo parque, o 

contato com essa diversidade de 

pessoas é maravilhoso, as fotos, os 

abraços, as palavras de carinho e 

admiração são muito especial.  

RGZ: Por que ser Drag?  

Drag foi uma forma de libertação que 

encontrei e uma maneira de 

expressar tudo o que sinto e quero 

passar para as pessoas que jamais 

conseguiria passar se não estivesse 

montado. Foi no drag que me 

encantei (e me aprofundei) mais 

ainda pelo mundo da moda e da 

maquiagem, onde não precisamos 

nos limitar em absolutamente nada, a 

ousadia é uma marca forte de cada 

uma de nós, onde aos poucos, 

vamos encontrando o nosso estilo e 

o nosso amor próprio. Se não nos 

amarmos, quem vai nos amar assim? 
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