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UMA CURADORIA DO
CENTRO RUTH CARDOSO SOBRE

JUVENTUDES E SOCIABILIDADES:
Expressões de uma identidade de
grupo através de linguagens artísticas,
construção de sociabilidades, redes,
internet e o uso de tecnologia, inclusão
social, questão da religião, violência.
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COMITÊ

Sociabilidades
MULTIFORMATOS

#COLETIVOS DE JOVENS # REDES SOCIAIS
#ENGAJAMENTO #RELIGIÃO
#INTERNET #FAKENEWS #SOCIABILIDADES

Referências visuais, músicas,
vídeos, ilustrações e outras
referências culturais sobre o
tema juventudes e sociabilidades

2 sociabilidades
MOOD BOARD:
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2 sociabilidades
Filmes e vídeos:

CURADORIA
EIXO

COMO AS REDES CRIAM NOSSAS BOLHAS (2020)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=3plU2GrgQQ0
Sinopse: O médico neurologista Fabiano Moulin fala sobre as razões e paradoxos das bolhas sociais,
especialmente diante da polarização dificuldades de diálogo.

MINISTÉRIO DA DANÇA, Louvor na Terra (2020)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=uM3Uo6GjQ4Q
Sinopse: Coreografia “Não Pare”. O ministério da dança é um fenômeno da igreja contemporânea. São
grupos de coreografia, com roupa geralmente colorida e movimentos semelhantes ao Tai-Chi Chuan,
que sempre garantem a “unção” na hora do culto. Tem três propósitos principais: adoração, ministração
da palavra e evangelismo.

PERIFERIA, JUVENTUDE E CORONAVÍRUS (2020)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-BcozBIX2yg
Sinopse: Debate com Raquel Peixoto, que desde os anos 1980, atua com o acompanhamento de
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e na articulação das comunidades na Zona
Sul de SP, Jairo de Luca, promotor de justiça no Ministério Público de São Paulo há 26 anos e Carlos
Alberto da Silva, poeta, integrante do grupo de rap Comando Criminal e educador popular formado
pelo Núcleo de Educação Popular 13 de Maio

2 sociabilidades
Filmes e vídeos:

CURADORIA
EIXO

RELIGIÃO, ESPAÇO PÚBLICO E JUVENTUDE (2020)
Link: https://atlasdasjuventudes.com.br/videos/videocast-06-religiao-espaco-publico-e-juventude/
Sinopse: Bate-Papo entre dois professores que apresentam suas pesquisas e reflexões sobre religião,
espaço público e juventude

VIDAS NEGRAS IMPORTAM: UM DIÁLOGO SOBRE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE,

[CEERT 30 anos] (2020)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=HNCWiHfAJn0

Sinopse: Conversa virtual que celebra os trinta anos do CEERT. Conta com quatro debatedores que
abordam a preservação da vida da juventude negra frente às tecnologias de extermínio impostas.

LIVE “DIREITOS DAS JUVENTUDES E A JUVENTUDE INDÍGENA NO CONTEXTO
DA PANDEMIA” (2020)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=GIRy5c5ktZo

Sinopse: Bate-Papo no qual ativistas da juventude indígena falam de suas vivências comunitárias e
debatem sobre direitos e ativismo em tempos de pandemia.

2 sociabilidades
Filmes e vídeos:
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ELEIÇÕES (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.

PRIVACIDADE HACKEADA (2019)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wjXYCrxRWqc
Sinopse: Neste documentário especialistas em tecnologia e profissionais da área fazem um alerta: as
redes sociais podem ter um impacto devastador sobre a democracia e a humanidade.

JUVENTUDE NEGRA POLÍTICA – Jovens Negros Pensando o Futuro, Canal DoGueto (2019)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wt5WsO8p0aU
Sinopse: Documentário no qual jovens negros falam sobre política brasileira, protagonismo negro e
superação do racismo.

VÍDEO-AULA: DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO JUVENIL, Escola de Cidadania para

Adolescentes (2018)
Link: https://atlasdasjuventudes.com.br/videos/video-aula-democracia-e-participacao-juvenilescola-de-cidadania-para-adolescentes/
Sinopse: Adolescentes, especialistas, políticos e representantes de movimentos sociais
discutem os retrocessos e avanços da democracia brasileira, com especial ênfase da
participação da juventude na construção política.

2 sociabilidades
Filmes e vídeos:
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VISIONÁRIOS DA QUEBRADA (2018)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=egsIHz2tM1k
Sinopse: Personagens de várias quebradas de São Paulo nos guiam ao encontro de outros olhares
sobre pessoas, filosofias, práticas e relações produzidas nas periferias da cidade. As histórias contadas
por seus próprios protagonistas criam novos imaginários e narrativas sobre os saberes das periferias
relacionados a moda, educação, gastronomia, dança, comunicação, entre outros temas. E revelam a
potência de pessoas extraordinárias que, na construção cotidiana, fortalecem valores que promovem
mudanças em suas comunidades.

DOCUMENTÁRIO JUVENTUDE CONECTADA | #Ativismo (2016)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ldq19DpIAV0

Sinopse: Documentário no qual jovens e adultos engajados falam da importância das novas tecnologias
para o ativismo contemporâneo. Contempla principalmente segmentos da juventude negra de Salvador
e comunidades indígenas.

ESTATUTO DA JUVENTUDE, Canal da Juventude (2013)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZJj6kG4XX4w

Sinopse: Animação que apresenta os principais princípios e direitos do Estatuto da Juventude.

2 sociabilidades
Livros e publicações:
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REVISTA JUVENTUDES NAS CIDADES

Instituto Pólis (2020)
https://polis.org.br/publicacoes/revista-juventudes-nas-cidades/
Sinopse: A publicação é fruto das reflexões trazidas pelos jovens que participam do projeto
Juventudes nas Cidades no Distrito Federal e nas cidades de Recife, Rio de Janeiro e São Paulo,
realizado desde 2015. Faz-se necessário ouvir as juventudes, especialmente negra e periférica,
para renovar as utopias e reinventar as formas de mobilização social.

A UNICÓRNIA PRETA

Audre Lorde (2020)

Sinopse: Este livro é considerado um marco na trajetória poética da ativista e poeta norteamericana Audre Lorde. Seus poemas abordam questões da negritude, do feminismo e da
experiência lésbica, além de explorar elementos da cultura Iorubá e dialogar com entidades
africanas, dando suporte ao que Lorde chama de “experiência arquetípica das mulheres negras”.

UM MILHÃO DE FINAIS FELIZES

Vitor Martins (2018)

Sinopse: Ficção juvenil sobre ser gay, ter pais evangélicos e sair de casa. Entre suas leituras e ideias
para livros, Jonas precisa dar conta do trabalho e lidar com o conservadorismo de seus pais.
Sua mãe alimenta a esperança de que ele volte a frequentar a igreja, e seu pai não faz muito por
ele além de trazer problemas. Mas é quando conhece Arthur que Jonas passa a questionar por
quanto tempo conseguirá viver sob as expectativas de seus pais, fingindo ser uma pessoa
diferente de quem é de verdade. Buscando conforto em seus amigos, Jonas entenderá
o verdadeiro significado de família e amizade.
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O SOL NA CABEÇA

Geovani Martins (2018)

Sinopse: Nos treze contos de O sol na cabeça, deparamos com a infância e a adolescência de moradores
de favelas – o prazer dos banhos de mar, das brincadeiras de rua, das paqueras e dos baseados –,
moduladas pela violência e pela discriminação racial. Em O sol na cabeça, Geovani Martins narra a
infância e a adolescência de garotos para quem as angústias e dificuldades inerentes à idade soma-se a
violência de crescer no lado menos favorecido do Rio de Janeiro das primeiras décadas do século XXI.

REVOLTA DO BUZU

Instituto Pólis (2007)
https://polis.org.br/publicacoes/revolta-do-buzu-movimento-de-estudantes-secundaristas-de-salvador/
Sinopse: Relatório que teve como propósito caracterizar a situação-tipo Revolta do Buzu como uma série
de manifestações protagonizadas pelos jovens estudantes do ensino médio de Salvador em resistência ao
aumento do valor da tarifa do transporte público. Constatamos pela repercussão, pelos desdobramentos
e, sobretudo, pelos relatos das pessoas entrevistadas que esse evento foi um marco na história da cidade,
das organizações e grupos estudantis e dos jovens que dela fizeram parte.
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Músicas e Videoclipes:
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ANANDA (7MI DE SEGUIDORES NO INSTAGRAM) - SÓ EU:

https://www.youtube.com/watch?v=aD3AWasQlaA

BEYONCÉ - FREEDOM:

https://www.youtube.com/watch?v=7FWF9375hUA

DEVASTOPROD - O CÉU É O LIMITE PART. RINCON / BK / RAEL / EMICIDA /
DJONGA / MANO BROWN:

https://www.youtube.com/watch?v=zMBKjt_hQl4

MAJUR - AFRICANIEI:

https://www.youtube.com/watch?v=S_QNn-u98aM

PESSOA - BIG DATA:

https://www.youtube.com/watch?v=0hJH12ChyRA

RUIVINHA DE MARTE (4MI DE SEGUIDORES NO INSTAGRAM)
NÃO TE QUERO MAIS (LOVE FUNK):

https://www.youtube.com/watch?v=bXsvbAndBw8

TAWANE THEODORO - RECEBA A DELICADEZA:

https://www.youtube.com/watch?v=9dbplr7d3uY

2 sociabilidades
pessoas e coletivos:
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ALAN FERREIRA:

https://www.instagram.com/alanzoka/
Jogador de videogames influenciador.

COMUNIDADE CULTURAL QUILOMBAQUE:

https://ims.com.br/convida/comunidade-cultural-quilombaque/
promove a produção e a difusão da arte e da cultura, proporcionando aos moradores do bairro de Perus
e região, zona noroeste de São Paulo, diferentes manifestações artístico-culturais, em especial a cultura
negra. Atualmente vem trabalhando em um plano de desenvolvimento sustentável local através de um
museu territorial.

DIANA ZAMBROZUSKI:

https://www.instagram.com/dianazambrozuski/
Gamer e influenciadora.

ENTREGADORES ANTIFACISTAS:

https://www.instagram.com/entregadoresantifascistas_/
Reúne entregadores de todo o país com posicionamento político antifascista.

ECO MARÉ:

https://www.facebook.com/ecomareoficial/
ONG formada por Jovens moradores do Complexo da Maré que têm buscado espaço para
discutir questões ambientais, como a reutilização do lixo e a prática da compostagem,
em meio a vários outros problemas cotidianos, como a violência policial e a precarização
de recursos básicos.

@ESSEMENINO

https://www.youtube.com/watch?v=rWj9meqOQrM

2 sociabilidades
pessoas e coletivos:

CURADORIA
EIXO

HAMANGAI PATAXÓ HAHAHAE:

https://instagram.com/hamangai.pataxo_hahahae?utm_medium=copy_link
Mulher indígena pataxó, reside no sul da Bahia. Ativista, atua no Engajamundo e traz reflexões acerca de
espiritualidade, a luta anti-racista, violência e questões de gênero.

MAIRA GOMEZ:

https://www.tiktok.com/@cunhaporanga_oficial?lang=pt_BR
Esta mulher Indígena, da etnia Tatuyo, faz tiktoks contando como é o dia-a-dia seu e de sua família,
desmistificando preconceitos que existem sobre indígenas brasileiros.

NÁTALY NERI:

https://www.youtube.com/c/NatalyNeri/about
No canal Afros e Afins, com 760 mil inscritos, a cientista social busca incentivar a audiência a buscar por
autonomia intelectual, mental e de consumo. Fala ainda sobre “raça, gênero, sociedade, sustentabilidade,
slow living, amores, beleza, e tudo o que uma jovem interessada em melhorar sua vida e a realidade ao seu
redor poderia se interessar”.

NATH FINANÇAS:

https://www.instagram.com/nathfinancas/?utm_medium=copy_link
Orientadora financeira para baixa renda, tem 364 mil seguidores no Instagram e 469 mil
seguidores no Twitter.

NINA DA HORA:

https://twitter.com/ninadhora
Colunista MIT Technology Review, Conselho Consultivo de Segurança do TikTok, discute sobre
privacidade de dados, vieses racistas nos algoritmos.

2 sociabilidades
pessoas e coletivos:
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PERIFACON:

https://perifacon.com.br/
A primeira convenção de cultura nerd, pop e geek das favelas, uma Comic Con que aconteceu no Capão
Redondo, distrito da Zona Sul de São Paulo em 2019 e se tornou referência para outros eventos, artistas,
iniciativas e grandes empresas. Logo em seguida se formalizou, se validou no mercado e sonha em se expandir.

RENE SILVA DOS SANTOS:

https://www.vozdascomunidades.com.br/nossa-historia/
No ano de 2005, época em que a mídia tradicional nem sequer mencionava o que existe de bom nas
favelas e os verdadeiros problemas sociais que os moradores enfrentam no dia-a-dia, foi quando um
menino de 11 anos de idade, aluno de uma escola municipal, decidiu criar um jornal pra comunidade do
Morro do Adeus, uma das 13 que formam o Conjunto de Favelas do Alemão, pra mostrar tudo o que
acontecia na sua comunidade.

RAQUEL VERIDIANO:

https://www.tiktok.com/@raquelveredianoo?
Maquiadora profissional, Raquel faz não apenas tutoriais de maquiagem, mas também dá dicas de
produtos e técnicas para acertar no make.

TARCIZIO SILVA:

https://twitter.com/tarciziosilva
Pesquisador de raça e tecnologia, estuda imaginários sociotécnicos de resistência.

VENTURA PROFANA:

https://ims.com.br/convida/ventura-profana/
Cantora, escritora, compositora, performer e artista visual. Filha das entranhas misteriosas da
mãe Bahia, profetiza a multiplicação abundante da vida negra e travesti. É também pastora
missionária e cantora evangelista. Pesquisa as implicações e metodologias do deuteronomismo
no Brasil e no exterior através da difusão das igrejas neopentecostais.

Realização

