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1. RESUMO 

A Revista Óbvio: Amor que Transborda surgiu com o objetivo de trazer 

informações a sociedade sobre os Transgêneros e Transexuais, a vida e a luta 

dessas pessoas que possuem uma identidade de gênero diferente do gênero 

de nascimento, ao mesmo tempo em que contribui com projetos voltados ao 

tema. Com series de entrevistas e relatos desde a descoberta e o desejo de 

viver e ser aceito como sendo do sexo oposto até o momento de sua transição. 

 

PALAVRAS-CHAVE: revista; gênero; transexualidade; transição. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Quando entendemos que nosso gênero pode ser moldado conforme nossa 

vontade, recebemos represálias sobre quem temos que ser e como temos que 

agir. Diante disso, cremos que tudo o que somos é baseado nos valores 

impostos desde nosso nascimento. Quando nascemos nos é dito que nosso 

sexo é o que somos e temos que viver e aceitar o fato de que se você nasce 

mulher você morre mulher e assim é feito com o sexo masculino. 

Não nos é passado que nosso gênero pode ser mudado conforme nossa 

vontade e que as vezes nosso gênero não se harmoniza com o que sentimos. 

Para Michel Foucault no livro: “A História da Sexualidade 1 – A vontade de 

saber”, a sociedade age de maneira vã e hipócrita, já que desde o século XVII 

existe certa franqueza de assumir a vontade de ser. O autor relata como a 

sociedade vivia em constante repressão sexual e como essa repressão era 

feita por pessoas contidas.  

Somos de fato reprimidos sexualmente já que, tudo o que aprendemos vem 

de um conceito pré-moldado. Meninos, azul. Meninas, rosa. Carrinho, boneca, 

útero, pênis, ela dirige mal e é comportada, ele pode pegar quantas quiser e 

ser o provedor do lar. 

Assim, crescemos com conceitos errôneos que nos põe em dúvida sobre: 

Por que de fato tudo tem que ser assim? 

Percebemos que o sexo não deve ser algo isolado ou esquecido, mas sim, algo 

importante que molda as relações que uma pessoa estabelece com outra. 

Nada muito difícil. 

 



3. OBJETIVO 

O trabalho tem como objetivo  trazer informações sobre a vida de pessoas 

que lutam por seus ideais. Na revista, diversos assuntos são levantados, tanto 

para os LGBTS quanto para Heterossexuais, e nos ajuda a entender um pouco 

mais o outro lado, o lado de quem vive com a intolerância. A necessidade de 

informar e lutar a favor das pessoas fez com que através de um árduo trabalho 

nascesse a Revista Óbvio: Amor que Transborda. 

4. METODOLOGIA 

O processo de criação da Revista Óbvio: Amor que Transborda começou 

após estudos sobre as questões de gênero e identidade sexual, outro fator que 

influenciou no processo de criação da Revista foi um artigo publicado pelo 

grupo no Intercom Jr (O Intercom Júnior é um espaço acadêmico dentro 

criado para acolher trabalhos de estudantes de graduação em 

Comunicação), em 2016.   

No decorrer da criação da revista nós utilizamos pesquisas de cunho 

quantitativo e qualitativo, onde pegamos dados comprovados em artigos e 

pesquisas com pessoas Transexuais que conhecemos durante a elaboração do 

projeto. 

No desenvolvimento do projeto fizemos grupos de debate e levantamos 

questionamentos sobre como discorre a vida de um transexual e quais as 

dificuldades que os mesmos sofrem perante a sociedade. 

Entramos em contato com diversas fontes, uma delas o psicólogo João W. 

Nery, que nos ajudaram a entender um pouco mais sobre o assunto, 

direcionando como poderíamos trabalhar na construção do nosso trabalho. 

O processo de diagramação da revista foi um pouco complexo já que, 

buscamos um direcionamento artístico. As cores e disposições na diagramação 

passam ao leitor cada sentimento inserido no projeto, tentando transpassar aos 

leitores os sentimentos daqueles que passaram por todas as fases de 

descoberta e aceitação. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 



A revista tem por objetivo de atingir um público-alvo que queira 

conhecer o mundo T. Executada em 60 páginas, seu conteúdo apresenta 

uma enorme diversidade de categorias que nos levam ao tema principal. 

Os artigos possuem muita pesquisa em torno do assunto, apresentando 

matérias desde um transexual no esporte até pesquisa sobre aceitação da 

família e repressão.  

A Revista também conta com a parte cultural em que mostra a inclusão 

do trans no cinema, foi ressaltada também a representatividade na música, 

com cantores e cantoras que fazem sucesso e ganham cada vez mais espaço 

na mídia, tratando ainda de temas como o trans na moda. Foi realizada 

também uma entrevista com o primeiro Transexual do Brasil, João W Nery que 

enriqueceu a publicação com relatos muito importantes.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Após a execução e publicação da revista pudemos observar bastante 

interesse dos leitores pelo assunto, que até então desconheciam e não 

respeitavam o universo LGBT. As entrevistas auxiliaram muito as pessoas que 

sofrem todo tipo de preconceito, podemos destacar também as sessões de 

cultura que apresentam filmes relacionados com o tema, estes contribuem 

bastante para aproximação e aceitação na sociedade.       
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