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JUVENTUDES E POLÍTICA:
Formação política, religião na política
e atuação política.
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#PARTIDOS E JOVENS + #ENGAJAMENTO
#POLÍTICA #INOVAÇÃO #REDES #INTERNET
E DESINFORMAÇÃO #PARTIDOS

Referências visuais, músicas,
vídeos, ilustrações e outras
referências culturais sobre o
tema juventudes e política
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O DESFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO ÀS MULHERES NA PANDEMIA (2021)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=hFUqBZP61o4

Sinopse: A violência contra a mulher aumentou durante a pandemia e qual foi a resposta do governo?
Reduzir o investimento no enfrentamento ao problema. O desfinanciamento dessa pauta tão
importante é sintomático de um projeto político que não considera mulheres como seres políticos com
especificidades.

ESPIRITISMO “KARDECISTA” E O MATERIALISMO HISTÓRICO (2021)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=jLpfdNT-X_s

Sinopse: Da Brasilândia para o mundo, o Chavoso da USP tem quase 1 milhão de seguidores no Twitter e
fala de assuntos de interesse político. Neste vídeo, fala rapidamente sobre como concilia o espiritismo e o
marxismo.

ELEITAS, de Instituto Update, Maria Farinha Filmes, Quebrando o Tabu e Spray Content (2020)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=_gA4Sm1a01Q

Sinopse: Com participação especial da cantora Anitta e apresentação da cientista social Beatriz Pedreira,
ao longo de três episódios a série “ Eleitas: mulheres na política” aborda temas como violência política de
gênero e paridade em cargos públicos na realidade latino-americana e apresenta à audiência os desafios e
transformações da presença de mulheres na ocupação de espaços de poder
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SEMENTES, MULHERES PRETAS NO PODER, Éthel Oliveira, Julia Mariano (2020)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=AgVfKXM84dc

Sinopse: Em resposta à execução de Marielle Franco, as eleições de 2018 se transformaram no maior
levante político conduzido por mulheres negras que o Brasil já viu, com candidaturas em todos os estados.

COMO POLÍTICAS PÚBLICAS AFETAM A SUA VIDA? (2020)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=XET8dId_-qs

Sinopse: Natália Néris mestra em Direito pela Escola de Direito de São Paulo da FGV e Bacharela em
Gestão de Políticas Públicas pela EACH-USP, explica como as políticas públicas afetam diretamente nas
vidas de todos os cidadãos.

RITA VON HUNTY: A DRAG QUEEN QUE FALA DE POLÍTICA (2019)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5X0nJsMOxn4

Sinopse: Rita é a personagem criada por Guilherme, que é drag queen. A expressão em inglês remete ao
artista que usa maquiagem, roupas e perucas exageradas – geralmente do gênero oposto–, para fins de
entretenimento. Mas Guilherme escolheu um caminho diferente dos demais artistas. Deixou a bateção
de cabelo de lado para bater papo sobre assuntos contemporâneos. Conseguiu plateia. “Ninguém espera
que uma drag queen fale. Porque nós somos o gueto, do gueto, do gueto do sem fim do mundo”.
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ESCOLAS EM LUTA (2017)
Link: https://vimeo.com/230088228
Sinopse: Como estado mais rico e um dos mais conservadores do Brasil, o modus operandi da educação
pública sofre um revés em 2015 quando estudantes secundaristas reagem ao decreto oficial que
determina o fechamento de 94 escolas e a realocação dos alunos. A resposta estudantil surpreende.
Em poucos dias, por meio de redes sociais e aplicativos, eles organizam uma reação em uma verdadeira
Primavera Secundarista – algo completamente inédito. Ocupam 241 escolas e saem às ruas para
protestar. O estado decreta guerra aos estudantes. Toda relação se transforma após uma revolução.
ESCOLAS EM LUTA aprende e apreende com essa juventude um novo modo de construção e de estar
no mundo.

TENDÊNCIAS, PRÁTICAS INOVADORAS E SOCIEDADE, Rafael Poço (2016)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=EXy-Iq7RuJc

Sinopse: As novas ferramentas para participação política e o que está por trás de uma cidadania mais
ativa. Nesta entrevista para o UM BRASIL, Humberto Dantas conversa com Rafael Poço, fundador
do Update Politics, sobre as tendências e possibilidades do séc. XXI, a importância do protagonismo do
cidadão e como potencializar as formas de democracia.
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ATLAS DAS JUVENTUDES (2021)
https://atlasdasjuventudes.com.br/relatorio/

Sinopse: A publicação tem a missão de produzir, sistematizar e disseminar dados sobre as juventudes,
com a intenção de contribuir para que sejam feitos os investimentos certos, da maneira correta
e no tempo adequado para ativar o potencial da maior geração de jovens da história do país e,
consequentemente, permitir o seu pleno desenvolvimento, construindo caminhos para um presente e
futuro mais inclusivo e próspero para todas as pessoas. É uma plataforma de trabalho para quem atua na
formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, estratégias, programas,
projetos e iniciativas para as juventudes no Brasil.
> Ver também: https://atlasdasjuventudes.com.br/vozes-das-juventudes/

BIBLIOTECA DAS JUVENTUDES

https://bit.ly/3wBKpdu

Biblioteca on-line que reúne publicações, vídeos e sites de interesse sobre juventudes no Brasil e na
América Latina organizada pelo Atlas das Juventudes.

BRASIL PARALELO

https://bit.ly/3r0IgGR

Streaming de conteúdos audiovisuais e de formações com viés político de direita.

CASAS DA DEMOCRACIA

https://bit.ly/3r3CeFw

Rede descentralizada de promoção da aprendizagem democrática permanente.

3 política
Livros e publicações:

CURADORIA
EIXO

EMERGÊNCIA POLÍTICA – AMÉRICA LATINA

https://bit.ly/3AOzmAO

Estudo sobre inovação política na América Latina realizado pelo Instituto Update (2019).

ESTATUTO DA JUVENTUDE

https://bit.ly/3xzoqFc

Atos internacionais e normas correlatas, do Senado Federal (2013).

FUNDAÇÕES PARTIDÁRIAS NO BRASIL E NO MUNDO: FUNÇÕES LEGAIS,
AÇÕES FORMATIVAS E ANÁLISE EM PERSPECTIVA COMPARADA

pesquisa de Ivan Filipe de Almeida Lopes Fernandes e Humberto Dantas (2012)
https://bit.ly/3e27DTD

Sinopse: Busca observar as principais fundações partidárias no Brasil. Com os elementos levantados,
conclui que elas podem ser posicionadas em razão de suas capacidades de produção de pesquisa,
disseminação de doutrinas, etc.

LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS

(no. 9.096, de 19 de setembro de 1995)
https://bit.ly/2TV8z5d

LIANE

https://bit.ly/3xB7pua
Ferramenta digital destinada a causas, campanhas e mandatos eleitorais desenvolvida
pelo Instituto Update
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IDEIAS PARA ADIAR O FIM DO MUNDO

Ailton Krenak (2020)

Sinopse: Desde seu inesquecível discurso na Assembleia Constituinte, em 1987, quando pintou o rosto com
a tinta preta do jenipapo para protestar contra o retrocesso na luta pelos direitos indígenas, Krenak se destaca
como um dos mais originais e importantes pensadores brasileiros. Ouvi-lo é mais urgente do que nunca.
“Minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história”.

PAREM DE NOS MATAR!

Cidinha da Silva (2019)

Sinopse: Este livro de crônicas mostra que o racismo golpeia em diversos âmbitos. De acordo com o
site Geleés, a obra “constrói uma rede semiótica do racismo recente na história do país, que age, por
exemplo, na política de segurança pública (na ação sistemática da polícia), na programação cotidiana
da televisão (a qual age de maneira direta na produção do imaginário), na estrutura do futebol (aqui
também o machismo), no cenário político recente e na unidade latino-americana sem negros”.

O GÊNERO DA “NOVA CIDADANIA”: O PROGRAMA MULHERES DA PAZ

Bila Sorj (2011)
https://www.scielo.br/j/sant/a/SrMKK8Xckr5GCq8JyRr49pD/?lang=pt

Sinopse: Este artigo discute o novo paradigma de políticas sociais, nomeado de diferentes maneiras,
como pós-Consenso de Washington, cidadão-consumidor ou investimento social e as formas
que assume no contexto brasileiro. Toma-se como referência empírica o Programa Mulheres da Paz,
do Rio de Janeiro, que visa a capacitar mulheres de comunidades pobres a “resgatar” jovens em situação
de risco e criminalidade e a atuarem como lideranças locais. O artigo analisa a tensa convivência
entre diferentes discursos e práticas que, ao mesmo tempo, mobilizam pressupostos maternalistas,
associados à feminilidade e colocados a serviço dos objetivos do desenvolvimento e os novos
conceitos de “cidadania ativa”, que se baseiam na ideia de investir nos sujeitos como indivíduos
e na promoção da autonomia e do autodesenvolvimento, o chamado empoderamento.
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BACO EXU DO BLUES - BLUESMAN:

https://www.youtube.com/watch?v=82pH37Y0qC8

BAIANASYSTEM - A VIDA É CURTA PRA VIVER DEPOIS:

https://www.youtube.com/watch?v=lPld_w04NcM

BLACK ALIEN - JAMAIS SERÃO:

https://www.youtube.com/watch?v=VJHbvVMNt0Q

BIA FERREIRA - COTA NÃO É ESMOLA:

https://www.youtube.com/watch?v=eG9W1mU7Ews

DJONGA - HOJE NÃO:

https://www.youtube.com/watch?v=qxXr2CYjHl8

CHILDISH GAMBINO - THIS IS AMERICA:

https://www.youtube.com/watch?v=VYOjWnS4cMY

EMICIDA - TRIUNFO:

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

HOT E OREIA FT DJONGA - EU VOU:

https://www.youtube.com/watch?v=r_hKNolK7U0

RINCON SAPIÊNCIA - PONTA DE LANÇA:

https://www.youtube.com/watch?v=vau8mq3KcRw
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GOYN (GLOBAL OPPORTUNITY YOUTH NETWORK) é uma aliança mundial, liderada pelo
Instituto Aspen, para promover a inclusão produtiva de jovens em situação de vulnerabilidade social
PACTO DAS JUVENTUDES PELOS ODS: AIESEC; Brasil Júnior; Conselho Nacional da

Juventude; CONAJE; Choice; Engajamundo; Escoteiros do Brasil; Rolezinho; Presentysmo

AMANDA COSTA, Youth Climate Leaders
AQUATALUXE (Núcleo de Juventude do Olodum)
BRUNO ZONA SUL DE SP (Movimento de Bibliotecas Comunitárias)
CAMILA RIBEIRO, Em Movimento
DOUGLAS AGUIRRE, Confederação Nacional de Jovens Empresários (CONAJE)
DU PENTE (Juventude Negra Política-BH)
FERNANDA LIVERI DA SILVA, Jovens do Brasil
FELIPE NETO: https://twitter.com/felipeneto

Maior influenciador de jovens brasileiro (13 milhões de seguidores no Twitter), tem
se interessado progressivamente em política institucional e investido em sua formação política.
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GABINETONA: https://bit.ly/3e5pQPY
Experiência de mandato coletivo em Belo Horizonte.

@GAROTADAECHARPECLIMATICA jovem da perifa do RJ, ativista socioambiental,
biologa e comunicadora. Coordena o podcast Pimenta pra Jovem é Refresco e o ZAPmenta.

GELSON HENRIQUE, PIPA - Coletivos e Movimentos de Periferia do Brasil
GUSTAVO GAMA, Conselho Nacional da Juventude (CONJUVE)
@ISABELLEFLV jovem de SP, articuladora nacional do engajamundo, produtora no PJR, ativista
socioambiental e da pauta de gênero.

IAGO MONTALVÃO, presidente da UNE

https://www.youtube.com/watch?v=VKdd_q-i-OA

IAN NUNES, Jovens pelo Clima BSB/Fridays for the Future
ISABELLE SANTOS, Youth Voices Brasil
KARLA FALCÃO, co-fundadora do movimento Livres e líder RenovaBR e RAPS
KARLA PEREIRA, Movimento Frente Favela Brasil
KAYAM MENDES E LARISSA MOURA, Em Movimento
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LUA, ARQUIPERIFA, laboratório de comunicação em Parelheiros
LUANA RODRIGUES, Escola de Gente
MARCELO ROCHA, FRIDAYS FOR FUTURE BRASIL;

Perifa Sustentável e Festival Atlas das Juventudes

MARIANA RESEGUE, Atlas das Juventudes e Em Movimento
MATHAUS TORRES, Engajamundo
NATÁLIA LEME, Fundação Arymax
OCUPA POLÍTICA: https://bit.ly/2TSG5sI
Confluência de organizações, coletivos da sociedade civil e mandatos-ativistas.
PEDRO HENRIQUE, Escoteiros do Brasil e CONJUVE
QUENIA N. LYRIO, Ambiafro
RACHEL DANIEL, Ecofeminista cristã
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REDE DE AÇÃO POLÍTICA PELA SUSTENTABILIDADE (RAPS)

https://bit.ly/3ARuJ93
Movimento de renovação política

RENAN SANTOS, fundador do @mblivre
RENOVABR: https://bit.ly/3hyOlaD
Movimento de renovação política.
RODRIGO CORREIA, Reprolatina
SAMUEL EMILIO, Diário Anti-racista
WESLEY TEIXEIRA, Movimenta Caxias e Pré Vestibular+Nós, Perifa Connection,

Coalizão Negra por Direitos, Frente de Evangélicos pelo Estado Democrático de Direito

Realização

