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JUVENTUDES E IDENTIDADES: 
Construção de projetos de vida, 
significados semânticos e corporais 
na construção identitária, expressões 
de uma identidade através de 
linguagens artísticas.
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vídeos, ilustrações e outras 
referências culturais sobre o 
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ATRAVESSA A VIDA, João Jardim (2021)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=3mTqVJkUyNk 
Sinopse: Enquanto alunos do 3º ano do ensino público no interior do Sergipe se preparam para 
a prova que pode determinar o resto de suas vidas, o documentário retrata as angústias e os 
prazeres da adolescência através de seus gestos, inquietações e conquistas.

MANHÃS DE SETEMBRO (2021)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=NoXyFvRjem0 
Sinopse: Estrelando Liniker, esta série trata da história de uma mulher trans que acaba de 
conquistar sua independência e cuja vida toma um rumo inesperado com a chegada de um filho 
que ela gerou com outra mulher dez anos antes.

POR QUE AÇÕES AFIRMATIVAS DENTRO DAS EMPRESAS? (2021)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ApIJfwkycAE 
Sinopse: Luiza Helena Trajano fala com Thiago Amparo sobre o caso da seleção de trainees 
exclusiva para pessoas negras no Magazine Luiza e a importância das ações afirmativas no setor 
privado. 

DRAG QUEEN X TRAVESTI (2021)
Link: https://www.instagram.com/tv/COlHSOMh34X/?igshid=f04s6r2p3e49
Sinopse: Neste vídeo a travesti Alina Durso explica de maneira clara e didática o que 
diferencia drag queens e travestis. 
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RAPHAEL VICENTE COMPLETA 21 ANOS (2021)
Link: https://www.instagram.com/p/CPyGJIspDfu/ 
Sinopse: Neste vídeo, o humorista Raphael Vicente, de grande público nas redes sociais,  brinca com a 
relação com trabalho, dinheiro e família. 

AMARELO - É TUDO PRA ONTEM (2020)
Link: https://www.netflix.com/br/
title/81306298?s=a&trkid=13747225&t=wha&vlang=pt&clip=81319091 
Sinopse: Nos bastidores do show no Theatro Municipal de São Paulo, o rapper e ativista Emicida 
celebra o grande legado da cultura negra brasileira.

ESPERO TUA (RE)VOLTA, Elisa Capai (2019)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=DIA5N72zi4Q 
Sinopse: Quando a crise se aprofundou no Brasil, os estudantes saíram às ruas e ocuparam escolas 
protestando por um ensino público de qualidade e uma cidade mais inclusiva. Espero Tua (Re)volta 
acompanha as lutas estudantis desde as marchas de 2013 até a vitória do presidente Jair Bolsonaro 
em 2018. Inspirada pela linguagem do próprio movimento, o filme é conduzido pela locução de três 
estudantes, representantes de eixos centrais da luta, que disputam a narrativa, explicitando conflitos 
do movimento e evidenciando sua complexidade.
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ELEIÇÕES, Alice Riff (2019)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=SpY3rWEazN8 
Sinopse: A rotina do ensino médio da Escola Estadual Doutor Alarico da Silveira, localizada no centro 
de São Paulo, é alterada por conta das eleições do grêmio estudantil que se aproximam. Durante este 
período é possível identificar como as consequências do processo eleitoral afetam as relações entre 
os alunos, assim como as eleições presidenciais, em proporções bem maiores, conseguem alterar a 
atmosfera de um país.

ENTENDA COMO A JUVENTUDE CO-LIDERA UM MUNDO DE PESSOAS QUE 
TRANSFORMAM!, Ashoka (2019)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=t5_yCNFMwtw 
Sinopse: Jovens e adultos engajados falam sobre o protagonismo jovem na construção de projetos de 
impacto social.

REPENSE O ELOGIO (2019)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=u-7q5KG_vaE&t=2s 
Sinopse: Repense o Elogio é um documentário que propõe a reflexão sobre a maneira como as crianças 
são elogiadas. Enquanto meninas são lindas, princesas e delicadas, meninos são fortes, inteligentes e 
corajosos. Até que ponto estes adjetivos aprisionam o verdadeiro ser de cada um? Este é um filme  
que reflete sobre o poder das palavras e da cultura, que trouxeram este desequilíbrio tão profundo  
na forma que elogiamos meninas e meninos.
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Link: http://www.taturanamobi.com.br/film/chega-de-fiu-fiu 
Sinopse: As cidades foram feitas para as mulheres? O filme Chega de Fiu Fiu narra a história de 
Raquel, Rosa e Teresa, moradoras de três cidades brasileiras, que, por meio de ativismo, arte e poesia 
resistem e propõem novas formas de (con)viver no espaço público.

AS MIL MULHERES (2018)
Link: http://www.taturanamobi.com.br/film/as-mil-mulheres 
Sinopse: A convite do filme, quatro artistas desenvolvem obras inspiradas por histórias de outras 
mulheres. Entre escolhas, reflexões, falhas e acertos, as artistas revelam como conectam seu universo 
interior às questões do mundo à sua volta. Ao entrelaçar arte e ativismo, AS MIL MULHERES lança 
luz às diversas faces do feminismo hoje.

KBELA (2018)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=LGNIn5v-3cE 
Sinopse: Um olhar sensível sobre a experiência do racismo vivido cotidianamente por mulheres negras. 
A descoberta de uma força ancestral que emerge de seus cabelos crespos transcendendo  
o embranquecimento. Um exercício subjetivo de autorepresentação e empoderamento.
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CASAMENTO INFANTIL (2018)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=n9nbj4zcSvA 
Sinopse: O Brasil é o quarto maior país em números absolutos em casamento infantil. Marília tem 
15 anos e vive no interior do Maranhão. Daniela tem dois filhos e vive em um bairro de periferia de 
São Paulo. Em comum a história de duas meninas que tiveram suas vidas impactadas pelo casamento 
precoce. O documentário explora o impacto dessas realidades enquanto pesquisadores, cientistas 
sociais e legisladores entre outros discutem o impacto desses números no país.

NUNCA ME SONHARAM, Cacau Rhoden (2017)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=KB-GVV68U5s&t=1s
Sinopse: Os desafios do presente, as expectativas para o futuro e os sonhos de quem vive a realidade 
do Ensino Médio nas escolas públicas do Brasil. Na voz de estudantes, gestores, professores e 
especialistas, ‘Nunca me sonharam’ reflete sobre o valor da educação.

MEU CORPO É POLÍTICO (2017)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=U36fLTKyXzw  
Sinopse: Meu Corpo É Político aborda o cotidiano de quatro militantes LGBT que vivem na periferia 
de São Paulo. A partir da intimidade e do contexto social dos personagens, o documentário levanta 
questões contemporâneas sobre a população trans e suas disputas políticas.
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QUEM SOU EU? (2017)
Link: https://globoplay.globo.com/v/5719129/ 
Sinopse: Série sobre pessoas transgênero do Fantástico.

SLAM VOZ DE LEVANTE (2017)
Link: http://www.taturanamobi.com.br/film/slam-voz-de-levante 
Sinopse: Em Chicago, NY, Paris, Rio e São Paulo, a mesma cena com diferentes faces: os poetry 
slams, batalhas poéticas performáticas, se firmam como encontros que instigam a criatividade e o 
convívio entre diferentes e surgem diante da onda política conservadora mundial como ágoras do livre 
pensamento e expressão. No Brasil, a poeta Luz Ribeiro vence o campeonato nacional e vai para a Copa 
do Mundo de Poetry Slam, em Paris, representando a nova vertente negra e feminista que tem se 
firmado pela virulência de seu verbo politizado.

LAERTE-SE (2017)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=eKHqtmd1_xg 
Sinopse: Depois de quase 60 anos como homem, três filhos e três casamentos, Laerte Coutinho, 
um dos cartunistas mais geniais do Brasil, apresentou-se como mulher. O primeiro documentário 
brasileiro original Netflix acompanha a investigação de Laerte sobre o mundo feminino na intimidade 
do cotidiano.
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HOJE EU QUERO VOLTAR SOZINHO (2014)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=lpHKXyko358 
Sinopse: Leonardo é um adolescente cego em busca de sua independência. Seu cotidiano, a relação 
com sua melhor amiga, Giovana, e sua forma de ver o mundo ganham novos contornos com a chegada 
de Gabriel.

GIRL RISING (2013) 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=BJsvklXhYaE 
Sinopse: Nove histórias com um obejtivo comum: vencer a pobreza e as injustiças sociais e econômicas 
a partir da educação. “Girl Rising” aborda a história de nove garotas, em países como Nepal, Peru 
e Etiópia, que buscam a oportunidade de frequentar a escola e têm suas histórias narradas por 
celebridades de Hollywood, como Meryl Streep e Kerry Washington. 

PRO DIA NASCER FELIZ, João Jardim (2007)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=qjkpDCoa-e4 
Sinopse: Dirigido por João Jardim, o documentário “Pro Dia Nascer Feliz” investiga o comportamento 
de adolescentes em colégios brasileiros, ouvindo alunos de várias classes sociais, levantando discussões 
sobre temas como violência, relação entre aluno e professor e desigualdade social. 
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BEM ESTAR TRABALHISTA, FELICIDADE E PANDEMIA (2021)
https://cps.fgv.br/FelicidadeNaPandemia 
Sinopse: Pouco mais de um ano depois a pandemia do Covid-19 chegar ao pais, o que houve com a 
desigualdade e a prosperidade trabalhistas desde então? E os indicadores subjetivos de Bem Estar 
como felicidade e emoções cotidianas? Como o Brasil se compara com o resto do mundo?

SE EU PUDESSE, DANILA, TE LEVAVA PRA TOMAR BANHO DE MAR EM 
GUARAJUBA
Breno Fernandes (2020)
Sinopse: O protagonista desta história é um entregador de comidas por aplicativo chamado 
Cleolauro que trabalha com uma bicicleta. Este garoto negro da periferia de Salvador tem um sonho 
de conquistar algo melhor. Durante essa missão, ele também se vê mais derretido do que queijo de 
pizza por uma garota chamada Danila. Enquanto pedala quilômetros a fio e se descobre no meio de 
aventuras, Cleolauro nos mostra mais sobre a sociedade brasileira atual em seus diversos aspectos.

HEROÍNAS BRASILEIRAS EM 15 CORDÉIS 
Jarid Arraes (2020)
Sinopse: coleção de cordéis de Jarid Arraes sobre mulheres negras que foram verdadeiras heroínas 
brasileiras,  resgata a memória dessas personagens que lutaram pela sua liberdade e seus direitos, 
reivindicaram seu espaço na política e nas artes, levantaram sua voz contra a injustiça e a opressão.Li
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TORTO ARADO
 Itamar Vieira Junior (2019) 
Sinopse: Nas profundezas do sertão baiano, as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma velha e 
misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. Ocorre então um acidente. E para sempre suas 
vidas estarão ligadas _ a ponto de uma precisar ser a voz da outra. Questões da juventude aparecem 
imbricadas à raça e gênero nesta trama que poderia ser sobre dois séculos atrás ou poderia se passar na 
atualidade, o que demonstra a complexidade de tais relações. 

EXPLOSÃO FEMINISTA 
Heloísa Buarque de Hollanda (org., 2018)
Sinopse: Este livro procura apontar de onde vem a força avassaladora do feminismo na última década 
e as mudanças pelas quais passou ao longo dos anos. A professora e escritora Heloisa Buarque de 
Hollanda convoca jovens que estão marcando presença no ativismo, na poesia e nas artes para mostrar 
pontos de convergência e divergência entre os muitos feminismos que compõem o cenário brasileiro 
atual. 
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CORPO, GERAÇÃO E IDENTIDADE: A MARCHA DAS VADIAS NO BRASIL,  
Bila Sorj (2014)
https://www.scielo.br/j/se/a/M3nBJJtyMYm4qd4TQdGpryR/?lang=pt
Sinopse: Contrariamente às evocações do desaparecimento do movimento feminista, é possível 
identificar sua presença constante na sociedade brasileira, marcada por uma gama muito variada 
de identidades políticas, diferentes graus de institucionalização e diversos modos de expressão. 
O objetivo deste artigo é explorar, a partir da análise da Marcha das vadias, os contrastes e 
continuidades entre diferentes gerações de feministas, especialmente em relação ao modo como a 
questão da diversidade e inclusão de gênero, raça, sexualidade e gerações vem sendo tratada.

VIOLÊNCIA E GÊNERO: NOVAS PROPOSTAS, VELHOS DILEMAS,  
Guita Grin Debert e Maria Filomena Gregori (2008) 
https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/HpSYn9QgsGqLZYZHVyjTgRh/abstract/?lang=pt
Sinopse: Este artigo discute e analisa os dilemas envolvidos no uso das noções que têm sido 
empregadas para qualificar a violência em relações sociais marcadas pelo gênero e em suas 
atualizações em diferentes instâncias do sistema de justiça. Tendo como base etnografias realizadas 
nas Delegacias de Defesa da Mulher e nos Juizados Especiais Criminais e as polêmicas em torno da 
Lei “Maria da Penha”, trata-se de mapear o significado articulado por expressões como violência 
contra a mulher, violência conjugal, violência doméstica, violência familiar e violência de gênero. O 
argumento central é que a transformação da violência em crime leva a desdobramentos semânticos 
e institucionais que tendem a substituir o interesse de politizar a justiça na defesa da mulher pela 
judicialização das relações na família.
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50 TONS DE PRETAS - PROGRAMA CONVIDA:  
https://ims.com.br/convida/feira-preta/50-tons-de-pretas/

AS BAHIAS E A COZINHA MINEIRA - APOLOGIA ÀS VIRGENS MÃES:  
https://www.youtube.com/watch?v=SJTbYNCbkRg 

BIA FERREIRA - NÃO PRECISA SER AMÉLIA:  
https://www.youtube.com/watch?v=psxSY400Pn8

DIEGO MORAES - MUDERNO:  
https://www.youtube.com/watch?v=0Qcw94QTIK8 ou 
https://open.spotify.com/track/0ogcGnCxZHL7gxBz2lCgrV?si=-XuNvU24TgalGICiI2jjOQ&utm_
source=whatsapp&dl_branch=1 

IZA - DONA DE MIM:  
https://www.youtube.com/watch?v=FnGfgb_YNE8 

JONNY HOOKER E LINIKER - FLUTUA:  
https://www.youtube.com/watch?v=mYQd7HsvVtI
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LALI DE LA HOZ - WCHAFA EN LATINOAMERICA: 
https://ims.com.br/convida/feira-preta/lali-de-la-hoz/

MINISTÉRIO DE DANÇA LOUVOR NA TERRA - NÃO PARE: 
https://www.youtube.com/watch?v=uM3Uo6GjQ4Q 

MULHERES IN RIMA - PROGRAMA CONVIDA: 
https://ims.com.br/convida/feira-preta/mulheres-in-rima/

OKWEI ODILI - OKWEI ODILI E BANDA AWETO: 
https://www.youtube.com/watch?v=lntTYBYy00k 

PABLLO VITTAR - INDESTRUTÍVEL: 
https://www.youtube.com/watch?v=O8B72HzTuww 

TATIANA NASCIMENTO - NOMES PRÓPRIOS (OU LADAINHA PRA NÃO 
ESQUECER O NOME DELAS):
https://www.instagram.com/p/CQJ9kdVHkJD/ 

TÁSSIA REIS - DOLLAR EURO:  
https://www.youtube.com/watch?v=BWpClw9UZNM 
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CASA 1 
https://www.casaum.org/ 
o que: Iniciado em 2017, o centro de acolhida em São Paulo já abrigou cerca de 380 jovens LGBT+ 
expulsos de casa pela família por suas orientações afetivas sexuais e identidade de gênero. 

CASA AURORA  
https://www.instagram.com/aurora_casalgbt/?hl=pt 
Centro de Cultura e Acolhimento LGBTQIA+ em Salvador - BA.

CÉLIA XAKRIABÁ 
https://www.instagram.com/celia.xakriaba/
Professora, ativista e comunicadora indígena. Entende que a escola, comprometida com o modo de 
vida Xakriabá se insere em uma educação territorializada, com fortes vínculos com a memória, ao 
mesmo tempo nativa e ativa.

COLETIVO AFROBAPHO 
https://ims.com.br/convida/coletivo-afrobapho/
Coletivo formado por jovens negros LGBTIA+ da periferia de Salvador, Bahia, que utilizam 
as artes integradas como ferramenta de mobilização e sensibilização social. Através de produções 
audiovisuais e performances artísticas, abordam numa perspectiva antirracista, questões de 
estética e dissidências de sexualidade e gênero.

IGI AYEDUN 
https://www.instagram.com/igiayedun/?utm_medium=copy_link 
Artista visual, cyberlatina, fundadora do  @mjournal.online
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JUP DO BAIRRO 
https://ims.com.br/convida/feira-preta/jup-do-bairro/
Multiartista que em meados de 2007 encontrou nas artes a possibilidade de externar vivências, 
colocando em pauta narrativas que atravessam seu corpo de travesti, preta, gorda e periférica
uma educação territorializada, com fortes vínculos com a memória, ao mesmo tempo nativa e ativa.

LEONA VINGATIVA 
https://ims.com.br/convida/leona-vingativa/ 
Artista visual trans, ficou conhecida criança, aos 7 anos, com sua personagem que virou hit na internet. 
Moradora da periferia de Belém, foi uma das primeiras youtubers do Brasil. Entre suas obras, estão 
os videoclipes Eu quero um boy (2014) e Frescáh no Círio (2015), e o curta Atrack em Paris (2017), 
dirigido por André Antônio e Paulo Colucci.

MONIQUE EVELLE 
https://www.instagram.com/moniqueevelle/?utm_medium=copy_link 
Ativista e criadora da inventivos.co, plataforma de educação e networking para empreendedores 
e criativos, cuja missão é compartilhar ferramentas e conhecimentos para auxiliar profissionais a 
chegarem mais preparados no futuro do trabalho.

TAINÁ ANTONIO - YOGA MARGINAL 
https://www.instagram.com/yogamarginal/ 
Yogi e cientista social, busca levar a prática de yoga para realidades diversas.

TUKUMÃ PATAXÓ 
https://www.instagram.com/tukuma_pataxo/
Comunicador e ativista indígena. 
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Realização


