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Em homenagem ao mês do orgulho 
LGBTQIA+, acompanhe os artigos 
produzidos sobre opressào 
representatividade e o consumismo 
nesse mês. 

Fique por dentro das novidades 
que acontecem pelo mundo, 
como o casamento da cantora 
Ariana Grande.   
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Venha ver algumas indicações 
de filmes e livros, que possuem 
como temática a representati-
vidade LGBTQI+, que a equipe 
do Santa Post separou jus-
tamente para você!

 

Rosa Rondani

     Todo o mês de junho 
a famosa bandeira do 
arco Íris relembra o 
mundo que a inclusão é 
o único caminho para 
um futuro melhor.   Vá-
rios eventos são reali-
zados em diversos paí-
ses durante o mês de 
junho como forma de 
reconhecer a conquista 
dos direitos    LGBTQI+ 
ao longo da história.  
     Mas por que julho? A 
data da comemoração 
tem como marco o epi-
sódio ocorrido no dia 
28 de junho de 1969, em 
Nova Iorque. Há exatos 
52 anos atrás, o bar Sto-
newall Inn sofreu uma 
agressiva batida polici-
al. O local servia de re-
fúgio para homossexu-
ais em um tempo em 
que relações homoafe-
tivas eram vistas como 

res acabaram sendo víti-
mas de algum tipo de vi-
olência, sem ter espaço 
ou a quem recorrer com 
medo de expulsão ou a-
gravamento da situação 
de violência. 
    Como efeitos colaterais 
esta população tem um 
alto índice de evasão es-
colar e está muito mais 
vulnerável, já que até 
mesmo a família, muitas 
vezes, não respeita a op-
ção sexual. Por isso, nes-
te mês, somos convida-
dos a refletir sobre o pro-
cesso de exclusão, histo-
ricamente sofrido pelo 
segmento LGBTQIA+ e 
compreender como ca-da 
um de nós pode aju-dar 
para a construção de uma 
sociedade mais plu-ral, 
humana e acolhe-dora.  

rantia de direitos. A 
Associação Brasileira 
de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, 
Transexuais e Interse-
xos (ABGLT) tem im-
portantes publicações 
em seu site, dentre elas 
o estudo feito em 2020 
em parceria com a FGV 
–A violência LGBTQIA+ 
no Brasil.   
     Os números são in-
quietantes, cito alguns: 
73% dos (as) estudantes 
LGBT foram agredidos 
verbalmente e 27% fo-
ram agredidos fisica-
mente nas escolas bra-
sileiras entre 2015- 
2017. E, em 2020 duran-
te o período da pande-
mia, 70% dos LGBTQI+ 
cumprindo isolamento 
social junto a familia- 

imorais e ilegais. 
 Neste dia, os 
frequentadores e a co-
munidade que coabita-
va o bar Stonewall não 
se dispersaram com a 
truculência policial. Ao 
contrário, se rebelaram! 
Resistiram! Lutaram! 
Era o começo da luta 
pela visibilidade.    A 
partir daí, a data é lem-
brada e comemorada 
em todo o mundo.  
   Em 2016, o Presidente 
dos Estados Unidos, 
Barack Obama, desig-
nou a área de Sto-
newall e arredores 
como um monumento 
nacio-nal de modo a 
reconhe-cer a sua 
importância na luta 
pelos direitos das 
pessoas LGBTQIA +. 
     A luta continua, pela 
visibilidade e pela ga-

https://www.history.com/news/stonewall-riots-timeline

 “Não são as nossas diferenças que nos dividem. É a nossa 
incapacidade de reconhecer, aceitar e celebrar essas 

diferenças” 
- Audrey Geraldine Lorde 

https://mercadopopular.org/historia/a-revolta-de-stonewall-46-anos-depois/ 

https://www.youtube.com/watch?v=uw_ozlgmtQs


OPRESSÃO DA 
HOMOSEXUALIDADE 

Rebeca Vianna 

 Nos tempos atuais, o 
movimento LGBTQIA+ vem 
ganhando cada vez mais 
força e conquistando seus 
direitos. Entretanto, o sis-
tema opressor que age sobre 
ele ainda é, infelizmente, 
grande e forte, e, às vezes, 
não é tão explícito quanto se 
imagina. Ao falar especi-
ficamente da opressão da 
sexualidade de pessoas ho-
mossexuais, pode-se focar 
em dois agentes: governos e, 
em alguns casos, religião.   
    Quando falando da forma 
como os governos praticam 
essa opressão, pode-se to-
mar como exemplo desde 
aqueles países que criminali-
zam a homossexualidade, 
como a Arábia Saudita, Mau-
ritânia ou o Iêmen, até 
países que não detém leis 
contra ela, como a China, 
Rússia, Egito, Nigéria, entre 
outros. A Árabia Saudita, por 
exemplo, chega a punir a ho-
mossexualidade com pena 
de morte, e a Rússia, que te-
ve a homossexualidade des-
criminalizada logo após a 
queda da União Soviética, 
tem seu presidente, Vladimir 
Putin, que alega que o ca-
samento entre pessoas do 
mesmo sexo não será legali-
zado no país enquanto ele 
for presidente.  
     Partindo destes pontos, a 
opressão exercida pelos go-
vernos sobre pessoas ho-
mossexuais acaba por repri-
mi-las, ao ver que elas são 
impedidas de exercer sua se- 

xualidade livremente e de se 
 rem quem são. Levando esta 
análise mais a fundo, estas 
formas de governo podem se 
comparar com o governo do 
livro 1984, lido no primeiro 
ano do ensino médio, no qual 
o Partido usa da repressão 
da sexualidade para con-
trolar as pessoas, dire-
cionando a energia delas 
para o que lhes interessa. 
Essa repressão também pode 
se dar por meio da 
homofobia por parte de 
figuras importantes, como o 
já mencionado Vladimir 
Putin, e até o presidente da 
república, Jair Bolsonaro, que 
já afirmou coisas como: “Sou 
homofóbico, sim, com muito 
orgulho”. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quando se referindo à 
questão religiosa, existem
algumas religiões tradici-
onais que veem a homosse-
xualidade como algo peca-
minoso e errado. Um exem-
plo a ser dado pode ser o 
judaísmo rabínico tradicional 
e o judaísmo ortodoxo, que 
proíbem qualquer contato 
homossexual entre homens e 
mulheres, onde a homosse-
xualidade, na visão do or-
todoxo, é vista como uma 
"escolha pessoal" ou uma 
"desavença deliberada". Não 
se pode esquecer, entretan-
to, o judaísmo progressista, 
que aceita as práticas ho- 
 

moexuais da mesma maneira 
que aceita as hete-
rossexuais, alegando achar 
que as leis tradicionais con-
tra a homossexualidade não 
são mais válidas, já que não 
refletem as mudanças que 
foram percebidas no en-
tendimento da sexualidade 
humana.  
 O controle da ho-
mossexualidade de pratican-
tes judaicos, por exemplo, 
pode ser visto como uma 
opressão à sexualidade deles, 
com a mesma dinâmica da 
opressão por parte dos 
governos, já que os reprimem 
e os impedem de ser quem 
realmente são. As culturas 
religiosas são um assunto 
extremamente delicado, ao 
ver que existe parte dos 
praticantes que alega a 
necessidade da atualização 
dos princípios da religião, e 
parte que alega a 
impossibilidade de mudanças 
por conta da tradicio-
nalidade. 
        Como conclusão, a opre-
ssão da sexualidade da 
comunidade LGBTQIA+ pode 
existir de diversas maneiras, 
infelizmente, onde aqui fo-
ram explicados dois meios. A 
comunidade vem lutando e 
conquistando seus direitos, e 
o mundo se atualizando. 

https://chlss.org/wp-content/uploads/2020/06/Words-Matter-Series-
LGBTQ-Terms-Blog-1.png



PINK  MONEY:

Beatriz Nicolelis

 
           O mês de junho implica 
na    celebração do Orgulho 
LBTQIA+, momento em que, 
mundialmente, são levanta- 
das pautas em relação ao 
respeito e inclusão das pes- 
soas que compõem essa mi- 
noria em nossa sociedade. 
Além da famosa “Parada 
LGBT”, também presencia- 
mos debates e manifestações 
em redes sociais. Uma co- 
memoração que implica em 
visibilidade, e é claro que as 
empresas não ficariam de 
fora dessa. Afinal, quando a 
representatividade beira o 
oportunismo? 
    O termo Pink Money 
caracteriza inicialmente, 
uma comercialização de pro- 
dutos que visam chamar a 
atenção do público de 
pessoas da comunidade 
LGBTQIA +.Para entender 
seu conceito mais a fundo, 
devemos partir do princípio 
de que existimos em uma 
sociedade movida através do 
capital, onde o consumo 
exacerbado é endeusado pe- 
las classes dominantes e na- 
turalizado por minorias.  
     Há pouco tempo, para 
a  maioria dos consumidores 
de produtos das 
grandes    empresas, 
raramente impor- itava se as 
ideias destas ali- nhavam-se 
aos seus princí- pios, 
escolhas ou valores. 
 Com a modernização e a 
popularização das redes so-
ciais, foram-se criando

 
questionamentos, propagação 
de ideias, filosofias, e os 
clientes passaram a utilizar 
dessas novas convicções, 
inclusive, ao realizarem suas 
compras. Assim, para satis- 
fazer a clientela, os empre- 
sários tiveram de se adaptar. 
Não tratava-se mais apenas de 
consumir, mas sim, de um ato
político e ideológico, uma 
ideologia do consumo. 
   A partir daí, a repentina busca 
das marcas por “inclusão e 
representatividade” tornou-se 
comum e aclamada pela mídia e 
diversos meios de comunica- 
ção, mas logo passou a ser 
pauta de diversas críticas por 
parte de seu público alvo, que 
não pareceu se interessar pela 
capitalização de seu movi-
mento. 
     Não é segredo que essas 
empresas recebem um lucro 
enorme por conta dessa estra-
tégia de marketing. Graças a  
 
 

de reais por ano, segundo a 
consultoria LGBT Capital. 
        Se pararmos para 
observar, são poucas as 
empresas e meios de comu-
nicação que, para con-
templar o desejo de seus 
consumidores por re- 
presentatividade da forma 
correta, além de produzir os 
produtos como fonte de lu-
cro, posicionam-se de forma 
contrária ao preconceito do 
país, visando a inclusão so-
cial e realizando ações efe-
tivas, como doações para 
fundações em prol do movi-
mento independente da 
época, o que comprova no-
vamente os pontos citados.  
“Irônico” é como podemos 
definir tal contraste criado 
no país onde não só mais 
membros da comunidade 
LGBTQIA+ sofrem diversos 
tipos de violência seja de 
forma física, verbal ou 
através de seu próprio go-
verno, mas também, assim 
como em diversos outros 
países capitalistas, é o local 
em que no mês de junho, um 
movimento e sua luta são 
resumidos à produtos multi-
coloridos, comercializados 
nas ruas e centros de 
comércio.  

ela, são faturados anu-
almente cerca de 3 
trilhões de dólares ao 
redor no mundo. Es-
tima-se que os consu-
midores brasileiros 
movi-mentam a eco-
nomia em cerca de
mais de  160 bilhões 

REPRESENTATIVIDADE E OPORTUNISMO



Santa Z
O CASAMENTO DO ANO

Rosa Rondani
 
     Foi num sábado, (15) de 
maio, que a estrela pop, 
Ariana Grande, vestiu bran-
co. Canalizando toda ele-
gância atemporal de Audrey 
Hepburn, em uma peça de 
Vera Wang Haute que usou 
para o casamento com o 
corretor imobiliário Dalton 
Gomez, que vestia um terno 
Tom Ford. A cerimônia acon-
teceu em Montecito, Califór-
nia, na mansão da própria 
cantora.  
     O evento foi bastante 
íntimo, com menos de 20 
convidados. A união do casal 
começou em Janeiro de 
2020, e mais tarde, em de-
zembro deste mesmo ano, 
Ariana e Dalton ficaram noi-
vos. Com seu pai, Ed Butera 
segurando sua mão até o 
altar, a letra de sua canção 
“Thank U, Next” se 
concretiza (“One day I’ll walk 
down the aisle / Holding 
hands with my mama”). 

 
    Embora pequena, a artista 
estava absolutamente    encan-
tadora em seu vestido de seda 
charmeuse, aberto nas costas e 
com decote coração. Acom-
panhando o look, Ariana usou 
um véu plissado na altura dos 
ombros e um laço de cetim no 
topo. Ao todo, o conjunto, 
estilizado por Mimi Cuttrell, 
fazia referência ao visual que Jo 
Stockton (Audrey Hepburn) usou 
em Funny Face. Ademais, Grande 
relembrou seu álbum Sweetener 
ao usar seus brincos de pérolas e 
diamantes de Lorraine Schwartz 
de cabeça para baixo.  
        Seu visual foi pensado por 
Vera Wang, com quem Ariana 
manteve um pacto desde o Met 
Gala de 2018. Wang prometeu 
que no grande dia da artista, 
seria ela a criar todo o look de 
Ariana. 

    O casamento de Gomez e 
Grande foi uma cerimônia 
romântica, íntima, e repleta 
de pequenos detalhes 
especiais. Tudo aconteceu 
numa sala iluminada por 
velas e decorada por 
centenas de flores suspen-
sas, proporcionando mo-
mentos especiais para ami-
gos, família e também, para o 
casal.  
    Além disso, vale lembrar 
que a data escolhida também 
foi momento de comemo-
ração do aniversário de dois 
casamentos muito queridos 
no mundo do cinema. No dia 
15 de maio de 2021, Monica e 
Chandler de “Friends” com-
pletaram 20 anos de casa-
dos, ao lado de Peralta e 
Santiago, estrelas de 
"Brooklyn 99”, que come-
moraram 4. Só nos resta 
dizer felicidades a estes ca-
sais icônicos! 
 

 https://people.com/

https://www.insider.com - Audrey Hepburn em 
Funny Face à esquerda e Ariana Grande vestindo 
Vera Wang à direita. 
 

https://people.com/music/ariana-grande-
wedding-photos-with-dalton-gomez/ 



ELLIOT PAGE E SUA 
TRANSIÇÃO DE GÊNERO

 
         No dia 1 de dezembro de 
2020, o ator, produtor e 
diretor canadense, Elliot 
Page, revelou-se em seu per-
fil no Instagram 
(@elliotpage)    como um 
homem trans, cau-sando 
uma grande aclama-ção e 
apoio por parte de se-us fãs 
e seguidores.  
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
         O ator, que ficou conhe-
cido através de sua 
participação no filme “Juno”, 
especificou seus pronomes 
como ele/dele ou elu/delu 
em sua publicação, e agra-
deceu por todo o carinho e 
suporte que lhe foi dado re-
lacionados à sua transição, e 
também se mostrou muito 
feliz em finalmente poder 
compartilhar sua descoberta 
com seus seguidores. 
     Elliot também manife-
stou-se preocupado com as 
       

 
possíveis piadas e discri-
minações que o aguardavam: 
“A minha alegria é real, mas 
também é frágil. A verdade é 
que, apesar de me sentir 
profundamente feliz agora e 
saber quantos privilégios 
carrego, também estou com 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 medo. Estou com medo da 
invasão, do ódio, das ‘piadas' 
e da violência.” diz ele, em 
sua publicação. Contudo, 
afirmou que ama fazer parte 
da comunidade LGBTQIA +, e 
que vai sempre estar fazendo  
 o possível para transformar 
o mundo em um lugar me-
lhor, com menos ódio e mais 
amor para as pessoas trans, 
já que, infelizmente, elas 
lidam com centenas de
discursos e ações de ódio 
diariamente.  
 
 

        Alguns meses após sua 
declaração, o ator postou 
uma foto, também em seu 
Instagram, na qual mostra o 
resultado da sua cirurgia de 
retirada dos seios, a mas-
tectomia. Na foto, Elliot apa-
rece sem camisa, sorridente 
e entusiasmado com o resul-
tado final do procedimento: 
“Primeiro calção de banho 
da trans bebê #transéalegria 
#transélindo", comenta na 
legenda de sua publicação.  
        Desta forma, o ator está 
servindo como um exemplo 
para todos que precisam de 
encorajamento para que 
possam aceitar quem real-
mente são, além de estar 
mostrando como todas as 
dificuldades da vida podem 
ser superadas, se encaradas 
de uma maneira positiva.  

Larissa Lamas

google imagens

Para acompanhar as 
postagens de Elliot siga:  

@elliotpage



 
      A comunidade LGBTQIA+ 
sempre foi oprimida durante 
a história da humanidade, e 
nos últimos anos, em busca 
da melhoria, vem lutando 
intensamente por seus direi-
tos e formas alternativas de 
desenvolver mudanças efe-
tivas na sociedade. A intro-
dução da representatividade 
dentro do entretenimento 
tem um papel essencial para 
a educação, a mobilização 
social, o acolhimento    e a 
proteção de seus direitos. 
       Visto que o preconceito 
e a descriminação ainda são 
muito presentes em nosso 
cotidiano, a comunidade se 
depara constantemente com 
situações deploráveis, como 
perda de oportunidades 
profissionais, agressões físi-
cas e verbais, bullying e até 
homicídios, discriminações 
movidas pela    LGBTfobia. 
Desde 2017, o Brasil se 
mantém no ranking dos 
países que mais contabilizam 
mortes de LGBT’s. A comu-
nidade prossegue sofrendo 
perseguições e violências, 
mesmo com a criminalização 
da intolerância por orien-
tação sexual e identidade de 
gênero, decretada pelo STF 
em 2019. A comprovação de 
tal fato pode ser evidenciado  

a partir de dados e pes-
quisas, que mostram as cen-
tenas de mortes violentas 
que ocorrem no Brasil a cada 
ano, totalizando 1.431 casos 
de 2017 a 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Portanto, ter a 
representação desta 
comunidade, seja dentro de 
livros, músicas, séries, filmes 
ou até programas, é um 
passo importante para a 
aceitação e respeito, uma 
vez que a arte tem o poder 
de tocar os outros de uma 
forma inimaginável. Trazer 
casais homossexuais e lés-
bicos, a exploração de sexu-
alidades não muito conhe-
cidas, ter romances que não 
sejam heterosexuais ou o 
aprofundamento em per-
sonagens que ainda estão 
descobrindo sua orientação 
sexual. Estas são formas de 
explorar livremente esta  
 

 
pauta que foi ignorada por 
anos e anos. É como soltar 
um grito que esteve preso 
por um longo tempo e 
demonstrar que os membros 
desta comunidade sentem 
orgulho de ser quem são.  
        É incrível e de extrema 
importância levar essa 
realidade tão vasta e pouco 
explorada para o mundo do 
entretenimento, pois 
intensifica o fato de que é
preciso respeitar e ter em-
patia pelo outro, mesmo que 
ele seja diferente de você. 
Aliás, a diversidade é a 
grande responsável pela 
formação da sociedade, já 
que ela sempre existiu    e 
sempre vai existir. Neste 
momento, ela ganhou voz, 
finalmente, nos ensinando 
que devemos, no mínimo, 
respeitar as diversidades e o 
modo de ser de cada um, 
independentemente de ori-
entação sexual, religião, cor, 
condição financeira ou qual-
quer outro fator. 
      Quer conhecer um pouco 
mais sobre este universo que 
foi silenciado por tanto 
tempo? Espero que sim! Por 
isso deixamos aqui algumas 
indicações maravilhosas e 
caso queira assistir séries ou
filmes com este tema, basta 
acessar a categoria 
LGBTQIA+ dentro da plata-
forma Netflix e caso queira 
ler livros que se adequam a 
este tema, basta procurar 
“livros LGBT” na ferramenta 
de busca do Google. Bom 
proveito!  

REPRESENTATIVIDADE DA COMUNIDADE   
LGBTQIA+ NO ENTRETERIMENTO
Maria Paula Torrico



Sugestão de Filme

     “O amor é apenas o nome do 
desejo e da busca pelo todo”. São 
as palavras de Platão extraídas 
de seu diálogo em ‘O Banquete’ 
que dão início a singela trama a-
dolescente dirigida e roteirizada 
por Alice Wu. Inserindo a temá-
tica LGBTQ+, a abordagem única 
em conflitos sobre identidade 
pessoal e relacionamentos hu-
manos é o que torna esta pro-
dução diferente dos coming of 
age que estamos acostumados. 
     ‘Você Nem Imagina’ (‘The Half 
Of It’ no título original) nos a-
presenta Ellie Chu (Leah Lewis), 
uma jovem tímida e inteligente
do colegial com um talento para 
a escrita. Para ajudar a sustentar 
a casa que mora com o pai, Ellie 
escreve as redações de outros 
alunos em troca de dinheiro. É 
neste contexto em que ela co-
nhece Paul (Daniel Diemer), um 
atleta do time da escola que a 
procura para escrever cartas 
destinadas a Aster Flores (Alex-
xis Lemire), a garota popular por 
quem nutre uma paixão. A nar-
rativa explora aos poucos o de-
senvolvimento da relação entre 
os três, já que Ellie, secretamen-
te, também possui sentimentos 
por Aster.   
    Colocando o plano em prática, 
Ellie e Paul passam por situaçõ-
es que geram um vínculo de a-
mizade entre ambos, acompa-

"Você nem imagina"
compreendê-la pelo o que ela é 
de verdade. O final se torna sa-
tisfatório para o espectador, 
com Ellie confessando seus 
sentimentos a Aster e partindo 
da cidade rumo a faculdade. 
       A identidade visual da obra é 
brilhantemente explorada atra-
vés do uso de uma paleta de co-
res suaves e neutras para a 
construção dessas cenas, que 
complementam o tom de since-
ridade nos diálogos dos perso-
nagens, além do uso de referên-
cias clássicas do cinema como 
‘Casablanca’ e ‘Asas do desejo’. As 
descobertas e dúvidas sobre 
quem somos na adolescência é 
inserido na trama de forma sen-
sível, excluindo a construção de 
clichês para os personagens. No 
entanto, a tentativa de incluir 
uma grande variedade de temas 
no filme pode ter feito a narrati-
va se perder em um determi-
nado momento, como o convívio 
entre Ellie e seu pai ou o rela-
cionamento dela com Aster, mas 
nada que desmereça o romance 
por completo. 
        ‘Você Nem Imagina’ é um 
filme que se sobressai em vários 
aspectos. Alice Wu aproveita do 
plano de fundo do amor na mo-
dernidade e as relações líquidas 
para passar sua mensagem dife-
rencial na história: indepen-
dente da raça, orientação sexu-
al, ou crença, o amor é igual pa-
ra todos. 

de vive. Paul, sob uma ótica in-
gênua do que é amar, entrega 
uma amizade que se torna base 
para o amadurecimento da per-
sonagem, incentivando-a a inte-
ragir mais e ter segurança sobre 
si mesma. O rapaz também a-
prende com esse vínculo, pois 
ao longo da trama seus ideais do 
conceito de amor ganham um 
novo significado e Ellie ensina-
o    a deixar de buscar uma 
imagem i dealizada de Aster e 
tentar  

nhado de questionamentos e a  
busca por suas respectivas iden-
tidades. Lentamente, somos in-
troduzidos ao pequeno universo 
solitário de Ellie, onde estão 
presentes as inseguranças sobre 
sua sexualidade e a vontade de 
se libertar da pequena cidade on

Sofia Groschitz



Sugestão de série

 
        A série da TLC, intitulada 
por ‘‘A vida de Jazz’, exibe o
cotidiano de uma adolescente 
chamada Jazz Jennings, uma 
Youtuber, digital influencer, 
escritora e ativista. Sua 
história gira em torno de um 
diagnóstico, indicado quando 
tinha apenas quatro anos, que 
alegava um transtorno de 
identidade de gênero infantil, 
sendo uma das pessoas mais 
jovens a ser identificada como 
transgênero e a mais jovem a 
se tornar uma figura nacional 
LGBT.  
         Ainda muito pequena, ela e 
sua família apareciam em vários 
programas de televisão, para 
mostrar os obstáculos de ser 
uma criança transgênero. Entre 
diversas exibições televisivas, a 
série retrata sobre algumas de- 

A vida de Jazz

 
“Minha parte favorita sobre 
orgulho é poder comemorar 
com a comunidade LGBTQ 
+.    Eu acho que o orgulho tem 
tudo a ver com amar a si mesmo 
incondicionalmente e abraçar 
sua singularidade e, em seguida, 
compartilhar esse amor e 
orgulho com a comunidade no 
exterior.    Quando todos nós 
podemos simplesmente estar 
juntos, abraçar nossas 
diferenças e comemorar como 
um, é simplesmente uma coisa 
linda.  Estou muito orgulhoso de 
fazer parte disso! Uau ... Tenho 
orgulho de fazer parte do 
Orgulho ", diz Jazz em seu 
Instagram 

 
 Com isso, em relação ao mês, 
Jazz fez uma citação onde se 
orgulha em fazer parte da 
comunidade LGBTQ+. 

 
las, e conta grande parte de sua 
vida. Além da série, Jazz 
publicou um livro chamado 
‘Being Jazz: My Life as a 
(Transgender) Teen' (Sendo Jazz: 
Minha vida como uma 
adolescente transgênero), onde 
faz os relatos da sua vida 
também. 

Juliana Salomão



O tão falado “amor”

O amor é inexplicável, 
Ele está presente nas mais improváveis situações  

É complexo, lindo, livre e inevitável. 
O amor está nos pequenos detalhes e nas grande emoções. 

 
O amor aparece quando o coração acelera, 

Quando adorar se torna pouco perto do que sente,  
Quando os olhares falam mais que palavras, 

Quando as borboletas  tomam seu estômago constantemente. 
 

Amar é se perder no brilho dos olhos de quem ama, 
É achar a calmaria diante do caos em pequenos gestos, 
É ter seus pensamentos dominados até deitar na cama, 
É se encantar pela pessoa apesar de todos os defeitos. 

 
O amor não é algo planejado, nem  perfeito, 
Às vezes amar é algo inesperado e incerto. 

Não há um tempo ou uma  forma certa de se  apaixonar, 
Muito menos um alguém certo para amar. 

 
Amar é escrever em tempo real uma história,  

É viver cada momento intensamente até que chegue o fim, 
É saber que cada mini sorriso ficará guardado na memória, 

É enfrentar juntos  cada desafio e seguir sem nem saber para onde ir. 

Maria Paula Torrico

Produzido por Julia Maia de Mello Gois Rodrigues, 
aluna do 1⁰ ano do Ensino Médio.

POEMA
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