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2010
Lyra, Jorge et al. 

(org.)

Juventude, mobilização social e 

saúde interlocuções com 

políticas  públicas

Recife MAB
http://www.unfpa.org.br/Arquivos/e

na.pdf

O livro Juventude, mobilização social e saúde: 

Interlocuções com políticas públicas é um dos produtos 

de um ciclo de investimentos coletivos implementados 

pelas organizações não-governamentais Instituto 

Papai, Canto Jovem e a rede nacional MAB (Movimento 

de Adolescentes do Brasil), com vistas a potencializar e 

qualificar a participação social de adolescentes e jovens 

no debate sobre políticas públicas no Brasil.

2010

Dayrell, 

Juarez(org); 

Moreira, Maria 

Ignez Costa(org); 

Stengel, 

Márcia(org).

Juventude contemporâneas: um 

mosaico de possibilidades
Belo Horizonte PUCMinas

http://portal.pucminas.br/imagedb/d

ocumento/DOC_DSC_NOME_ARQUI2

0120704131151.pdf

A obra traz reflexões sobre vários aspectos que 

impactam a juventude e que foram debatidas 

multidisciplinarmente durante o IV Simpósio 

Internacional sobre Juventude Brasileira (IV Jubra), 

realizado em junho de 2010 na PUC Minas. A coletânea 

está dividida em três partes: A Socialização da 

Juventude e os Espaços Institucionais; Juventude, 

Sexualidade, Gênero e Violência; e A Participação 

Juvenil e a Dimensão dos Direitos.(AU)

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE JUVENTUDES: Estado da Arte (2010-2019)
O levantamento para a elaboração deste "estado da arte" sobre a produção acadêmica relacionado às juventudes iniciou-se em 2016 (e se encontra em 

permanente andamento) e serviu de base para os seguintes projetos de pesquisa: Políticas públicas e participação juvenil no Brasil e na Argentina: 

inovações e apropriações (2013-2016); Jovens urbanos: políticas públicas, ações culturais, políticas e comunicacionais em São Paulo (2016-2018); Cultura 

como vetor de proteção em 5 regiões do Brasil: protagonismo de crianças e adolescentes nas políticas públicas (2018-2019). 

http://lattes.cnpq.br/3417483792462916.  

FONTES DE COLETA DAS INFORMAÇÕES: Periódicos CAPES, SIB - Sistema Integrado de Bibliotecas, Google Acadêmico

http://www.unfpa.org.br/Arquivos/ena.pdf
http://www.unfpa.org.br/Arquivos/ena.pdf
http://portal.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20120704131151.pdf
http://portal.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20120704131151.pdf
http://portal.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20120704131151.pdf


2010

Dayrell, Juarez; 

Gomes, Nilma 

Lino; Leão, Geraldo

Escola e participação juvenil: é 

possível esse diálogo?
Belo Horizonte

Escola e 

participação 

juvenil: é possível 

esse diálogo?

http://www.scielo.br/pdf/er/n38/16.

pdf

A participação social dos jovens depende de como a 

sociedade oferece oportunidades nas quais eles 

possam se envolver em experiências participativas e se 

informarem sobre as possibilidades nesse campo. A 

partir dos dados de uma pesquisa nacional sobre a 

participação social da juventude brasileira, discute-se 

aqui o papel que a experiência escolar dos jovens vem 

desempenhando nesse processo na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. 

2010

Brasil. Secretaria 

Nacional de 

Juventude. SNJ

Guia de políticas públicas de

juventude
Brasilia

Secretaria 

Nacional 

Juventude

SNJ

http://conjuve.org/wp-

content/uploads/2010/11/Gui-ade-

Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicas-

2010.pdf

[...] o Governo Federal possui, nas mais diferentes 

áreas, inúmeras ações, programas e políticas públicas 

para a juventude. Nesta publicação, são apresentados 

os principais programas, em desenvolvimento nas mais 

diferentes localidades do país, que têm o jovem como 

público-alvo prioritário.

2010

Fernandez, Juan 

Carlos Aneiros/ 

Centro de Estudos, 

Pesquisa e 

Documentação em 

Cidades e 

Municípios 

Saudáveis

Juventude e segurança PROTEJO 

Osasco
SP

Aderaldo & 

Rothschild 

CEPEDOC

http://www.cidadessaudaveis.org.br/

cepedoc/2016/06/29/juventude-e-

seguranca-protejo-osasco/

O Projeto Proteção de Jovens em Território Vulnerável 

(PROTEJO) foi instituído pelo Governo Federal no ano 

de 2008 e integra as ações do Programa Nacional de 

Segurança com Cidadania (PRONASCI), este programa 

foi desenvolvido pelo Ministério da Justiça.

2010

Carvalho, Grégory 

e Eghrari, Iradj 

Roberto

Orçamento juventude 2003-

2010 uma proposta 

metodológica para o controle 

social das políticas públicas 

de juventude

Brasilia
Agere Cooperação 

em Advocacy 
Sem Informação Sem Informação

2010 Mastroberti, Paula

O mundo nas mãos do 

adolescente: entre Apolo e 

Dioniso, entre o eros e o caos

Porto Alegre

Estudos de 

Literatura 

Brasileira 

Contemporânea

http://www.scielo.br/pdf/elbc/n36/2

316-4018-elbc-36-61.pdf

A partir da série Poderosa, de Sérgio Klein, analiso a 

representação do adolescente na personagem-heroína 

Joana Dalva, que tem o dom de mudar os 

acontecimentos através da escrita

http://www.scielo.br/pdf/er/n38/16.pdf
http://www.scielo.br/pdf/er/n38/16.pdf
http://conjuve.org/wp-content/uploads/2010/11/Gui-ade-Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicas-2010.pdf
http://conjuve.org/wp-content/uploads/2010/11/Gui-ade-Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicas-2010.pdf
http://conjuve.org/wp-content/uploads/2010/11/Gui-ade-Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicas-2010.pdf
http://conjuve.org/wp-content/uploads/2010/11/Gui-ade-Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicas-2010.pdf
http://www.cidadessaudaveis.org.br/cepedoc/2016/06/29/juventude-e-seguranca-protejo-osasco/
http://www.cidadessaudaveis.org.br/cepedoc/2016/06/29/juventude-e-seguranca-protejo-osasco/
http://www.cidadessaudaveis.org.br/cepedoc/2016/06/29/juventude-e-seguranca-protejo-osasco/
http://www.buscaintegrada.usp.br/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Mastroberti%2c+Paula&vl(2392813UI0)=creator&vl(94067273UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=USP&scp.scps=scope%3a(ASSIN_USP)%2cscope%3a(USP)%2cscope%3a(PRUSP)%2cscope%3a(EBOOKS)%2cscope%3a(PRODUCAO)%2cscope%3a(EREVISTAS)%2cscope%3a(DEDALUS)%2cscope%3a(CR-USP)%2cscope%3a(PRODINTEL)%2cscope%3a(BDPI)%2cprimo_central_multiple_fe
http://www.scielo.br/pdf/elbc/n36/2316-4018-elbc-36-61.pdf
http://www.scielo.br/pdf/elbc/n36/2316-4018-elbc-36-61.pdf


2010

De Souza, 

Maximiliano Loiola 

Ponte; Deslandes, 

Suely 

Ferreira; Garnelo, 

Luiza

Modos de vida e modos de 

beber de jovens indígenas em 

um contexto de transformações.

Manaus
Ciência & Saúde 

Coletiva

http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n3/

v15n3a13.pdf

Atraves de uma pesquisa etnografica, analisaram-se as 

interacoes entre os atuais modos de vida e de beber de 

jovens indigenas de uma populosa localidade do Alto 

Rio Negro. 

2010

Borelli, Silvia 

Helena 

Simões; Alves 

Oliveira, Rita De 

Cassia

Jovens urbanos, cultura e novas 

praticas politicas: 

acontecimentos estetico-

culturais e producao academica 

brasileira (1960-2000)

São Paulo
Utopia y praxis 

latino americana

http://ve.scielo.org/scielo.php?script

=sci_arttext&pid=S1315-

52162010000300005

Se analizan algunas de las trayectorias de configuración 

de nuevas prácticas políticas juveniles en Brasil y 

considerar los acontecimientos estético-culturales 

como lugares posibles de constitución de acciones 

políticas en la contemporaneidad

2010

Helal, Diogo 

Henrique; Piedade, 

Adriana Ferreira

Modernos ou pós-modernos? 

Um estudoexploratório sobre o 

comportamentode consumo 

dos emos em Belo Horizonte

Belo Horizonte
Comunicação, 

Mídia e Consumo

http://revistacmc.espm.br/index.php

/revistacmc/article/download/190/18

8

Este artigo tem como objetivo compreender a relacao 

que os integrantes da tribo urbana emo mantem com o 

consumo e como este se caracteriza como um 

elemento constituinte dos emos enquanto tribo urban

2010
Sposito, Marilia 

Pontes

Transversalidades no estudo 

sobre jovens no Brasil: 

educação, ação coletiva e cultura

São Paulo

Educação e 

Pesquisa; v. 36, n. 

spe (2010); 95-

106 

http://www.revistas.usp.br/ep/article

/view/28220/30044;

O artigo examina as possibilidades de análise das ações 

coletivas de jovens, particularmente aquelas que 

derivam de práticas culturais, no interior de uma 

perspectiva que procura resgatar orientações do 

pensamento sociológico brasileiro que recusa uma 

segmentação estanque dos campos de estudo [...] A 

compreensão adensada das presenças diversificadas 

dos jovens nos espaços públicos em seus coletivos 

remete a uma necessária trans-versalidade que 

demanda não desconsiderar na análise outras 

dimensões da experiência juvenil

2010
Nunes, Ernesto 

Luiz Marques

Vegetarianismo além da dieta: 

ativismo vegano em São Paulo
São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Ciências Sociais - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede.pucsp.br/bitstream/han

dle/4199/1/Ernesto%20Luiz%20Marq

ues%20Nunes.pdf

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo 

investigar o ativismo vegano como se constitui, como 

se organizam os grupos e coletivos que o formam, 

como atuam e difundem sua causa na Região 

Metropolitana de São Paulo.

http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n3/v15n3a13.pdf
http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n3/v15n3a13.pdf
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-52162010000300005
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-52162010000300005
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-52162010000300005
http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/download/190/188
http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/download/190/188
http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/download/190/188
http://www.revistas.usp.br/ep/article/view/28220/30044;
http://www.revistas.usp.br/ep/article/view/28220/30044;
https://tede.pucsp.br/bitstream/handle/4199/1/Ernesto Luiz Marques Nunes.pdf
https://tede.pucsp.br/bitstream/handle/4199/1/Ernesto Luiz Marques Nunes.pdf
https://tede.pucsp.br/bitstream/handle/4199/1/Ernesto Luiz Marques Nunes.pdf


2010

Borelli, Silvia 

Helena Simões; 

Rocha, Rose M.; 

Oliveira, Rita 

Cassia Alves; 

Rangel, Lucia 

Helena V.; Lara, 

Marcos

Jovens urbanos, ações estético-

culturais e novas práticas 

políticas: estado da arte (1960-

2000)

Buenos Aires
Homo 

Sapiens/CLACSO

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/

ar/libros/grupos/jovenes.pdf

Esta investigação objetiva analisar novas práticas 

políticas juvenis no Brasil, considerando a crescente 

relevância de variados acontecimentos estético-

culturais como lócus possível de ação política na 

contemporaneidade

2010
Borelli, Silvia 

Helena Simões

Campo editorial e mercado: a 

série Harry Potter
São Paulo Editora Unesp

Livro Impresso: Aníbal Bragança e 

Márcia Abreu (org). Impresso no 

Brasil - Dois séculos de livros 

brasileiros. São Paulo: Editora Unesp, 

2010

Este volume reúne vários ensaios sobre o percurso da 

produção editorial brasileira durante seus dois séculos 

de história. Constrói-se, assim, um retrato 

multifacetado que expõe as peculiaridades da origem, 

os desafios do transcurso e o panorama que se 

descortina para esse elemento essencial da vida 

cultural do país.

2010 Ito, Roberto Shinji

Cidade dos motoboys: 

apropriação de espaços na 

metrópole paulistana

São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Ciências Sociais - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/3251/1/Roberto%20Shinji%20It

o.pdf

Este trabalho tem como foco o motoboy paulistano 

jovem em sua relação com os espaços da metrópole, os 

usos que faz das vias de trânsito e das vagas específicas 

para motocicletas, entre outras formas de apropriação 

da cidade.

2010

Fundo de 

População das 

Nações Unidas

Direitos da população jovem: 

um marco para o 

desenvolvimento

Brasília UNVPA
http://www.unfpa.org.br/Arquivos/di

reitos_pop_jovem.pdf

Ao tornar possível esta nova edição de “Direitos da 

População Jovem: um marco para o desenvolvimento”, 

o UNFPA traz sua contribuição para o diálogo e a 

compreensão entre gerações, pautado pelos valores 

democráticos e éticos de respeito aos direitos desse 

grupo etário, de forma a criar as bases necessárias ao 

real engajamento das e dos jovens na agenda de 

desenvolvimento sustentável com crescimento 

econômico e equidade social. 

2010
Severo, Mirlene 

Simões

Direitos sociais dos jovens no 

Brasil: concepções e 

experiências.

Araraquara 

(SP)

Revista Segurança 

Pública e 

Juventude

https://periodicos.fclar.unesp.br/seg

uranca/article/view/3696/3456

Ao longo da história nacional, os movimentos sociais 

de juventude contribuíram para a democratização da 

sociedade como também para as melhores condições 

de vida da população. A partir de 2003 órgãos 

governamentais começaram a colocar prioridade sobre 

os direitos dos jovens. 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/jovenes.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/jovenes.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/3251/1/Roberto Shinji Ito.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/3251/1/Roberto Shinji Ito.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/3251/1/Roberto Shinji Ito.pdf
http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_pop_jovem.pdf
http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_pop_jovem.pdf
https://periodicos.fclar.unesp.br/seguranca/article/view/3696/3456
https://periodicos.fclar.unesp.br/seguranca/article/view/3696/3456


2010
Silva, Catarina 

Malheiros da

Ser jovem moça, ser jovem 

rapaz – socialização e modos de 

vida em área rural na Bahia

Palmas de 

Monte Alto 

(BA)

Revista Fazendo 

Gênero

http://www.fazendogenero.ufsc.br/9

/resources/anais/1278350696_ARQU

IVO_SerJovemmoca,serjovemrapaz-

9FazendoGenero-2010.pdf

Considerando a centralidade dos espaços educativos e 

do grupo de amigos para a socialização de muitos 

jovens rurais brasileiros, este artigo se propõe a 

compreender e analisar os sentidos atribuídos à 

condição de ser jovem e os papéis de gênero 

desempenhados por moças e rapazes que vivem em 

área rural na Bahia.

2010

Júnior, Hédio Silva; 

Bento, Maria

 Aparecida da 

Silva;  Silva, Mário 

Rogério

Políticas públicas de promoção 

da igualdade racial
São Paulo CEERT

http://www.bibliotecadigital.abong.o

rg.br/bitstream/handle/11465/628/1

682.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Este é, em síntese, o tema central deste livro que ora 

temos a satisfação de tornar público: um retrato da 

análise e das mudanças que a ação do Movimento 

Negro brasileiro vem imprimindo no conceito de 

política pública.

2010

Brasil. Conselho 

Nacional de 

Juventude

Conselho Nacional de 

Juventude. Conselhos de 

juventude: fortalecendo 

diálogos, promovendo direitos

Brasília CONJUVE
http://bibjuventude.ibict.br/jspui/ha

ndle/192/72

Disponibiliza orientações básicas para a criação e 

implementação de conselhos de juventude, 

subsidiando a elaboração de políticas de participação e 

controle social da política pública na temática juvenil. 

Objetiva-se que este material possa estimular o 

aumento do número de espaços como estes, que 

gerem novas relações de corresponsabilidade entre a 

sociedade civil organizada e o Estado e, 

consequentemente, uma política mais qualificada e 

adequada às reais necessidades dos jovens de norte a 

sul do Brasil.

2010

Castro, Mary 

Garcia; 

Abramovay, 

Miriam

Sobre a pesquisa “Quebrando 

mitos: juventude,

participação e políticas. Perfil, 

percepções e

recomendações dos 

participantes da I Conferência

Nacional de Políticas Públicas 

para a Juventude”

Rio de Janeiro

Revista de 

Divulgação 

Científica do 

Centro de Estudos 

e Memória da 

Juventude (CEMJ)

https://www.cemj.org.br/revista-

juventude-br

Compõe-se o livro de análises sobre perfil sócio-

demográfico, político-institucional e percepções várias 

dos participantes; análise crítica da literatura sobre 

participação juvenil;

bandeiras dos participantes sobre política e 

participação; percepções sobre cotas, maioridade 

penal, união civil entre pessoas do mesmo sexo e 

legalização do aborto; percepções da juventude sobre 

família, mídia e internet; construções sociais sobre as 

juventudes; imaginário dos jovens sobre os problemas 

do Brasil e sobre como estes se traduzem em 

problemas para a juventude.

http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1278350696_ARQUIVO_SerJovemmoca,serjovemrapaz-9FazendoGenero-2010.pdf
http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1278350696_ARQUIVO_SerJovemmoca,serjovemrapaz-9FazendoGenero-2010.pdf
http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1278350696_ARQUIVO_SerJovemmoca,serjovemrapaz-9FazendoGenero-2010.pdf
http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1278350696_ARQUIVO_SerJovemmoca,serjovemrapaz-9FazendoGenero-2010.pdf
http://www.bibliotecadigital.abong.org.br/bitstream/handle/11465/628/1682.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.bibliotecadigital.abong.org.br/bitstream/handle/11465/628/1682.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.bibliotecadigital.abong.org.br/bitstream/handle/11465/628/1682.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibjuventude.ibict.br/jspui/handle/192/72
http://bibjuventude.ibict.br/jspui/handle/192/72
https://www.cemj.org.br/revista-juventude-br
https://www.cemj.org.br/revista-juventude-br


2010

Souto, Anna Luiza 

Salles; Silva, 

Itamar; Pontual, 

Pedro; Pandolfi, 

Dulce; Ribeiro, 

Eliane; Novaes, 

Regina Reyes

Libro de las Juventudes Sul 

Americanas
São Paulo Instituto Pólis

http://www.polis.org.br/uploads/141

7/1417.pdf

A publicação aborda o papel da juventude nas 

mudanças em curso no continente; como podem 

contribuir para a renovação da política e consolidação 

da democracia.  O projeto foi realizado no Brasil, pelo 

Ibase em parceria com o Instituto Pólis, com apoio do 

International Development Research Centre (IDRC).

2010
Rocha, Rose de 

Melo

Cenários e práticas 

comunicacionais emergentes na 

América Latina: reflexões sobre 

culturas juvenis, mídia e 

consumo 

São Paulo Revista Rumores
http://www.revistas.usp.br/Rumores

/article/view/51205

Objetiva-se neste artigo analisar cenários e práticas 

comunicacionais emergentes protagonizadas por 

setores juvenis latino-americanos, com ênfase no 

contexto brasileiro. Tomando por inspiração cenas do 

filme “Apenas o fim” (2009), do carioca Matheus 

Souza, coloca-se em discussão determinadas práticas 

comunicacionais juvenis nas quais narrativas midiáticas 

são apropriadas, revelando subjetividades e epistemes 

particulares.

2011

Leão, Geraldo; 

Dayrell, Juarez 

Tarcísio; Reis, 

Juliana Batista dos

Jovens olhares sobre a escola do 

ensino médio
Belém Cadernos CEDES

http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v31

n84/a06v31n84.pdf

Este artigo discute os resultados de uma pesquisa 

realizada com estudantes do Pará sobre as relações 

entre projetos de vida de jovens e as escolas públicas 

de ensino médio. Os dados foram coletados em 2009, 

por meio de doze Grupos de Diálogos com 245 jovens, 

organizados em duas cidades do interior do estado 

(Moju e Santarém) e na capital.

2011

Borelli,  Silvia 

Helena Simões; 

Aboboreira,  Ariane

Teorias/metodologias: trajetos 

de investigação com coletivos 

juvenis em São Paulo/Brasil

São Paulo

Revista 

Latinoamericana 

de Ciencias 

Sociales, Niñez y 

Juventud

http://revistaumanizales.cinde.org.co

/rlcsnj/index.php/Revista-

Latinoamericana/article/view/350/21

3

Este artigo vincula-se a uma investigação mais ampla, 

cujo objetivo foi analisar novas práticas políticas 

juvenis e considerar as ações culturais protagonizadas 

por jovens, como lócus privilegiado de ações políticas.

2011

Silva, Roselani 

Sodré da; Silva, 

Vini Rabassa da

Política Nacional de Juventude: 

trajetória e desafios
SP Caderno CRH

http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v24n6

3/13.pdf

: Este artigo é resultado de uma revisão teórica sobre a 

Política Nacional de Juventude (PNJ) e tem como 

premissa a necessidade de maior reflexão sobre esse 

tema, considerando os graves problemas enfrentados 

pelos jovens na atualidade

2011

Vergara, Alcides 

Jose Sanches; 

Justo, José Sterza

Juventude, drogas e biopolítica Florianópolis INTERthesis

https://periodicos.ufsc.br/index.php/

interthesis/article/view/1807-

1384.2011v8n1p87/18427

No presente artigo, trataremos o tema da juventude e 

das drogas como uma questão vinculada à biopolítica e 

ao biopoder, conceitos elaborados por Michael 

Foucault. 

http://www.polis.org.br/uploads/1417/1417.pdf
http://www.polis.org.br/uploads/1417/1417.pdf
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2011

Melo, Patricia 

Bandeira de; Assis, 

Rodrigo Vieira de

Mídia, consumo e crime 

na juventude: a construção de 

um traçado teórico

Salvador Caderno CRH
http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v27n7

0/11.pdf

O objetivo deste artigo é discutir conceitos que sejam 

capazes de relacionar a comunicação, o consumo e o 

crime na juventude, a partir da pergunta: é possível 

haver conexão entre o discurso midiático (direto ou 

subliminar) – o conjunto de narrativas jornalísticas, 

publicitárias e de entretenimento sobre o consumo e o 

uso de bens – e a construção da identidade dos jovens, 

conduzindo alguns deles às ações criminosas como 

forma de posse desses objetos? A compreensão da 

dimensão cultural do ato criminoso como meio de 

acesso aos bens surge através da interface de estudos 

acerca do consumo, da juventude e do crime.

2011

Matias-Rodrigues, 

Maria; Araújo-

Menezes, Jaileila 

de

Jovens mulheres: reflexões 

sobre juventude e gênero a 

partir do Movimento Hip Hop

Recife

Revista 

Latinoamericana 

de Ciencias 

Sociales, Niñez y 

Juventud

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colom

bia/alianza-cinde-

umz/20140916010532/marianatalia

matias.pdf

Este trabalho e resultado de pesquisa realizada no 

mestrado em Psicologia onde discutimos a vivencia de 

jovens mulheres Rappers. Utilizamos a abordagem 

qualitativa e realizamos observações de eventos do 

Movimento Hip Hop de Recife, cidade do Nordeste do 

Brasil, entrevistas semiestruturadas com jovens 

mulheres Rappers e analise de dez letras de Rap 

produzidas por mulheres.

2011

Dornelles, Aline 

Espindola; 

Panozzo, Vanessa 

Maria; Reis, Carlos 

Nelson dos

Juventude latino-americana e 

mercado de trabalho: 

programas de capacitação e 

inserção

Porto Alegre Revista Katálysis
http://www.scielo.br/pdf/rk/v19n1/1

414-4980-rk-19-01-00081.pdf

O presente artigo sintetiza os resultados da pesquisa 

que analisou o conteúdo dos programas sociais 

vigentes na América Latina como uma das respostas 

construídas para as Metas de Desenvolvimento do 

Milênio. 

2011

Minayo, Maria 

Cecília de Souza; 

Assis, Simone 

Gonçalves de; 

Njaine, Kathie

Amor e violência: um paradoxo 

das relações de namoro e do 

‘ficar’ entre jovens brasileiros

Rio de Janeiro Ed. Fiocruz
http://books.scielo.org/id/4c6bv/pdf/

minayo-9788575413852.pdf

Hoje, a violência eclode em níveis alarmantes e se 

apresenta como um dos mais importantes desafios 

para a saúde pública do século XXI. Muitas de suas 

formas e tipologias têm sido documentadas, incluindo 

a violência no contexto de relações amorosas e sexuais, 

tema deste livro.

2011

Brasil. Conselho 

Nacional de 

Juventude

Conselho Nacional de 

Juventude. Reflexões sobre a 

Política Nacional de

Juventude 2003-2010

Brasília CONJUVE

http://bibjuventude.ibict.br/jspui/bit

stream/192/70/1/SNJ_reflex%c3%b5

es_2011.pdf

Apresenta a avaliação do início das políticas de 

juventude entre os anos de 2003 a 2011 nos 

programas e ações para a juventude no âmbito da 

saúde, educação, trabalho, cultura, comunicação, 

esporte, lazer, meio ambiente e a participação juvenil 

na construção destas políticas públicas.
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2011

Silva, Roselani 

Sodré da; Silva, 

Vini Rabassa da

Política Nacional de Juventude: 

Trajetória e desafios
Pelotas (RS) Caderno CRH

http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v24n6

3/13.pdf

Este artigo é resultado de uma revisão teórica sobre a 

Política Nacional de Juventude (PNJ) e tem como 

premissa a necessidade de maior reflexão sobre esse 

tema, considerando os graves problemas enfrentados 

pelos jovens na atualidade. 

2011
Waiselfisz, Julio 

Jacobo

Mapa da Violência. Os Jovens do 

Brasil
Brasília

Instituto Sangari; 

Brasil, Ministério 

da Justiça

https://www.mapadaviolencia.org.br

/pdf2011/MapaViolencia2011.pdf

O presente estudo é resultado da colaboração entre o 

Ministério da Justiça do Brasil e o Instituto Sangari, na 

tentativa de contribuir para a compreensão de um dos 

maiores desafios que hoje enfrenta nosso país: o da 

violência irrompendo e transformando o cotidiano da 

sociedade.

2011
Costa, Victor 

Amaral

A crítica de um discurso: como 

puderam os jovens tornar-se 

protagonistas?

São Carlos (SP)
Revista História, 

Ciências e Saúde 

http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v18n

1/14.pdf

Resenha: "[...] foi devido a essa necessidade de 

pesquisa que conheci o livro de Regina Magalhães de 

Souza. O discurso do protagonismo juvenil é resultado 

de sua pesquisa de doutorado em sociologia pela 

Universidade de São Paulo e sem dúvida constitui 

excelente atalho de fuga de qualquer 

'transcendentalismo’ e prolixidade referente ao 

‘acionamento’ de tal modalidade de discurso e dos 

sujeitos desse discurso"

2011

Papa, Fernanda de 

Carvalho; Freitas, 

Maria Virgínia de

Juventude em pauta: Políticas

Públicas no Brasil Petrópolis Ed. Petrópolis Livro Impresso

Esta obra constitui um histórico das políticas públicas 

brasileiras voltadas para jovens. Os autores presentes 

no livro atuam em diferentes áreas e, por este motivo, 

possuem diferentes visões e impressões sobre o tema. 

Dessa forma, é construído um diálogo entre diversas 

ideias, surgidas da militância, da gestão de projetos e 

políticas e da produção de conhecimentos. A segunda 

edição do seminário Políticas públicas ? Juventude em 

pauta é a base na qual este debate ocorreu e deu 

origem à Juventude em pauta: políticas públicas no 

Brasil. 

http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v24n63/13.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v24n63/13.pdf
https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2011/MapaViolencia2011.pdf
https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2011/MapaViolencia2011.pdf
http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v18n1/14.pdf
http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v18n1/14.pdf


2011
Brenner, Ana 

Karina

Militância de jovens em partidos 

políticos: um estudo de caso 

com universitários

São Paulo

Tese - Faculdade 

de Educação - 

Universidade de 

São Paulo (USP)

https://teses.usp.br/teses/disponivei

s/48/48134/tde-10082011-

144625/publico/ANA_KARINA_BREN

NER.pdf

Essa tese se insere no emergente campo dos estudos 

sobre a juventude no Brasil. Seu problema de 

investigação está orientado para a busca de 

compreensão sobre a experiência de jovens militantes 

de partidos políticos. Encontram-se em transformação 

as formas e modos de agir político; novos grupos e 

demandas políticas engendram maneiras alternativas 

de mobilização em relação ao que ocorre em espaços 

tradicionais de engajamento, tais como partidos, 

sindicatos, etc.

2011

Novaes, Regina; 

Vannuchi, Paulo; 

Ribeiro, Renato 

Janine

Juventude e sociedade: 

trabalho, educação, cultura e 

participação

São Paulo
Livro - Editora 

Perseu Abramo

http://www.scielo.br/pdf/ts/v17n2/a

18v17n2.pdf

Os artigos reunidos nesta obra buscam tratar de temas 

considerados obrigatórios para compreender a 

realidade que envolve os milhões de brasileiros de 15 a 

24 anos. Escritos por estudiosos, os ensaios buscam 

discutir e entender o que é ser jovem no Brasil 

contemporâneo, considerando desigualdades sociais e 

diversidade de estilos e identidades.

2011

Leão, Geraldo; 

Dayrell, Juarez 

Tarcísio; Reis, 

Juliana Batista dos

Juventude, projetos de vida e 

ensino médio
Belém

Educação & 

Sociedade

http://www.scielo.br/pdf/es/v32n11

7/v32n117a10.pdf

O artigo apresenta parte dos resultados de pesquisa 

desenvolvida com jovens estudantes do ensino médio 

do estado do Pará. Por meio da metodologia de Grupos 

de Discussão, a pesquisa abordou a realidade do 

ensino médio na ótica dos jovens, analisando a relação 

que eles estabeleciam entre os seus projetos de vida e 

as contribuições da escola para a sua realização.

2012 Novaes, Regina
As juventudes e a luta por 

direitos
Rio de Janeiro

Le Monde 

Diplomatique 

Brasil

https://diplomatique.org.br/as-

juventudes-e-a-luta-por-direitos/

Em que pesem os esforços de muitos, há um longo 

caminho a percorrer para a efetivação dos “direitos da 

juventude”. Na sociedade e nos governos, ainda são 

vigentes muitos (pré)conceitos e projeções sobre “a 

juventude” que dificultam o (re)conhecimento das 

atuais vulnerabilidades e potencialidades dos jovens

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-10082011-144625/publico/ANA_KARINA_BRENNER.pdf
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https://teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-10082011-144625/publico/ANA_KARINA_BRENNER.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-10082011-144625/publico/ANA_KARINA_BRENNER.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ts/v17n2/a18v17n2.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ts/v17n2/a18v17n2.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v32n117/v32n117a10.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v32n117/v32n117a10.pdf
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2012

Borelli, Silvia 

Helena Simões; 

Alvarado, Sara 

Victoria; 

Vommaro, Pablo

GT Juventud y prácticas políticas 

en América Latina: 

comprensiones y aprendizajes 

de la relación juventud-política-

cultura en América Latina desde 

una perspectiva investigativa 

plural

Buenos Aires
CLACSO/Homo 

Sapiens

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso

/gt/20121207040846/Jovenes_politic

a_cultura.pdf

El Grupo de Trabajo CLACSO Juventud y prácticas 

políticas en América Latina surge a fines del año 2007 

como una iniciativa colectiva de carácter interregional 

cuyos intereses giran en torno a la posibilidad de crear 

conocimientos socialmente útiles para el desarrollo de 

las ciencias sociales desde un pensamiento crítico 

latinoamericano y caribeño

2012

Borelli, Silvia 

Helena Simões; 

Oliveira, Rita Alves; 

Rangel, Lucia 

Helena V.; Rocha, 

Rose M.

Grupos juvenis, novas práticas 

políticas, ações culturais e 

comunicacionais em São Paulo.

São Paulo
CLACSO/Homo 

Sapiens

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso

/gt/20121207040846/Jovenes_politic

a_cultura.pdf

Manteve-se [...] a adoção de um olhar investigativo e 

multimetodológico fundamental na compreensão das 

dimensões políticas incrustadas nos processos culturais 

protagonizados, interpretados e experienciados por 

jovens em grandes centros urbanos.

2012

Borelli, Silvia 

Helena Simões; 

Alvarado, Sara 

Victoria; 

Vommaro, Pablo 

(org.)

Jóvenes, políticas y culturas: 

experiencias, acercamientos y 

diversidades

Buenos Aires
CLACSO/Homo 

Sapiens

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso

/gt/20121207040846/Jovenes_politic

a_cultura.pdf

 Este libro es el resultado del trabajo de un grupo que 

ha realizado investigaciones sobre la juventud en 

diferentes países de América Latina, sobre realidades 

contemporáneas de la juventud en el continente.

2012

Goulart, Marcos 

Vinicius; Santos, 

Nair Iracema 

Silveira dos

Juventude e biopolítica: o poder 

jovem enquanto objeto de 

intervenção política

Porto Alegre INTERthesis
https://periodicos.ufsc.br/index.ph

p/interthesis/article/view/1807-

1384.2012v9n1p305/22516

Problematiza-se neste artigo, a partir da Psicologia 

Social, como e em função de quais razões os jovens 

foram vistos como objeto estratégico de intervenção 

política global, a partir da década de 1980. 

2012
Castro, João Paulo 

Macedo e

A construção de políticas 

públicas para a juventude: 

Novas modalidades de gestão 

de segmentos sociais

Rio de Janeiro
Revista de 

Antropologia

http://www.revistas.usp.br/ra/article

/view/59298/62334

Neste artigo, analiso os documentos produzidos para a 

implementação de um acordo de cooperação entre a 

Unesco e o governo do Estado do Rio de Janeiro, para a 

promoção de um programa destinado à superação da 

violência praticada pelos jovens. 

2012
Silva, José Carlos 

Gomes da

Do Hip-Hop ao Sarau Vila 

Fundão: jovens, música e poesia 

na cidade de São Paulo

São Paulo
Cadernos de Arte 

e Antropologia

https://journals.openedition.org/cad

ernosaa/626?file=1

Focalizo nesse artigo duas práticas culturais juvenis na 

cidade de São Paulo, o movimento hip-hop e os saraus. 

Considero especialmente como objeto de reflexão os 

nexos entre o hip-hop e os saraus literários. 
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2012
Silva, Fabiana 

Aparecida da

Trabalho e (i)migração: 

determinações do movimento 

migratório de bolivianos da 

cidade de São Paulo para 

Guarulhos

São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Ciências Sociais 

(Serviço Social) - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/17615/1/Fabiana%20Aparecida

%20da%20Silva.pdf

O presente trabalho procurou conhecer as 

determinações do movimento migratório dos 

imigrantes bolivianos do município de São Paulo para 

Guarulhos.

2012
Gusmão, Neusa 

Maria Mendes de

Africanos no Brasil, Hoje:

Imigrantes, Refugiados e 

Estudantes

Campinas (SP) Revista Tomo
https://seer.ufs.br/index.php/tomo/a

rticle/view/895/785

O presente texto trata da realidade de estudantes 

originários de

países africanos de língua oficial portuguesa no Brasil. 

2012
Silva, Ed Anderson 

Mascarenhas

Meu nome não é Pixote: a 

presença do jovem transgressor 

no cinema brasileiro (1980-

2010)

São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Ciências Sociais - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/3422/1/Ed%20Anderson%20Ma

scarenhas%20Silva.pdf

A presente dissertação de Mestrado enfrenta o desafio 

de desenvolver uma visão crítica sobre processos 

culturais na vida moderna que envolvem produções e 

práticas culturais, mais precisamente o cinema e o 

imaginário das juventudes em sua relevância cultural e 

histórica.

2012

Bidarra, Zelimar 

Soares; Oliveira, 

Luciana Vargas 

Netto

As políticas públicas brasileiras e 

a questão da Juventude
Toledo (PR)

Revista 

Emancipação

https://www.revistas2.uepg.br/index.

php/emancipacao/article/view/4022/

3898

Após a rodada de realização das conferências da 

juventude no ano de 2011, o estudo em pauta, 

baseado em pesquisa bibliográfi ca, objetiva 

compreender de que forma a questão da juventude 

vem sendo inserida na agenda das políticas públicas 

brasileiras no curso das últimas décadas

2012 Lima, Cezar Bueno

Juventude e políticas públicas: 

entre a proibições, trabalho sub-

remunerado e novas práticas de 

sociabilidade

Curitiba

Mediações: 

Revista de 

Ciências Sociais

http://www.uel.br/revistas/uel/index

.php/mediacoes/article/view/19868/

15102

As transformações econômicas e socioculturais tendem 

a aprofundar a crise de legitimidade de políticas 

públicas que optam por medidas de controle e 

integração juvenil, devido à crença no efeito dissuasivo 

da intimidação criminal e recomendação moral à 

aprendizagem de profissões subalternas.

2012
Moreno, Gilberto 

Geribola

Entre fronteiras: juventude, 

crime e relações de amizade na 

periferia de São Paulo

São Paulo Ambivalências
https://seer.ufs.br/index.php/Ambiva

lencias/article/view/5829

Este artigo tem por objetivo apresentar algumas 

dinâmicas de sociabilidade juvenil observadas na 

região sul da periferia da cidade de São Paulo. 

Investigam-se as relações sociais de um grupo de 

jovens que tem sua experiência social marcada pelo 

trânsito entre as fronteiras que delimitam os mundos 

da legalidade/ilegalidade, do lícito/ilícito.
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2012
Koury, Mauro 

Guilherme Pinheiro

Medos urbanos e mídia: O 

imaginário sobre juventude e 

violência no Brasil atual

João Pessoa
Sociedade e 

Estado

http://www.scielo.br/scielo.php?scri

pt=sci_arttext&pid=S0102-

69922011000300003

Este artigo discute a cultura e a indústria do medo no 

Brasil atual, através da relação entre juventude e 

violência, e no avaliar as consequências desta 

correlação por meio das proposições levantadas pela 

mídia brasileira no imaginário nacional.

2012 Muniz, Bruno

Quem precisa de cultura? O 

capital existencial do funk e a 

conveniência da cultura

Rio de Janeiro
Sociologia & 

Antropologia

http://www.scielo.br/pdf/sant/v6n2/

2238-3875-sant-06-02-0447.pdf

Qual é a conveniência do funk? Deve o funk ser útil 

para poder ser aceito como cultura? Muitas vezes 

discursos que buscam apresentar o funk como uma 

prática cultural legítima recorrem a sua suposta 

utilidade. Duas leituras se destacam. O funk serviria 

para retirar crianças e jovens do "mundo do crime" ou 

seria uma lucrativa forma de economia criativa. Este 

artigo desafia tais leituras sem, no entanto, negar a 

utilidade do funk. Contudo, não se trata apenas de 

instrumentalidade, mas de uma forma de gerar capital 

existencial mobilizada coletivamente e de maneira 

afetiva.

2012

Jeolás, 

Leila Sollberger; 

Santos, Luiz 

Antonio de Castro

Jovens, percursos e atividades 

arriscadas nas corridas ilegais 

de carros: o risco como 

componente identitário

Londrina

Mediações: 

Revista de 

Ciências Sociais

http://www.uel.br/revistas/uel/index

.php/mediacoes/article/view/22766/

pdf%27

Pretende-se trazer algumas reflexões sobre as práticas 

das corridas ilegais de carros e motos (“rachas”) entre 

jovens de segmentos populares.

2012 Tommasi, Livia de

Culturas de periferia: entre o 

mercado, os dispositivos de 

gestão e o agir político

Rio de Janeiro
Política & 

Sociedade

https://periodicos.ufsc.br/index.php/

politica/article/view/2175-

7984.2013v12n23p11/24752

O texto apresenta os resultados parciais de urna 

pesquisa, de caráter exploratório, voltada a indagar as 

manifestações culturais que acontecem nas periferias 

de três regiões metropolitanas: Recife, Rio de Janeiro e 

São Paulo. A percepção de que há, hoje, na sociedade 

brasileira, um esvaziamento do agir político, no sentido 

de um agir que explicite uma ruptura com a ordem 

existente e projete alternativas de mundo possíveis, 

motivou a busca de outras formas de expressão do 

conflito. 

2012 Silva, Valéria

 Coletivos juvenis e parkour no 

Brasil: percursos interculturais e 

identidades

Teresina Tomo
https://seer.ufs.br/index.php/tomo/a

rticle/view/897/787

Este trabalho problematiza os achados de estudo de 

campo realizado junto a coletivos juvenis de Teresina-

PI-Brasil, mais especificamente junto aos jovens 

praticantes de Parkour, utilizando-se da etnografia, da 

entrevista grupal e da fotografia. 
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2012

Januario, 

N. ; Colaco, 

C. ; Rosado, 

A. ; Ferreira, 

V. ; Gil, R.

Motivacao para a pratica 

desportiva nos alunos do ensino 

basico e secundario: influencia 

do genero, idade e nivel de 

escolaridade

Lisboa Motricidade
http://www.scielo.mec.pt/pdf/mot/v

8n4/v8n4a05.pdf

O presente estudo investigou a relacao entre os 

motivos para a pratica desportiva e as caracteristicas 

dos alunos como o genero, idade e nivel de 

escolaridade

2012

Ribeiro, Jessyka 

K.A. ; Costa, 

Jussara 

C. ; Santiago, 

Idalina M.F.L.

 Um jeito diferente e "novo" de 

ser feminista: em cena, o Riot 

Grrrl

Natal Artemis

https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.

php/artemis/article/view/14226/815

4

Considerando a invisibilidade dos temas adolescencia e 

juventude ambito do feminismo e tendo como foco de 

analise o Riot Grrrl, o presente artigo propoe uma 

reflexao sobre o seu significado para o feminismo, 

analisando como os questionamentos que propoem, 

considerando os temas que abordam e o publico que 

articula, podem contribuir para superar a lacuna 

existente entre feminismo, adolescencia e juventude. 

2012

Feltrin, Murilo 

Bortolotti; Lopes, 

Charles 

Ricardo; Navarro, 

Antonio Coppi; 

Pellegrinotti, Idico 

Luis; Delafiori, 

Renan

Caracterização de praticantes 

de futebol feminino no Brasil
Americana (SP)

Revista Brasileira 

de Futsal e Futebol

http://www.rbff.com.br/index.php/r

bff/article/view/151/135

Diante disso, essa revisao teve como objetivo 

quantificar o total de estudos na literatura brasileira 

que buscaram investigar e caracterizar as praticantes 

de futebol feminino do pais. 

2012
Patricio, Maria 

Cecilia

 Misses, empresarias e famosas: 

fazendo da atividade uma 

distincao

Recife Revista Artemis

https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index

.php/artemis/article/view/14232/816

0

Este artigo tem como objetivo destacar algumas 

biografias de travestis brasileiras ouvidas em Recife e 

em Madri, sobre suas experiencias internacionais e 

nacionais

2012

Moura, Reidy 

Rolim de; Possato, 

Suelen

As dificuldades de inserção no 

mercado de trabalho e suas 

repercussões na vida dos 

jovens: apontamentos a partir 

de uma experiência em 

comunidade periférica de Ponta 

Grossa-PR

Ponta Grossa Eleuthera
http://eleuthera.ucaldas.edu.co/dow

nloads/Eleuthera7_11.pdf

Este artigo tem por objetivo refletir sobre as 

dificuldades de inserção no mercado de

trabalho, em especial neste artigo, referindo-se aos 

jovens de comunidades periféricas e como

isso repercute na vida dos mesmos. A discussão parte 

da pesquisa realizada numa comunidade

periférica de Ponta Grossa-PR conhecida como Ouro 

Verde. Os sujeitos participantes são

jovens que residem na comunidade e participavam de 

alguma atividade do Programa Atitude. 

http://www.scielo.mec.pt/pdf/mot/v8n4/v8n4a05.pdf
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2012 Novaes, Regina

Juventude, religião e espaço 

público: exemplos "bons para 

pensar" tempos e sinais

Rio de Janeiro
Religião & 

Sociedade

http://www.scielo.br/pdf/rs/v32n1/a

09v32n1.pdf

Com o objetivo de refletir sobre determinadas 

confluências entre as dimensões políticas e religiosas 

da vida social contemporânea, o artigo retoma 

informações de pesquisas realizadas pela autora entre 

segmentos de jovens brasileiros que - de maneiras 

diversas - se apresentam no espaço público por meio 

referências, valores ou identidades religiosas.

2012
Rocha, Rose de 

Melo

Corpos significantes na 

metrópole discursiva: ensaio 

sobre fetichismo visual e 

ativismo juvenil 

São Paulo
Revista 

Significação

http://www.revistas.usp.br/significac

ao/article/view/71333/74339

Refletindo sobre o lugar das visualidades e dos corpos 

na configuração das sociedades contemporâneas 

(midiatizadas, estetizadas e discursivas), o artigo 

problematiza a natureza do consumo de imagens que 

nelas se processa

2012

Soares, Rosana de 

Lima; Vicente, 

Eduardo

Centro Cultural da Juventude: 

um olhar sobre a diversidade 

musical de São Paulo

São Paulo
Música Popular 

em Revista

https://www.publionline.iar.unicamp.

br/index.php/muspop/article/view/3

2/52

Este trabalho se propõe a discutir a cultura musical da 

periferia da cidade de São Paulo (Brasil) através da 

análise das produções desenvolvidas no Centro 

Cultural da Juventude (CCJ), um importante espaço 

cultural público localizado na Zona Norte da cidade. A 

intenção do texto é concentrar-se na diversidade 

musical produzida no local ou oferecida em sua 

programação, entendendo que ela expressa, em 

grande medida, a riqueza étnica e cultural da 

metrópole.

2013

Brasil. Conselho 

Nacional de 

Juventude

Estatuto da Juventude Brasília SNJ
http://www.unfpa.org.br/Arquivos/e

statutodajuventude.pdf

O Estatuto da Juventude (Lei 12.852/13) é um imenso 

legado para o Brasil. Ao dispor sobre os direitos dos 

jovens, sobre as diretrizes das políticas públicas de 

juventude e sobre o estabelecimento do Sistema 

Nacional de Juventude, o Estatuto torna a realização de 

políticas especialmente dirigidas às pessoas entre 15 e 

29 anos uma obrigação do Estado, independente da 

vontade de governos.

2013
Pato, Isabel 

Mattos Porto

Direito à cultura: organizações 

da sociedade civil
São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Ciências Sociais - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/3485/1/Isabel%20Mattos%20Po

rto%20Pato.pdf

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a ação das 

organizações da sociedade civil no âmbito da cultura e 

das artes, identificando as formas distintas de perfis 

institucionais existentes.
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2013

Lacaz, Alessandra 

Speranza; Lima, 

Silvana Mendes; 

Heckert, Ana 

Lúcia Coelho

Juventudes periféricas: arte e 

resistências no contemporâneo
Niterói

Psicologia & 

Sociedade

http://www.scielo.br/pdf/psoc/v27n

1/1807-0310-psoc-27-01-00058.pdf

Este artigo é fruto de uma pesquisa que tencionou 

colocar em análise os modos de vida de juventudes 

periféricas na constituição de forças de resistências 

que têm se dado no contemporâneo.

2013

Steinhaus, 

Paula Cristiele

Juventude em situação de 

vulnerabilidade social na cidade 

de Santo Ângelo, relações e 

concepções dos jovens acerca 

do meio urbano

Santo Ângelo

Revista Latino 

Americana de 

Estudos em 

Cultura e 

Sociedade

http://periodicos.claec.org/index.php

/relacult/article/view/294/116

Este trabalho foi elaborado a partir do projeto de 

pesquisa que teve por objetivo proporcionar, através 

de grupo com os jovens, um espaço para discussão a 

respeito do meio urbano e acesso à cidade; Dar 

visibilidade aos jovens santoangelenses que vivem em 

situação de vulnerabilidade social; Conhecer as 

expectativas e projeções de futuro dos mesmos e 

incentivar a participação política nos meios em que 

estavam inseridos. 

2013
Peçanha, Érica/ 

Ação Educativa

A cultura como campo de 

trabalho para a juventude: 

políticas, experiências e desafios.

São Paulo
Jovem Monitor 

Cultural

http://acaoeducativa.org.br/wp-

content/uploads/2016/10/cultura_co

mo_campo_de_trabalho_da_juventu

de_vf.pdf

Sistematização do Seminário Cultura e Juventude, 

realizado pela Ação Educativa, Assessoria, Pesquisa e 

Informação e pelo Centro Cultural da Juventude (CCJ) 

no dia 12 de agosto de 2014, por meio do convênio do 

Programa Jovem Monitor Cultural.

2013

Magno, Lucas; 

Doula, Sheila 

Maria; Pinto, 

Neide Maria de 

Almeida

"Todo mundo conhece a gente 

agora": cultura e identidade de 

jovens rurais em Minas Gerais 

(Brasil)

Viçosa

Revista 

Latinoamericana 

de Ciencias 

Sociales, Niñez y 

Juventud

http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v9

n1/v9n1a17.pdf

O objetivo do artigo é analisar a construção de 

identidades entre os jovens de um bairro rural de 

Viçosa (estado de Minas Gerais, Brasil) a partir da 

representação social que eles fazem do projeto 

artístico de percussão musical "Tambores do Buieié" e 

verificar como eles (re)significam a cultura como 

resposta ao estigma que a sociedade urbana construiu 

em relação à comunidade.

2013

Bárbara-Soares, 

Alexandre; Rabello-

de Castro, Lucia

Música underground e 

resistência cultural nas 

periferias do Rio de Janeiro-um 

estudo de caso

Rio de Janeiro

Revista 

Latinoamericana 

de Ciencias 

Sociales, Niñez y 

Juventud

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colom

bia/alianza-cinde-

umz/20140915071548/alexandrebar

barasoares.pdf

Este artigo curto discute as noções de dominação e 

resistência como aspectos do percurso profissional de 

dois músicos moradores da cidade de São João de 

Meriti, Baixada Fluminense, região metropolitana e 

proletária próxima à cidade do Rio de Janeiro.

2013

Santos, Maria de 

Fátima de Souza; 

Félix, Lívia Botelho; 

Morais, Edclécia 

Reino Carneiro de

Representações sociais de 

juventude em 

uma comunidade Quilombola do 

 Agreste pernambucano 

Agreste 

Meridional 

Pernambucano

Psico
https://dialnet.unirioja.es/descarga/a

rticulo/5631480.pdf

Esse estudo teve como objetivo investigar as 

representações sociais de juventude entre 

adolescentes e pais de uma comunidade quilombola.
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2013
Bernardes, Jacira 

Gil; Accorssi, Aline 

Liberem os mangás: juventudes 

frente à leitura e à informação
Canoas INTERthesis

https://periodicos.ufsc.br/index.php/

interthesis/article/view/1807-

1384.2016v13n3p81/32284

No presente artigo buscamos refletir e discutir os 

sentidos e significados que jovens de um bairro de 

periferia possuem acerca da leitura e informação.

2013

Xavier, Eduardo 

Mosna; Almeida, 

Marco Antonio 

Bettine de

Projetos sociais esportivos 

destinados ao público infanto-

juvenil dispositivos jurídicos e 

desafios da gestão pública no 

estado de São Paulo

Buenos Aires

Lecturas, 

Educación Física y 

Deportes v. 18, n. 

185, p. on-line, 

oct. 2013

https://www.efdeportes.com/efd185

/projetos-sociais-esportivos-ao-

publico-infanto-juvenil.htm

Este projeto de iniciação científica possui como 

finalidade analisar e estudar o projeto "Esporte Social", 

desenvolvido pela Secretaria de Esportes, Lazer e 

Juventude do Estado de São Paulo, na finalidade de 

entender se as leis propostas para o incentivo da 

prática esportiva é realmente concretizado pelo poder 

público, que deve levar em conta os desafios para a 

concretização das normas jurídicas, as demandas da 

sociedade e sua missão proposta, a gestão de políticas 

públicas voltadas para o esporte, o planejamento 

governamental proposto para este fim, além de 

incentivar o público infanto-juvenil a prática de 

atividades físicas, tendo em vista seus benefícios para a 

saúde

2013

Sales, Shirlei 

Rezende; Paraíso, 

Marlucy Alves

Juventude ciborgue e a 

transgressão das fronteiras 

de gênero 

Belo Horionte 

Revista de 

Estudos 

Feministas

https://periodicos.ufsc.br/index.php/

ref/article/view/S0104-

026X2011000200015/19403

Este artigo analisa o processo de ciborguização da 

juventude na interface entre currículo escolar e 

currículo do Orkut (site de relacionamentos). A 

pesquisa que subsidia este artigo investigou a interface 

entre o currículo de uma escola pública de ensino 

médio e as comunidades e os perfis no Orkut das/os 

alunas/os dessa escola. O referencial teórico é 

constituído pelos estudos de gênero e de currículo, em 

uma perspectiva pós-crítica.

2013
Pereira, Simone 

Luci

Circuito de festas de musica 

"alternativa" na area central de S

ao Paulo: cidade, corporalidades

, juventude.

São Paulo Famecos

http://revistaseletronicas.pucrs.br/oj

s/index.php/revistafamecos/article/vi

ew/25001/15215

Apresentamos a cartografia de um circuito de festas de 

música "alternativa" que vem ocupando espaços nas 

áreas centrais de São Paulo e protagonizado por 

coletivos juvenis que atuam no campo da produção 

cultural na cidade. Buscamos compreender aspectos da 

economia política da produção musical-midiática nas 

bordas do mainsntream; e estilos de vida, 

corporalidades, práticas e imaginários juvenis nas 

culturas urbanas.

2013 Salgado, Julia
A cultura empreendedora nos 

discursos sobre a juventude
São Paulo Galáxia

http://www.scielo.br/pdf/gal/v13n25

/v13n25a15.pdf

Neste artigo apresento um exame sobre o discurso da 

cultura empreendedora em alguns produtos midiáticos.
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2013
Silva, Lourival 

Rodrigues da

Juventude subalternizada - 

Corpos controlados e desejos 

sequestrados

Goiânia Espaço Acadêmico

http://periodicos.uem.br/ojs/index.p

hp/EspacoAcademico/article/view/15

768/8620

A reflexão parte das questões de gênero no cotidiano e 

nas posturas dos jovens nas questões de direitos 

(corpo, sexualidade, união civil, aborto) presentes nas 

propostas do “Pacto Nacional Pela Juventude”, 

pautado nas eleições de 2010 e da postura da Igreja 

Católica frente aos jovens que assinaram o mesmo.

2013

Sousa, Juliano 

Ferreira de; Gobbi, 

Maria Cristina

Geração Digital: uma reflexão 

sobre as relações da 

“juventude digital” e os campos 

da comunicação e da cultura

Bauru GEMInIS

http://www.revistageminis.ufscar.br/

index.php/geminis/article/view/193/

162

O presente artigo trata de um levantamento 

bibliográfico sobre o conceito de campo da 

comunicação e cultura, a partir dos conceitos de 

Bourdieu e sobre as características do Pós-modernismo 

no campo cultural da produção, difusão e crítica. 

2013
Sousa, Juliano 

Ferreira de

Imagens das juventudes: uma 

mirada sobre o comportamento 

midiático-digital dos jovens de 

Bauru

Bauru

Tese- Faculdade 

de Arquitetura, 

Artes e 

Comunicação - 

Unesp Bauru

https://repositorio.unesp.br/bitstrea

m/handle/11449/136666/000859816

.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Entender o ciclo geracional é pensar a própria ideia de 

'juventude'. Mudanças nos paradigmas culturais e os 

comportamentos de vanguarda, em geral, ganharam 

impulso a partir dos grupos mais jovens. Nesse sentido, 

muito se fala sobre a existência de 'juventudes digitais', 

que fazem uso de aparatos midiático-digitais, estando 

notadamente imersa em contextos conectados.

2013

Bechara, 

Silvia Regina de 

Camera Corrêa

Jovens estudantes de música na 

cibercultura musical: facebook e 

educação musical 2.0

São Paulo

Tese - Instituto de 

Artes - Unesp São 

Paulo

https://repositorio.unesp.br/bitstrea

m/handle/11449/127999/000849513

.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Minhas experiências com jovens em sala de aula, 

observando sua dinâmica em transitar em diferentes 

contextos - online, offline, escola, música - despertou 

em mim a curiosidade de entender melhor como se 

davam essas relações, e em que isso implicava em uma 

Educação Musical na contemporaneidade. Assim, a 

presente pesquisa trata das interações entre jovens 

estudantes de música e a cibercultura musical na mídia 

social Facebook, e suas implicações para a área de 

educação musical.

2013
Cardozo, Poliana 

Fabíula

Eu nasci no Brasil mas o Líbano 

é o meu país – jovens 

descendentes de libaneses em 

Foz do Iguaçu: identidade plural

Foz do Iguaçu

Histório: 

Questões e 

Debates

https://revistas.ufpr.br/historia/articl

e/view/33894/21155

Tendo como referencial teórico principal os conceitos 

de diáspora moderna, este artigo estuda as identidades 

culturais dos descendentes de libaneses em Foz do 

Iguaçu, Paraná. 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/15768/8620
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/15768/8620
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/15768/8620
http://www.revistageminis.ufscar.br/index.php/geminis/article/view/193/162
http://www.revistageminis.ufscar.br/index.php/geminis/article/view/193/162
http://www.revistageminis.ufscar.br/index.php/geminis/article/view/193/162
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/136666/000859816.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/136666/000859816.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/136666/000859816.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/127999/000849513.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/127999/000849513.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/127999/000849513.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://revistas.ufpr.br/historia/article/view/33894/21155
https://revistas.ufpr.br/historia/article/view/33894/21155


2013
Gonçalves, 

Rosângela Teixeira

A juventude fora da CASA: os 

jovens egressos do Centro de 

Atendimento Socioeducativo ao 

Adolescente - Fundação CASA

Marília

Tese - Ciências 

Sociais - Unesp 

Marília

https://repositorio.unesp.br/bitstrea

m/handle/11449/128067/000850296

.pdf?sequence=1&isAllowed=y

A presente pesquisa teve como objetivo trazer o perfil, 

a trajetória e as representações dos jovens egressos 

das unidades socioeducativas da Fundação CASA, 

sobre o período de cumprimento da medida de 

internação e da medida socioeducativa em meio aberto 

de Liberdade Assistida.

2013
Júnior, Sérgio 

Augusto Gouveia

Jovens alunos no Ensino Médio 

e suas relações com a sala de 

aula

Presidente 

Prudente

Tese - Educação 

da Faculdade de 

Ciências e 

Tecnologia - 

Unesp Pres. Prud.

https://repositorio.unesp.br/bitstrea

m/handle/11449/136017/000857553

.pdf?sequence=1

A investigação foi realizada em uma escola pública de 

Ensino Médio na cidade de Presidente Prudente e foi 

motivada por ser comum a escuta, em falas de diversos 

professores, pais, diretores e de grandes meios de 

comunicação a afirmação de que jovens não gostam da 

sala de aula. O objetivo central da pesquisa foi 

investigar as relações dos jovens alunos com o espaço 

sala de aula a fim de verificar se, de fato, eles não 

apreciam aquilo que vivenciam dentro dele. 

2013

Souza, Angela 

Maria de; Jesus, 

Janaina Santana 

de; Silva, Ronaldo

Rap na fronteira: Narrativas 

poéticas do Movimento hip hop
Foz do Iguaçu Tomo

https://seer.ufs.br/index.php/tomo/a

rticle/view/3433

Este artigo é resultado do projeto de Iniciação 

Científica intitulado “Estéticas afro-latino-americanas: 

 o rap redefinindo fronteiras”, que busca compreender 

as manifestações do Movimento hip hop no contexto 

de fronteira tri-nacional, partindo da cidade de Foz do 

Iguaçu, a qual faz divisa com Puerto Iguazú – Argentina 

e Ciudad Del Este – Paraguai. 

2013

Menezes, Jaileila 

De Araújo; Costa, 

Mônica Rodrigues; 

Ferreira, Danielle 

De Farias Tavares

Escola e movimento hip hop: o 

campo das possibilidades 

educativas para a juventude

Recife
Educação 

Temática Digital

https://periodicos.sbu.unicamp.br/oj

s/index.php/etd/article/view/861/pdf

_28

Este trabalho resulta de estudo de caso e pretende 

compreender como vem ocorrendo o diálogo entre a 

escola pública e o movimento hip hop, considerando-

se os desafios para a construção de práticas educativas 

significativas para a juventude. Trata do caráter 

educativo do movimento, a partir das dimensões de 

construção da cidadania, da cultura política, da 

configuração do cenário sociopolítico e econômico, da 

subjetividade e da organização política.

2013
Santos, Célio José 

dos

A insurgência do lugar em 

tempos de globalização: uma 

análise a partir da cultura hip-

hop

Salvador
Caminhos de 

Geografia

http://www.seer.ufu.br/index.php/ca

minhosdegeografia/article/view/2604

1/16881

O referido artigo objetivou analisar a insurgência do 

lugar diante do processo de globalização, e como os 

lugares subvertem, insurgem e contrariam a ordem 

global. 

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/128067/000850296.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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http://www.seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/view/26041/16881


2013

Lazzarotto, Gislei 

Domingas 

Romanzini; 

Carvalho, Júlia 

Dutra de; Becker, 

Julia Lângaro

Acompanhando micropolíticas 

juvenis: estratégias clínico-

institucionais

Porto Alegre
Psicologia & 

Sociedade

http://www.scielo.br/pdf/psoc/v25ns

pe2/v25nspe2a08.pdf

O Acompanhamento Juvenil (AJ) é proposto no âmbito 

da prática da psicologia em extensão acadêmica no 

contexto de políticas públicas. Configura-se como uma 

prática, inspirada no Acompanhamento Terapêutico 

(AT), que busca estar com jovens para pensar a 

infração e o abandono nos processos de 

institucionalização vividos em medidas socioeducativa 

e protetiva.

2013
Almeida, Renato 

Souza de

Juventude, direito à cidade e 

cidadania cultural na periferia 

de São Paulo

São Paulo

USP - Revista do 

Instituto de 

Estudos Brasileiros

http://www.scielo.br/pdf/rieb/n56/0

7.pdf

O artigo trata da experiência de um coletivo cultural na 

Zona Leste da cidade de São Paulo, destacando sua 

atuação política junto a outros coletivos juvenis que 

atuam nas periferias e como se dá o processo de 

apropriação do espaço urbano por meio das 

intervenções artísticas

2013

Herschmann, 

Micael 

Maiolino; Pegoraro

, 

Everly; Fernandes, 

Cintia Sanmartin

Steampunk e retrofuturismo: 

reflexos de inquietações 

sociotemporais contemporâneas

Rio de Janeiro
Comunicação, 

Mídia e Consumo

http://revistacmc.espm.br/index.php

/revistacmc/article/view/307/pdf

Este texto analisa algumas propostas dos steampunks, 

que elaboram criativas narrativas com estetica 

retrofuturista. Percebe-se, nessas experiencias, a 

promocao de linhas de fuga que conotam inquietacoes 

sociotemporais em relacao a contemporaneidade

2013
Silvia, Carmen Desafios das publicações 

feministas
Recife

Revista de 

Estudos 

Feministas

http://www.scielo.br/pdf/ref/v21n2/

14.pdf

Por ocasião dos 20 anos da Revista Estudos Feministas, 

busco articular o debate sobre teoria e movimento 

social para apresentar alguns desafios que estão 

postos para as publicações feministas

2013

Mello, Anahi 

G.; Fernandes, 

Felipe B. 

M.; Grossi, Miriam 

P.

Entre pesquisar e militar: 

engajamento politico e 

construcao da teoria feminista 

no Brasil

Florianópolis Artemis
https://periodicos.ufpb.br/index.php

/artemis/article/view/16635/9492

Este artigo tem como objetivo compreender os efeitos 

da pesquisa academica feminista na construcao de 

politicas publicas, globais e locais, no Brasil 

contemporaneo.

2013 Scalon, Celi Juventude, igualdade e protestos Salvador
Revista Brasileira 

de Sociologia

http://www.sbsociologia.com.br/rbso

ciologia/index.php/rbs/article/view/6

0/26

O artigo se refere a conferência proferida no XVI 

Congresso Brasileiro de Sociologia, em Salvador. Nele, 

busco analisar as jornadas de Junho de 2013, ocorridas 

em todo o Brasil, a luz do debate sobre desigualdades, 

classes sociais e juventude.

http://www.scielo.br/pdf/psoc/v25nspe2/v25nspe2a08.pdf
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2013 Maia, Gretha Leite

A juventude e os coletivos: 

como se articulam novas formas 

de expressão política

Fortaleza

Revista Eletrônica 

do Curso de 

Direito - UFSM

https://periodicos.ufsm.br/revistadir

eito/article/view/8630/pdf

O artigo tem por objetivo investigar como se organiza a 

juventude contemporânea, em torno das redes sociais 

e no contexto dos novos movimentos sociais. A partir 

da revisão de literatura sobre juventude e movimentos 

sociais, analisa a inserção de novos paradigmas, como 

a liderança horizontal e a cooperação.

2013 Ortellado, Pablo

Reflexões sobre o Movimento 

Passe Livre e outros "novos 

movimentos sociais"

São Paulo

Mediações: 

Revista de 

Ciências Sociais

http://www.uel.br/revistas/uel/index

.php/mediacoes/article/view/17666

Em 6 de junho de 2013, o Movimento Passe Livre 

iniciou um protesto muito agressivo contra o aumento 

das tarifas de ônibus e metrô em São Paulo, Brasil. Em 

uma jornada de duas semanas, o movimento organizou 

seis protestos que bloquearam algumas das avenidas 

mais importantes de São Paulo.

2013

Leão, Geraldo; 

Dayrell, Juarez 

Tarcísio; Reis, 

Juliana Batista dos

Juventude e participação: o 

grêmio estudantil como espaço 

educativo 

Belo Horizonte
Educação & 

Realidade

http://www.scielo.br/pdf/edreal/v38

n4/14.pdf 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a 

participação de jovens no cotidiano escolar através do 

grêmio estudantil de uma escola publica de Ensino 

Médio noturno, buscando compreender os possíveis 

significados e aprendizagens decorrentes desse tipo de 

participação para os estudantes envolvidos.

2013
Dayrell, Juarez 

Tarcísio

A juventude e suas escolhas: as 

relações entre projeto de vida e 

escola

Porto Alegre

 Instituto 

Politécnico de 

Portalegre - 

Escola Superior de 

Educaçã

https://respeitarepreciso.org.br/wp-

content/uploads/2018/07/Habitar_a

_escola_E-book.pdf#page=65

Este texto se propõe a desenvolver uma reflexão sobre 

os projetos de vida de jovens, situando-os no contexto 

das relações que estabelecem com o tempo, em 

especial o futuro, buscando apontar uma agenda de 

investigação em torno das relações possíveis entre os 

projetos de vida juvenis e a escola. Insere-se em um 

esforço de aprofundar o debate em torno do ensino 

médio público no Brasil, trazendo novos elementos 

para problematizar os desafios que este nível de ensino 

vem enfrentando na educação da juventude

https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/view/8630/pdf
https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/view/8630/pdf
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/17666
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/17666
http://www.scielo.br/pdf/edreal/v38n4/14.pdf
http://www.scielo.br/pdf/edreal/v38n4/14.pdf
https://respeitarepreciso.org.br/wp-content/uploads/2018/07/Habitar_a_escola_E-book.pdf#page=65
https://respeitarepreciso.org.br/wp-content/uploads/2018/07/Habitar_a_escola_E-book.pdf#page=65
https://respeitarepreciso.org.br/wp-content/uploads/2018/07/Habitar_a_escola_E-book.pdf#page=65


2013

Barbosa, Daniel; 

Dayrell, Juarez 

Tarcísio

Turmas de Afinidade: 

sociabilidade e juventude em 

uma escola pública brasileira. 

Juiz de Fora

AGIR - Revista 

Interdisciplinar de 

Ciências Sociais e 

Humanas

https://s3.amazonaws.com/academi

a.edu.documents/36292876/db.pdf?

response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3

DTurmas_de_Afinidade_sociabilidade

_e_juve.pdf&X-Amz-

Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-

Amz-

Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3

A%2F20200124%2Fus-east-

1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-

Date=20200124T212723Z&X-Amz-

Expires=3600&X-Amz-

SignedHeaders=host&X-Amz-

Signature=f3de7b488eeb3d49b526bf

88845bee361d459b645995163eb06a

e80a187842fa

A presente comunicação oral é resultado de uma 

pesquisa de mestrado a qual

procurou compreender os significados que os jovens 

alunos atribuem à sociabilidade

no cotidiano escolar e seus possíveis impactos na 

vivência escolar. 

2013
Oliveira, Rita de 

Cássia Alves

Os Jovens das periferias de São 

Paulo e as políticas de 

segurança pública, de educação 

e de cultura: o genocício, a 

precarização e o ativismo 

cultural

São Paulo

CLACSO: 

Asociación 

Argentina de 

Sociología; CINDE 

y Universidad de 

Manizalez

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso

/gt/20131107113037/LaUtopia.pdf

Três políticas públicas tem impactado marcadamente a 

juventude das periferias de São Paulo: as de segurança 

pública, as de educação e, mais especificamente, uma 

de cultura, o VAI (Programa de Valorização de 

Iniciativas Culturais da Secretaria Municipal de 

Cultura). Nos mesmos cenários periféricos percebemos 

três situações articuladas: o genocídio juvenil, a 

precarização da ensino e a emergência dos ativismos 

juvenis atrelados às práticas culturais.

2014
Abramo, Helena 

(org.)

Conceitos fundamentais: pontos 

de partida para uma refllexão 

sobre políticas públicas

Brasília SNJ

http://bibjuventude.ibict.br/jspui/bit

stream/192/69/1/SNJ_conceitos_fun

damentais_2014.pdf

Esta publicação visa subsidiar a execução do Programa 

Estação Juventude, abordando temas como a noção de 

território, emancipação, participação, redes sociais, 

dentre outros, e apresentando elementos conceituais 

sobre a questão juvenil na atualidade, além dos 

desafios presentes na elaboração e implantação de 

ações governamentais para jovens.
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https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36292876/db.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTurmas_de_Afinidade_sociabilidade_e_juve.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200124%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200124T212723Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f3de7b488eeb3d49b526bf88845bee361d459b645995163eb06ae80a187842fa
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2014
Brenner, Ana 

Karina

Engajamento de jovens em 

partidos políticos no Brasil e 

repercussões da experiência 

militante em outras esferas da 

vida.

Rio de Janeiro Revista NUPEM

http://bibliotecadigital.tse.jus.br/xml

ui/bitstream/handle/bdtse/2756/201

4_brenner_experiencia_militante_rep

ercussoes.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y

O presente artigo apresenta resultados recortados de 

tese de doutorado defendida em 2011. Ele trata do 

engajamento de jovens em partidos políticos, da 

socialização política e das repercussões que a vida 

militante e as novas socializações ocorridas neste 

espaço produzem em outras esferas da vida desses 

militantes

2014

Borelli, Silvia 

Helena Simões; 

Orofino, Maria 

Isabel Rodrigues

Dossiê - Infâncias, culturas e 

contextos políticos na América 

Latina

São Paulo
Revista Ponto & 

Vírgula

https://ken.pucsp.br/pontoevirgula/i

ssue/view/1446/showToc

Um arranjo polifônico sobre a experiência de 

diferentes infâncias na América Latina é o que nos traz 

este dossiê da Revista Ponto e Vírgula.

2014
Sposito, Marilia 

Pontes

Ação coletiva, jovens e 

engajamento militante
São Paulo

 In: CARRANO, 

Paulo; FÁVERO, 

Osmar (Orgs.). 

Narrativas juvenis 

e espaços 

públicos: olhares 

de pesquisas em 

educação, mídia e 

ciências sociais. 

Niterói: UFF, 2014

https://core.ac.uk/download/pdf/37

524089.pdf

Trato [...] do tema proposto com ênfase no binômio 

ação coletiva e jovens, uma vez que iniciei minhas 

atividades de pesquisa no estudo dos movimentos 

sociais e é exatamente a partir dessa matriz intelectual 

que formulei as primeiras questões de pesquisa em 

torno do tema juventude. 

2014 Aboboreira, Ariane

Exploracoes, experimentacoes e 

intervencoes em Sao Paulo : 

estudo de caso sobre o 

Programa Jovens Urbanos

São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Ciências Sociais - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/3560/1/Ariane%20Aboboreira.p

df

Esta investigação tem como principal objetivo analisar, 

na situação particular do Programa Jovens Urbanos - 

CENPEC e Fundação Itaú Social - quais os impactos 

provocados em seus jovens participantes em suas 

experimentações na metrópole paulistana

2014
Duarte, Emmanuel 

Vitor Cleto

Produção musical em contextos 

"residual/emergente" de redes: 

móveis coloniais de Acaju

São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Ciências Sociais - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/3556/1/Emmanuel%20Vitor%20

Cleto%20Duarte.pdf

Esta dissertação de mestrado tem por objetivo avaliar 

como uma banda consegue obter legimidade e 

sustentabilidade no mercado de música atual sem 

estar vinculada a nenhuma grande empresa, utilizando-

se de "formas residuais" do tradicional modelo das 

gravadoras e "formas emergentes" como a cultura 

digital, a produção em redes e o contato direto com os 

consumidores e usuários.
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2014
Maia, Harika 

Merisse

Grupos, redes e manifestações: 

a emergência dos 

agrupamentos juvenis nas 

periferias de São Paulo

São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Ciências Sociais - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/3579/1/Harika%20Merisse%20

Maia.pdf

A pesquisa a seguir teve como preocupação investigar 

as formas de agrupamentos juvenis encontradas na 

cidade de São Paulo, em especial aquelas evidenciadas 

mais recentemente, como os coletivos culturais das 

periferias da cidade.

2014
Silva, José Carlos 

Gomes da

Do Hip-Hop ao Sarau Vila 

Fundão: jovens, música e poesia 

na cidade de São Paulo

São Paulo
Cadernos de Arte 

e Antropologia

https://journals.openedition.org/cad

ernosaa/626?file=1

Focalizo nesse artigo duas práticas culturais juvenis na 

cidade de São Paulo, o movimento hip-hop e os saraus. 

Considero especialmente como objeto de reflexão os 

nexos entre o hip-hop e os saraus literários. A nossa 

hipótese é que o evento-sarau e o hip-hop apresentam 

diferenças, mas também semelhanças.

2014
Martins, Rosana 

Aparecida

Representação e sentido de 

pertencimento dos hip hoppers 

em São Paulo e Lisboa

São Paulo
Cadernos de Arte 

e Antropologia

https://journals.openedition.org/cad

ernosaa/641?file=1

Tomando as associações juvenis na 

contemporaneidade como ponto de partida, este 

estudo discute a cena urbana atual e as políticas 

públicas dirigidas aos jovens, através da dinâmica de 

comunicação marcada por membros da Zulu Nation 

Portugal (Lisboa, Portugal - fundada por brasileiros) e 

da Associação Posse Hausa (Sã Paulo, Brasil). 

2014

Moreno, 

Rosangela Carrilo 

Almeida; Almeida, 

Ana Maria Fonseca 

de

Quando jovens ativistas do hip 

hop encontram a política 

partidária

Campinas
Sociologia e 

Política

http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v25n

61/0104-4478-rsocp-25-61-0005.pdf

O grau em que movimentos sociais podem se 

desenvolver associados a partidos políticos é uma 

questão relevante para a democracia participativa. Este 

artigo examina os efeitos ambíguos da aliança 

estabelecida entre jovens artistas e políticos 

profissionais numa grande cidade do interior paulista, 

no início dos anos 2000. O artigo explora uma 

abordagem interacionista da militância, percebendo-a 

como atividade social dinâmica e sublinhando sua 

dimensão temporal.
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2014 Trotta, Felipe

O funk no brasil 

contemporâneo: Uma música 

que incomoda

São Paulo
Latin American 

Research Review

https://members.lasaweb.org/prot/L

arr/pdf/Vol51no4/51-4_86-

101_Trotta.pdf

As reflexões sobre música popular com frequência 

enfatizam os casos de experiência musical voluntários, 

motivados por adesões identitárias, afetivas e 

simbólicas que os indivíduos e grupos sociais realizam 

com as músicas que gostam. Mas nem sempre é assim. 

Este texto tem como objetivo discutir as situações nas 

quais a experiência musical compulsória gera 

incômodo nos ouvintes, irritando e intimidando 

aqueles que não compartilham do prazer de ouvir 

determinado repertório.

2014 Laignier, Pablo

Por uma Economia Política do 

Funk Carioca: notas sobre a 

teoria pós-moderna e seus 

desdobramentos na música 

popular contemporânea

Rio de Janeiro Ciberlegenda
http://periodicos.uff.br/ciberlegenda

/article/view/36869/21443

O objetivo deste trabalho é analisar as relações entre o 

funk carioca enquanto gênero musical e a teoria sobre 

as condições de uma economia política moderna no 

estágio contemporâneo, em que a acumulação flexível 

e os rápidos giros nos ciclos do capital se desdobram 

em uma sociabilidade e em aspectos culturais de 

mobilidade, risco, incerteza, crise, fluidez, portabilidade 

e interconexão.

2014 Mizrahi, Mylene

Cabelos ambíguos: Beleza, 

poder de compra e “raça” no 

Brasil urbano 

Rio de Janeiro
Revista Brasileira 

de Ciências Sociais

http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v30

n89/0102-6909-rbcsoc-30-89-

0031.pdf

Os sujeitos da presente narrativa – mulheres que 

cercam o núcleo familiar de um artista de funk carioca 

– são apreendidos a partir de sua habilidade na 

manipulação de significados e representações sociais. 

Por meio de uma etnografia em torno do montar e do 

desmontar da beleza em um universo recortado por 

um movimento musical urbano e mais próximo às 

camadas populares cariocas, veremos a aparência 

emergir como um elemento potencialmente facilitador 

da circulação pela cidade. 

2014
Sapia , Jorge; 

Estevão, Andrea

Narradores e narrativas do 

Carnaval de Rua Carioca
Rio de Janeiro

Textos Escolhidos 

de Cultura e Arte 

Populares

https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/tecap/

article/view/16251/12157

Os blocos de carnaval de rua cariocas fazem de forma 

perspicaz e irreverente a crônica dos acontecimentos 

que marcaram a história do Rio de Janeiro, do pais e 

até mesmo do mundo, através de seus sambas, 

narrativas cantadas, em que o riso, o humor, o 

deboche contra o poder, os poderosos e os 

mecanismos disciplinadores típicos dos processos 

modernizadores são questionados e criticados.
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2014
Minchillo, Carlos 

Cortez

Poesia ao vivo: algumas 

implicações políticas e estéticas 

da cena literária nas quebradas 

de São Paulo

São Paulo

Estudos de 

Literatura 

Brasileira 

Contemporânea

http://www.scielo.br/pdf/elbc/n49/2

316-4018-elbc-49-00127.pdf

Este artigo é resultado da observação recente da cena 

literária dos saraus e slams de poesia na cidade de São 

Paulo. Organizados e frequentados especialmente por 

jovens de classes economicamente menos privilegiadas 

de regiões pobres e periféricas da cidade, saraus 

literários e slams de poesia sugerem interessantes 

questões de natureza política, ética e estética.

2014
Santos, Veridiano 

Maia dos

Literatura de cordel: uma 

possibilidade pedagógica na 

prática do cotidiano curricular e 

cultural da educação 

de jovens e adultos

Natal

Revista 

Confluências 

Culturais

http://periodicos.univille.br/index.ph

p/RCCult/article/view/26/24

O projeto Literatura de Cordel na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) foi desenvolvido entre 2008 e 2009 

durante as aulas de Arte em turmas de nível III na 

Escola Municipal Professor Amadeu Araújo, em Natal 

(RN). Os objetivos foram levar o aluno a apreciar e 

conhecer a linguagem da poesia popular de cordel 

como elemento significativo na formação cultural do 

povo brasileiro, especialmente da Região Nordeste

2014

Cunha, Roseli 

Barros; Rondinelli, 

Marcelo

Generación del 27/ hip hop de 

2007: vanguarda cultural em 

performance.

Maringá Acta Scientiarum

http://www.repositorio.ufc.br/bitstre

am/riufc/20165/1/2015_art_rbcunha

.pdf

Este artigo aborda a produção da chamada Geração de 

27 e o documentário Generacion 27-Creacion, 

vanguardia y vida, do Canal Sur da Andaluzia, Espanha, 

em homenagem aos 80 anos do movimento. Tratamos 

da questão da performance, segundo a teorização de 

Zumthor (2000), que pode ser aproximada ao que os 

participantes de tal geração realizavam naquele 

momento, em seus encontros artísticos, e em paralelo 

ao que alguns artistas que se manifestam por meio de 

rap e graffiti realizaram em 2007, ao retomarem as 

criações poéticas, musicais e visuais dos artistas de 

1927. 

2014

Brinati, Francisco 

Angelo; Siqueira, 

Denise Da Costa 

Oliveira

Cultura jovem, produção de 

sentidos e expressão de afetos: 

"Zico guerrilha" pelas ruas de 

Juiz de Fora

Juiz de Fora
Comunicação, 

Mídia E Consumo

https://comunicacaoeesporte.files.w

ordpress.com/2017/02/684-2427-1-

pb.pdf

As culturas jovens constroem-se partindo da formação 

de um laço social que tem a cidade como meio de 

comunicação. O espaço urbano se torna local de 

interação no qual construções simbólicas trabalham na 

configuração de identidades e afetos, de um 

sentimento de pertencimento.

http://www.scielo.br/pdf/elbc/n49/2316-4018-elbc-49-00127.pdf
http://www.scielo.br/pdf/elbc/n49/2316-4018-elbc-49-00127.pdf
http://periodicos.univille.br/index.php/RCCult/article/view/26/24
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http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/20165/1/2015_art_rbcunha.pdf
http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/20165/1/2015_art_rbcunha.pdf
http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/20165/1/2015_art_rbcunha.pdf
https://comunicacaoeesporte.files.wordpress.com/2017/02/684-2427-1-pb.pdf
https://comunicacaoeesporte.files.wordpress.com/2017/02/684-2427-1-pb.pdf
https://comunicacaoeesporte.files.wordpress.com/2017/02/684-2427-1-pb.pdf


2014

Correia, Adriana 

Martins; Silva, 

Carlos Alberto 

Figueiredo da; 

Ferreira, Nilda 

Teves

Do racha na rua à batalha no 

palco: cenas das danças urbanas
Rio de Janeiro Motrivivência

https://periodicos.ufsc.br/index.php/

motrivivencia/article/view/2175-

8042.2017v29n50p213/34008

O objetivo deste ensaio é analisar como esta prática se 

ressignifica ao sair das ruas, descolando-se da sua 

origem, nas festas e eventos exclusivos da cultura hip 

hop, para ganhar espaços dedicados exclusivamente 

à dança break e outras modalidades das danças 

urbanas. 

2014
Soares, Nelson 

Souza

Rock, juventude e rebeldia: um 

estudo do álbum cabeça 

dinossauro -1986.

Montes Claros

Revista das Áreas 

de Humanidade 

do Centro 

Universitário de 

Belo Horizonte

http://revistas.unibh.br/index.php/dc

hla/article/view/1875/1031

O presente artigo tem como pretensão analisar o 

álbum Cabeça Dinossauro (1986), da banda paulista 

Titãs. Esse disco é marcado por uma reviravolta no 

conceito sonoro e temático do Titãs, influenciado pela 

música punk e por problemas pessoais de seus 

integrantes, o disco é repleto de críticas sociais.  

Analisaremos o Cabeça Dinossauro, tomando por base 

estudos sociológicos sobre a juventude e as rebeldias 

típicas dessa fase. 

2014

Sousa, Rafael 

Lopes; Gomes, 

Álvaro Cardoso; 

Leão, Márcia 

Aparecida

Uma linguagem marginal em 

busca de reconhecimento: a 

música rap e a integração 

sociocultural dos jovens 

periféricos

Santo Amaro

Revista da 

Universidade Vale 

do Rio Verde

http://periodicos.unincor.br/index.ph

p/revistaunincor/article/view/2467/p

df_401

Este artigo oferece pistas para entender o cotidiano da 

população jovem da periferia que vive marginalizada 

nas grandes cidades. A análise problematiza o caráter 

simbólico ou estratégico que a música desempenha na 

existência dos jovens, considerando as possibilidades 

ou não de a sociedade brasileira correr o risco de viver 

novas experiências e formulações de cidadania que a 

agenda da “marginalidade juvenil” trouxe para pensar 

algumas questões do Brasil contemporâneo.

2014
Moreno, Gilberto 

Geribola

Novinhas, malandras e 

cachorras: jovens, funk e 

sexualidade

São Paulo Pontourbe
https://journals.openedition.org/pon

tourbe/277

Este artigo pretende discutir algumas expressões 

performativas de sexualidade e gênero manifestadas 

por jovens mulheres em três espaços voltados para o 

lazer observados na periferia de São Paulo. Estes 

espaços, um de samba e dois de funk são locais 

privilegiados de encontros juvenis embalados pela 

música e pelo estilo de cada grupo.

2014
Frydberg, Marina 

Bay

“Alfama não cheira a fado, mas 

não tem outra canção” ou 

“Tudo isso é a alma do Rio, 

é samba”: As Cidades 

Descobertas através do Samba, 

do Choro e do Fado

Rio de Janeiro Pontourbe
https://journals.openedition.org/pon

tourbe/1501

Nestes últimos dez anos, jovens músicos estão 

recriando gêneros musicais tradicionais como o samba, 

o choro e o fado. Estas (re)criações fizeram com que 

estes gêneros musicais tradicionais ganhassem nova 

vitalidade e junto com eles territórios na cidade que 

são/estão diretamente vinculados às suas memórias. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/2175-8042.2017v29n50p213/34008
https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/2175-8042.2017v29n50p213/34008
https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/2175-8042.2017v29n50p213/34008
http://revistas.unibh.br/index.php/dchla/article/view/1875/1031
http://revistas.unibh.br/index.php/dchla/article/view/1875/1031
http://periodicos.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/view/2467/pdf_401
http://periodicos.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/view/2467/pdf_401
http://periodicos.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/view/2467/pdf_401
https://journals.openedition.org/pontourbe/277
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2014
Saraiva, Karla; 

Vargas, Juliana

Jovens mulheres de periferia e o 

funk ostentação
Porto Alegre Inter-ação

https://www.revistas.ufg.br/interaca

o/article/view/40795/21432

O artigo visa analisar relações estabelecidas entre 

jovens alunas de uma escola da periferia do município 

de Porto Alegre (RS) e o estilo musical funk ostentação. 

Mais especificamente, busca-se problematizar a 

construção de ideais de relacionamentos afetivo-

sexuais e de relações de gênero, pelas jovens, em 

articulação com tais músicas. 

2014

Bernardes, Jacira 

Gil; Carlos, Paula 

Pinhal de; 

Accorssi, Aline

Funk: engajamento juvenil ou 

objetivação feminina?
Canoas Inter-ação

https://www.revistas.ufg.br/interaca

o/article/view/32808/18922

O artigo tem como objetivo analisar os sentidos 

atribuídos ao gênero no funk (dança) que permeiam as 

aulas e apresentações dessa dança em uma 

comunidade de periferia em Canoas, RS.

2014
Pinho, Osmundo; 

Rocha, Eduardo

Racionais MC's: cultura afro-

brasileira contemporânea como 

política cultural

Cachoeira (BA)
Afro-Hispanic 

Review

https://www.jstor.org/stable/236171

61?seq=1

Na esquina, entre o final da década de 1980, e 

especialmente a partir dos anos1990, um novo agente 

social vem à tona na esfera pública nacional, 

produzindo representaçoes conflituosas da experiência 

vivida do povo brasileiro.

2014
Santos, Jaqueline 

Lima

Hip-hop and the reconfiguration 

of Blackness in Sao Paulo: the 

influence of African American 

political and musical 

movements in the twentieth 

century.

Campinas Social Identities

https://www.tandfonline.com/doi/ful

l/10.1080/13504630.2015.1121573?s

croll=top&needAccess=true

Hip-hop arrived in São Paulo, Brazil in the late 1970s. 

During this time, African Brazilians organized meetings 

known as ‘Black parties.’ African Brazilians 

disseminated images and symbols about blackness and 

called for Black pride. This essay will present three 

important arguments for understanding how hip-hop 

became a great political movement among Black youth 

in Brazil. 

2014
Bonfim, Evandro 

de Sousa

"O povo católico também tem 

axé": a estética pop brasileira e 

a inculturaçao carismática.

São Paulo Debates do NER
https://seer.ufrgs.br/debatesdoner/a

rticle/view/61267/36183

O artigo busca mostrar como artistas ligados a 

Renovação Carismática Católica lidam com o tema da 

inculturaçao, buscando nas fontes da cultura de massa 

brasileira elementos para a composição de uma 

estética religiosa pop centrada na transmissao do 

Espírito Santo através das mídias. 

2014

Dias, Luiz Antônio; 

Sousa, Rafael 

Lopes de

Modos de ser da juventude 

ocidental
Santo Amaro Lumen et Virtus

http://www.jackbran.com.br/lumen_

et_virtus/numero_13/PDF/juventude

_ocidental.pdf

A pesquisa dedica-se a entender, entre outras 

reflexões, o percurso dos jovens na sociedade 

contemporânea e as contribuições que eles trouxeram 

para repensar o espaço urbano. Nesse estudo 

buscamos localizar no espaço e no tempo em quais 

condições históricas o sentimento de juventude 

apareceu para a sociedade.

https://www.revistas.ufg.br/interacao/article/view/40795/21432
https://www.revistas.ufg.br/interacao/article/view/40795/21432
https://www.revistas.ufg.br/interacao/article/view/32808/18922
https://www.revistas.ufg.br/interacao/article/view/32808/18922
https://www.jstor.org/stable/23617161?seq=1
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https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504630.2015.1121573?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504630.2015.1121573?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504630.2015.1121573?scroll=top&needAccess=true
https://seer.ufrgs.br/debatesdoner/article/view/61267/36183
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2014
Cardoso, Diogo da 

Silva

Indignados com o mundo, 

transtornados com o 

institucionalismo: a geografia do 

underground cristão brasileiro 

na era pós-secular e pós-cristã

Rio de Janeiro Revista Raega
https://revistas.ufpr.br/raega/article/

view/30421/19699

Este artigo é uma continuidade das reflexões já em 

curso sobre o underground cristão, novo movimento 

religioso de cariz juvenil que tem como suporte social e 

estético a atuação performática a partir da arte e da 

cultura secularizadas (hip-hop, heavy metal, indie, 

clubber, punk). 

2014 Schmidt, Sarai

Quando “ter atitude” é ser 

diferente para ser igual: um 

estudo sobre mídia, educação e 

cultura jovem.

Novo 

Hamburgo

Comunicação, 

Mídia E Consumo

http://revistacmc.espm.br/index.php

/revistacmc/article/view/201/199

A mídia impressa e o foco central deste trabalho. 

Tendo como referência teórica privilegiada os estudos 

de Zygmunt Bauman, analiso a estreita relação entre a 

cultura jovem, identidade e globalização. 

2014 Gomes, Renan Lelis

Território usado e 

movimento hip-hop: cada canto 

um rap, cada rap um canto

Campinas

Tese - Instituto de 

Geociências - 

Unicamp

http://repositorio.unicamp.br/jspui/b

itstream/REPOSIP/286930/1/Gomes_

RenanLelis_M.pdf

Este texto apresenta algumas reflexões que objetivam 

discutir o hip-hop como uma manifestação territorial 

que assume particularidades regionais e que tem no 

rap uma das suas formas de existir. 

2014

Lico, Fátima 

Madalena de 

Campos,

Westphal, Márcia 

Faria

Juventude, violência e ação 

coletiva
São Paulo

Saúde e 

Sociedade São 

Paulo v. 23, n. 3, 

p. 764-777, 

jul./set. 2014 

http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v23

n3/0104-1290-sausoc-23-3-0764.pdf

O objetivo do estudo foi analisar e comparar as ações 

coletivas e as experiências participativas de promoção 

da saúde dos jovens, para o enfrentamento e 

resistência à violência, nos distritos administrativos do 

Grajaú e Jardim Ângela, visando contribuir para o 

desenvolvimento de políticas públicas direcionadas à 

juventude local. 

2014
Barros, Mateus de 

Sá Barreto

Juventude e suas relações com 

o espaço periférico: 

o Hip Hop como instrumento de 

articulação comunitária

Recife

Dissertação - 

Desenvolvimento 

e meio ambiente - 

UFPE 

https://repositorio.ufpe.br/bitstream

/123456789/3362/1/arquivo860_1.p

df

O presente trabalho se propõe a analisar as relações 

que a(s) juventude(s) possuem com o espaço 

periférico. Para isso, escolheu-se, como facilitador 

dessa análise, uma Rede que está presente ao menos 

esteve inicialmente, podendo ter muito mais hoje em 

cinquenta e uma comunidades da Região 

Metropolitana do Recife (RMR). 

2014

Matias-Rodrigues, 

Maria Natalia ; De 

Araujo-Menezes, 

Jaileila

Jovens mulheres: reflexões 

sobre juventude e gênero a 

partir do Movimento Hip Hop

Recife

Revista 

Latinoamericana 

de Ciencias 

Sociales, Ninez y 

Juventud

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colom

bia/alianza-cinde-

umz/20140916010532/marianatalia

matias.pdf

Este trabalho é resultado de pesquisa realizada no 

mestrado em Psicologia onde discutimos a vivência de 

jovens mulheres Rappers. Percebemos que ainda que 

valorizado, o Movimento continua reproduzindo 

discursos hegemônicos ligados às desigualdades de 

gênero.

https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/30421/19699
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2014
Nespolo, Gabriela 

Fabian et al. 

Pontos de Cultura: 

contribuições para a Educação 

Popular em Saúde na 

perspectiva de seus 

coordenadores

Porto Alegre

Interface: 

Comunicação, 

Saúde, Educação

http://www.scielo.br/pdf/icse/v18s2/

1807-5762-icse-18-s2-1187.pdf

O objetivo deste artigo consiste em analisar 

contribuicoes dos Pontos de Cultura para a Educacao 

Popular em Saude, a partir da visao dos seus 

coordenadores. Procedeu-se a uma pesquisa 

qualitativa de carater descritivo-exploratorio, 

entrevistando oito coordenadores desses pontos.

2014

Mello, Luiz ; de 

Avelar, Rezende 

Bruno ; Brito, 

Walderes

Políticas públicas de seguranca 

para a população LGBT no Brasil
Goiás

Revista Estudo 

Feministas, 2014, 

Vol.22(1), 

p.297(24) 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/

ref/article/view/S0104-

026X2014000100016/26814

 Neste artigo, apresenta-se uma análise crítica de 

ações, planos e programas

governamentais, no campo da segurança pública, 

voltados para a população LGBT, no Brasil.

2014

Bernardini, Gleice; 

Gobbi, Maria 

Cristina

Levante Popular da juventude 

brasileira: saímos do Facebook
Bauru Mediação

http://www.fumec.br/revistas/media

cao/article/view/1891/pdf

O artigo visa estudar o movimento ocorrido em junho 

de 2013 no Brasil, inicialmente sob a bandeira do 

Movimento Passe Livre, porém sem a existência de 

uma liderança, mas múltiplas vozes que se alternam na 

busca de mudanças sociais e econômicas.

2014

Rothberg, Danilo, 

Luvizotto, Caroline 

Klaus; Vanzini, 

Kátia Viviane da 

Silva

As revoltas e seu impacto sobre 

a comunicação pública: o 

potencial do Observatório 

Participativo da Juventude

Bauru (SP) Liinc
http://revista.ibict.br/liinc/article/vie

w/3515/3028

O Participatório: Observatório Participativo da 

Juventude é uma plataforma online lançada em agosto 

de 2013 como parte da resposta da Secretaria Geral da 

Presidência da República aos protestos que tomaram 

as ruas brasileiras em meados daquele ano. Com o 

objetivo de situar a proposta do Participatório diante 

do contexto teórico trazido pelos estudos de 

movimentos sociais e ativismo digital, este artigo reúne 

teorizações pertinentes e apresenta resultados de 

estudo empírico que indica balizas para avaliar se as 

metas aparentes da plataforma teriam sido atingidas.

2014
Waiselfisz, Julio 

Jacobo

Homicídios e juventude no 

Brasil atualização 15 a 29 anos : 

mapa da violência 2014

Brasília

Secretária-geral 

da Presidência da 

República

https://www.mapadaviolencia.org.br

/pdf2014/Mapa2014_AtualizacaoHo

micidios.pdf

Atualização do Mapa da Violência 2013. Homicídios e 

Juventude no Brasil, que traça um panorama da 

evolução da violência dirigida contra os jovens no 

período compreendido entre 1980 e 2011, analisando 

os dados de Estados, Capitais e Municípios, 

aprofundando nas questões de gênero e de raça/cor 

das vítimas.

http://www.scielo.br/pdf/icse/v18s2/1807-5762-icse-18-s2-1187.pdf
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https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2014000100016/26814
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2014000100016/26814
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2014000100016/26814
http://www.fumec.br/revistas/mediacao/article/view/1891/pdf
http://www.fumec.br/revistas/mediacao/article/view/1891/pdf
http://revista.ibict.br/liinc/article/view/3515/3028
http://revista.ibict.br/liinc/article/view/3515/3028
https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2014/Mapa2014_AtualizacaoHomicidios.pdf
https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2014/Mapa2014_AtualizacaoHomicidios.pdf
https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2014/Mapa2014_AtualizacaoHomicidios.pdf


2014

Secretaria 

Nacional de 

Juventude – SNJ

Anais do Encontro de 

Pesquisadores e Pesquisadoras 

de Políticas de Juventude

Brasília

Secretaria 

Nacional de 

Juventude – SNJ

http://bibjuventude.ibict.br/jspui/bit

stream/192/53/1/SNJ_EPPPJ_2014.p

df

O objetivo do encontro foi compartilhar experiências a 

fim de constituir uma

rede de pesquisadores em políticas de juventude. 

Dentre os mais de 300 inscritos por

meio de chamada pública, foram selecionados 90 

participantes entre graduados,

mestres e doutores, divididos em diversas temáticas: 

Identidades e Diversidade,

2014

Segurado, 

Rosemary; 

Oliveira, Rita de 

Cássia Alves

Web Activism in São Paulo: New 

Political Practices
São Paulo Book & Ideas

https://booksandideas.net/IMG/pdf/

20140714_web_activism_in_sao_pau

lo.pdf

In September 2011, Ocupa Sampa, a Brasilian activist 

movement started to occupy Sao Paulo’s center, 

adopting the same strategy as 15M in Spain or Occupy 

Wall Street in New York. Analyzing the use of web 

activism in the organization of this movement, this 

essay focuses on the role of Ocupa Sampa as a possible 

precursor to the June Days, which started two years 

later.

2015

Ribeiro, Eliane; 

Lânes, Patrícia; 

Carrano, Paulo

Juventude Brasileira e 

Democracia: participação, 

esferas e políticas públicas

São Paulo Instituto Pólis
http://www.polis.org.br/uploads/124

6/1246.pdf

O relatório é o resultado final da pesquisa “Juventude 

Brasileira e Democracia – participação, esferas e 

políticas públicas”, que buscou ouvir e debater com 

diferentes jovens brasileiros(as), entre 15 e 24 anos de 

idade, os limites e possibilidades da sua participação 

em atividades políticas, sociais e comunitárias, 

considerando a importância da inclusão desses sujeitos 

para a consolidação do processo de democratização da 

sociedade brasileira. A investigação foi desenvolvida 

por uma rede de instituições parceiras, que 

compactuam com a premissa de que a primeira tarefa 

a se fazer é aprender a escutar os(as) jovens, entender 

as condições em que vivem, as suas semelhanças, 

diferenças e perspectivas frente aos imensos desafios 

que as sociedades atuais impõem.

2015

Brasil. Secretaria 

Nacional de 

Juventude. SNJ

Juventude Viva: plano de 

prevenção à violência contra a 

juventude negra

Brasília SNJ

http://bibjuventude.ibict.br/jspui/bit

stream/192/101/1/SNJ_juventude_vi

va_2015_apres.pdf

Apresenta, em linhas gerais, a evolução do Plano 

Juventude Viva, expondo os impactos dos 

investimentos do Governo Federal no Programa com 

dados e as parcerias que realizaram ao longo da 

trajetória até 2014.

http://bibjuventude.ibict.br/jspui/bitstream/192/53/1/SNJ_EPPPJ_2014.pdf
http://bibjuventude.ibict.br/jspui/bitstream/192/53/1/SNJ_EPPPJ_2014.pdf
http://bibjuventude.ibict.br/jspui/bitstream/192/53/1/SNJ_EPPPJ_2014.pdf
https://booksandideas.net/IMG/pdf/20140714_web_activism_in_sao_paulo.pdf
https://booksandideas.net/IMG/pdf/20140714_web_activism_in_sao_paulo.pdf
https://booksandideas.net/IMG/pdf/20140714_web_activism_in_sao_paulo.pdf
http://www.polis.org.br/uploads/1246/1246.pdf
http://www.polis.org.br/uploads/1246/1246.pdf
http://bibjuventude.ibict.br/jspui/bitstream/192/101/1/SNJ_juventude_viva_2015_apres.pdf
http://bibjuventude.ibict.br/jspui/bitstream/192/101/1/SNJ_juventude_viva_2015_apres.pdf
http://bibjuventude.ibict.br/jspui/bitstream/192/101/1/SNJ_juventude_viva_2015_apres.pdf


2015

Castro, Mary 

Garcia; 

Abramovay, 

Miriam

Ser jovem no brasil hoje:

políticas e perfis da juventude 

brasileira

Rio de Janeiro
Cadernos 

Adenauer

https://www.kas.de/c/document_libr

ary/get_file?uuid=55825619-323e-

712f-2f0a-

f7b2fb31b673&groupId=265553

Parte-se da afirmação de que não há somente uma 

juventude, mas juventudes que se constituem em um 

conjunto diversificado com diferentes parcelas de 

oportunidades, dificuldades, facilidades e poder na 

nossa sociedade.

2015

Castro, Mary 

Garcia; 

Abramovay, 

Miriam

Juventudes, violências e o 

Estado: Jovens em territórios 

com o programa Unidades de 

Polícia Pacificadora no Rio de 

Janeiro

Rio de Janeiro Revista Dilemas
https://revistas.ufrj.br/index.php/dile

mas/article/view/7315/5894

O artigo revisita pesquisa em favelas das então recém-

implantadas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), 

no Rio de Janeiro. Foram feitos um survey e grupos 

focais com jovens (15-29 anos) em fins de 2011

2015
Castro, Mary 

Garcia

Juventudes e sexualidade. Brasil, 

2000-2015
Salvador

Cadernos 

Adenauer

https://www.kas.de/c/document_libr

ary/get_file?uuid=1c5d1f0e-7eb0-

5fa9-cf78-

380f31c79a0d&groupId=265553

No capítulo a seguir resgato algumas análises daquelas 

pesquisas, considerando algumas dimensões de 

sexualidade abordadas (iniciação sexual, gravidez 

juvenil, contracepção, representações sobre aborto e 

relatos sobre violências, preconceitos e discriminações)

2015

Borelli, Silvia 

Helena Simões; 

Pereira, Simone 

Luci; Aboboreira, 

Ariane.

Dossiê - Jovens latino-

americanos: práticas culturais, 

políticas e comunicacionais

São Paulo
Revista Ponto & 

Vírgula

http://revistas.pucsp.br/index.php/p

ontoevirgula/issue/view/1484/showT

oc

Os tempos parecem sombrios, senão obscuros, para as 

juventudes em vários países da América Latina [...]. 

Alguns dos artigos deste dossiê contribuem, direta ou 

indiretamente, para o debate e a análise crítica de 

questões acima relacionadas [...].

2015

Borelli, Silvia 

Helena Simões; 

Cubides, 

Humberto C.; 

Unda, René; 

Vazquez, Melina. 

(eds.)

Juventudes latinoamericanas 

prácticas socioculturales, 

políticas y políticas públicas

Argentina/ 

Colômbia

CLACSO-Consejo 

Latinoamericano 

de Ciencias 

Sociales/ CINDE-

Universidad de 

Manizales

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso

/gt/20150522115424/juventudes.pdf

El libro que aquí se introduce recoge y sistematiza una 

serie de investigaciones desarrolladas por 

investigadores e investigadoras de diferentes países de 

América Latina y el Caribe interesados/as en el

estudio de las complejas y dinámicas modalidades en 

que las juventudes latinoamericanas se vinculan con 

los procesos de movilización social y con las acciones 

políticas y culturales de las que son principales 

protagonistas o actores emergentes

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=55825619-323e-712f-2f0a-f7b2fb31b673&groupId=265553
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=55825619-323e-712f-2f0a-f7b2fb31b673&groupId=265553
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=55825619-323e-712f-2f0a-f7b2fb31b673&groupId=265553
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=55825619-323e-712f-2f0a-f7b2fb31b673&groupId=265553
https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/article/view/7315/5894
https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/article/view/7315/5894
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=1c5d1f0e-7eb0-5fa9-cf78-380f31c79a0d&groupId=265553
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=1c5d1f0e-7eb0-5fa9-cf78-380f31c79a0d&groupId=265553
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=1c5d1f0e-7eb0-5fa9-cf78-380f31c79a0d&groupId=265553
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=1c5d1f0e-7eb0-5fa9-cf78-380f31c79a0d&groupId=265553
http://revistas.pucsp.br/index.php/pontoevirgula/issue/view/1484/showToc
http://revistas.pucsp.br/index.php/pontoevirgula/issue/view/1484/showToc
http://revistas.pucsp.br/index.php/pontoevirgula/issue/view/1484/showToc
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20150522115424/juventudes.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20150522115424/juventudes.pdf


2015 Faria, Marcio

Relatos de imigrantes africanos 

na cidade de São Paulo sobre 

preconceito

São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Ciências Humanas 

e da Saúde 

(Psicologia) - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/17125/1/Marcio%20Farias.pdf

Este trabalho tem como objetivo geral descrever e 

analisar relatos de imigrantes africanos que residem 

e/ou trabalham na cidade de São Paulo há, no mínimo, 

02 anos sobre preconceito e racismo.

2015
Bocci, Diego 

Segobia

Geografia e migrações: o caso 

dos haitianos no município de 

São Paulo

São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Ciências Sociais 

(Geografia) - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/handle/handl

e/12329

A dissertação tem como objeto de estudo o atual 

padrão dos fluxos migratórios internacionais recentes. 

Assim, apresenta como objetivos gerais a reflexão 

sobre o aumento da quantidade de pessoas que 

integram esse fluxo e a análise dos motivos de maior 

controle e violência migratória.

2015
Malta, Letícia 

Abraham

Os mensageiros: narrativas e o 

leva e traz de experiências de 

consumo

São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Ciências Sociais - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/3632/1/Leticia%20Abraham%20

Malta.pdf

A presente dissertação de mestrado busca entender a 

troca de experiências, referências culturais e práticas 

de consumo entre diferentes segmentos populacionais 

da cidade de São Paulo, por meio da investigação de 

mensageiros, que são aqueles com renda familiar 

mensal variando entre 2 e 8 salários mínimos, 

moradores de áreas periféricas da cidade, por fim, que 

exerçam profissões do tipo empregada doméstica, 

babá, porteiro, motoboy, vendedor de loja, auxiliar de 

escritório, entre outras.

2015
Nóbrega, Thais 

Zonta de

Imaginários juvenis: cinema, 

recepção, mediações e consumo 

cultural

São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Ciências Sociais - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/3625/1/Thais%20Zonta%20de%

20Nobrega.pdf

Esta dissertação tem como objetivo central a reflexão 

por meio de narrativas fílmicas e de narrativas dos 

receptores sobre o imaginário acerca da juventude 

atual, da década de 2010, comparando-a com leituras 

de outros momentos como, por exemplo, a da década 

de 1960 e a da década de 1980, ou seja, comparando 

diferentes momentos geracionais.

https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/17125/1/Marcio Farias.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/17125/1/Marcio Farias.pdf
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/12329
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/12329
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/3632/1/Leticia Abraham Malta.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/3632/1/Leticia Abraham Malta.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/3632/1/Leticia Abraham Malta.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/3625/1/Thais Zonta de Nobrega.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/3625/1/Thais Zonta de Nobrega.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/3625/1/Thais Zonta de Nobrega.pdf


2015
Raposo, Otávio 

Ribeiro

Coreografias da amizade: estilos 

de vida e segregação entre os 

jovens do break dance da Maré

Rio de Janeiro

Tese - 

Antropologia 

Social - UFRJ

https://repositorio.iscte-

iul.pt/handle/10071/6579

Na Maré, bairro do Rio de Janeiro formado por 

dezesseis favelas, encontra-se um dos mais fortes 

núcleos de dançarinos de break dance da cidade. Num 

meio onde os confrontos armados entre as fações do 

tráfico de drogas e a ação truculenta da polícia impõem 

constrangimentos à circulação dos moradores, esses 

dançarinos têm conseguido romper as dinâmicas de 

segregação. 

2015 Fernandes, Dalvani

Célula da rima: a conformação 

simbólica do espaço na 

relação hip-hop e Religião

Curitiba
Tese - Geografia - 

UFPR

https://acervodigital.ufpr.br/bitstrea

m/handle/1884/45131/R%20-

%20T%20-

%20DALVANI%20FERNANDES.pdf?se

quence=1&isAllowed=y

Religião e hip-hop partilham de isonomia, pois ambos 

podem oferecer um "sentido pra vida", um código que 

ajuda a plasmar a realidade conformando espaços de 

significação. Ambos são esforços para tornar a vida 

mais significativa. A religião sempre tratou das 

questões fundamentais da existência humana (de onde 

viemos? Para onde vamos?).

2015
Maffioletti, Cássio 

De Albuquerque

Retomando a nossa esquina: o 

movimento hip hop e suas 

formas de fazer política em 

Porto Alegre

Porto Alegre

Dissertação - 

Antropologia 

Social - UFRGS

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/

99030

A pesquisa analisa os processos de engajamento, 

organização e participação política de jovens militantes 

do movimento Hip Hop, tendo por objetivo 

compreender de que modo as marcas identitárias 

operam no modo de fazer política na vida social 

cotidiana. Foram realizadas investidas etnográficas 

junto a militantes do Movimento entre 2005 a 2013. A 

observação concentra-se nos processos que levaram à 

criação do Fórum Permanente do Hip Hop Gaúcho, em 

2010, na cidade de Porto Alegre - RS. 

2015
Amaral, Márcio De 

Freitas do

Jovens de periferia e arte de 

construir a si mesmo: 

experiências de amizade, dança 

e morte

Porto Alegre

Tese - 

Antropologia 

Social - UFRGS

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream

/handle/10183/117820/000968707.p

df?sequence=1&isAllowed=y

Esta tese trata das práticas de “cuidado de si” de 

jovens de uma região de periferia de Porto Alegre (RS), 

os quais enfrentam uma série de restrições e violências 

que marcam a sua condição juvenil. Participantes de 

um grupo de dança de rua associado à 

cultura hip hop (o grupo Restinga Crew) esses jovens 

encontram em suas práticas artísticas e de amizade um 

conjunto de elementos que acabam por ressignificar 

suas biografias. 

https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/6579
https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/6579
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/45131/R - T - DALVANI FERNANDES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/45131/R - T - DALVANI FERNANDES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/45131/R - T - DALVANI FERNANDES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/45131/R - T - DALVANI FERNANDES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/45131/R - T - DALVANI FERNANDES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/99030
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/99030
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/117820/000968707.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/117820/000968707.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/117820/000968707.pdf?sequence=1&isAllowed=y


2015
Loureiro, Bráulio 

Roberto de Castro

Autoeducação e formação 

política no ativismo de rappers 

brasileiros

Campinas
Tese - Ciência 

Política - Unicamp

http://repositorio.unicamp.br/jspui/b

itstream/REPOSIP/281155/1/Loureiro

_BraulioRobertodeCastro_D.pdf

Este trabalho pretende investigar a formação política 

de rappers ativistas no Brasil. Rappers são 

compositores e cantores do estilo musical rap. Não 

raramente, esses artistas extrapolam as fronteiras da 

música e se dedicam a atividades assistenciais, 

culturais e políticas direcionadas às populações de seus 

bairros e da periferia urbana em geral. A esses sujeitos 

me refiro como rappers ativistas. 

2015
Bonfim, Letícia 

Laurindo de

Funk carioca, voz feminina e o 

caso Tati Quebra-Barraco
Florianópolis

Dissertação - 

Literatura - UFSC

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/

handle/123456789/134771/333943.p

df?sequence=1&isAllowed=y

Este estudo investiga a relação entre raça, democracia 

racial no Brasil e a ascensão do funk carioca. Além 

disto, o trabalho analisa a representação da mulher 

negra e a autorrepresentação feminina exposta na 

performance de Tati Quebra-Barraco, avaliando a 

apropriação de discursos do feminino ressignificados 

no contexto pós-colonial. 

2015
Nascimento, Elton 

Carlos do

Cantos e batuque: o samba na 

educação de jovens privados de 

liberdade

Salvador
Dissertação - 

Educação - UFBA

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstrea

m/ri/18386/1/ELTON%20NASCIMENT

O.pdf

O campo de estudos teve como mote central as 

relações educacionais estabelecidas a partir do 

universo temático do samba, tendo como sujeitos da 

ação os jovens internos na Comunidade de 

Atendimento Socioeducativo – CASE/SSA. O esforço 

deste estudo foi demonstrar, a partir da condição dada 

de jovens em conflito com a lei internos no Programa 

de Medidas Socioeducativas, quais seriam os 

mecanismos que poderiam ser gerados num processo 

pedagógico com vistas à superação desta condição por 

meio do samba.

2015
Silva, Zélia Lopes 

da

Dimensões da cultura e da 

sociabilidade: os festejos 

carnavalescos da cidade de São 

Paulo (1940-1964)

São Paulo
Livro - Editora 

Unesp

http://books.scielo.org/id/fmyd3/pdf

/silva-9788568334546.pdf

Como era o Carnaval em São Paulo antes da 

consagração das escolas de samba e antes da 

consolidação em solo paulista do modelo de desfile 

similar ao que já vigorava no Rio de Janeiro? O 

presente livro busca rastrear e investigar as muitas 

formas de diversão dos foliões e traçar o perfil desses 

carnavais na cidade de São Paulo, de 1940 a 1964.

http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/281155/1/Loureiro_BraulioRobertodeCastro_D.pdf
http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/281155/1/Loureiro_BraulioRobertodeCastro_D.pdf
http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/281155/1/Loureiro_BraulioRobertodeCastro_D.pdf
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/134771/333943.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/134771/333943.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/134771/333943.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/18386/1/ELTON NASCIMENTO.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/18386/1/ELTON NASCIMENTO.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/18386/1/ELTON NASCIMENTO.pdf
http://books.scielo.org/id/fmyd3/pdf/silva-9788568334546.pdf
http://books.scielo.org/id/fmyd3/pdf/silva-9788568334546.pdf


2015
Novaes, Regina et 

al. (org.)

Agenda Juventude Brasil: 

leituras sobre uma década de 

mudança

Rio de Janeiro UniRio
https://polis.org.br/publicacoes/1075

9-2/

A publicação é resultado de um conjunto de 

intercâmbios e parcerias entre grupos de 

pesquisadores e instituições diretamente envolvidos na 

formulação, na implementação e na avaliação das 

políticas publicas de juventude.

2015

Veloso, José 

Rodrigo Paprotzki; 

Rodrigues, Marta 

Maria Assumpção

Sistemas internacionais de 

aprendizagem profissional uma 

análise comparativa em alguns 

países desenvolvidos e 

emergentes

Rio de Janeiro
Boletim Técnico 

do SENAC

http://www.bts.senac.br/index.php/b

ts/article/view/18/7

Este trabalho examina as políticas públicas que 

articulam educação e trabalho para a juventude, de 

uma perspectiva comparada, contrapondo as 

trajetórias de países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. 

2015
Lima, Márcia Ações afirmativas e juventude 

negra no Brasil
Rio de Janeiro

Cadernos 

Adenauer

https://www.kas.de/c/document_libr

ary/get_file?uuid=3fd847a8-c39f-

e63a-b3a4-

fa5555ca2611&groupId=265553

A proposta deste artigo é discutir as principais 

questões presentes no debate sobre Ações Afirmativas 

procurando articulá-lo com a temática da juventude 

negra no Brasil a partir de aspectos considerados 

cruciais para entender este debate. 

2015 Alvarenga, Cérise

Jovens, profissionais de ensino e 

instituições artísticas e culturais 

relações no espaço social

Belo Horizonte

Tese - Instituto de 

Psicologia - 

Universidade de 

São Paulo (USP)

	http://www.teses.usp.br/teses/disp

oniveis/47/47134/tde-17082016-

160140/

Esta pesquisa investigou as relações dos jovens 

estudantes e profissionais de escolas públicas da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) com 

as manifestações artísticas a partir da experiência de 

visitação em instituições artísticas e culturais que 

atuam na promoção do direito à arte e à cultura.

2015

Mota, Andressa 

Luzirão; Cury, 

Lucilene

Oficinas de comunicação nos 

centros da juventude de Santos 

uma experiência à luz de Anton 

Makarenko

Santos

Dissertação - 

Ciências da 

Comunicação - 

Universidade de 

São Paulo (USP)

https://teses.usp.br/teses/disponivei

s/27/27154/tde-19112014-

151837/publico/ANDRESSACARREIRA

LUZIRAOMOUTA.pdf

[...] essa pesquisa vem contribuindo com o poder 

público por meio de práticas na interface Comunicação-

Educação desenvolvidas nos Centros da Juventude de 

duas áreas denominadas Zona Noroeste e Zona Leste.

2015

Leão, Geraldo; 

Nonato, Symaira 

Poliana

Políticas públicas, juventude e 

desigualdades sociais: uma 

discussão sobre o ProJovem 

Urbano em Belo Horizonte. 

São Paulo
Universidade de 

São Paulo

http://www.scielo.br/pdf/ep/v38n4/

aop762.pdf

O artigo discute alguns resultados de uma pesquisa 

qualitativa realizada entre 2009 e 2011 que investigou 

as trajetórias de jovens participantes do Programa 

ProJovem Urbano (Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens) no ano de 2009, em Belo Horizonte, Minas 

Gerais. 

2015

Paula, Joaracy 

Lima de; Henrique, 

Ana Lúcia 

Sarmento

Juventude e ensino médio 

integrado: por um diálogo 

possível entre a educação 

ambiental e a educação 

profissional

Natal HOLOS
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.ph

p/HOLOS/article/view/3186/1129

O presente artigo versa sobre a relação entre gestão 

ambiental, políticas públicas e educação profissional. 

Partindo do questionamento: Como as políticas 

públicas interferem no processo de gestão ambiental e 

em que medida essa relação repercute na educação 

profissional na atualidade? 

https://polis.org.br/publicacoes/10759-2/
https://polis.org.br/publicacoes/10759-2/
http://www.bts.senac.br/index.php/bts/article/view/18/7
http://www.bts.senac.br/index.php/bts/article/view/18/7
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=3fd847a8-c39f-e63a-b3a4-fa5555ca2611&groupId=265553
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https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=3fd847a8-c39f-e63a-b3a4-fa5555ca2611&groupId=265553
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2015
Dalarosa, Adair; 

Souza, Jaqueline

Orientações internacionais nas 

políticas de educação e trabalho 

para a juventude no contexto 

brasileiro

Guarapuava 

(PR)

Conjectura: 

Filosofia e 

Educação

http://www.ucs.br/etc/revistas/index

.php/conjectura/article/view/2486/p

df_245

Este artigo é um recorte de pesquisa realizada na 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, tendo como 

objetivo articular as propostas de políticas públicas de 

educação e trabalho para a juventude. 

2015
Costa, Fabiana de 

Souza

O ProUni e seus egressos: uma 

articulação entre educação, 

trabalho e juventude

São Paulo
Interfaces da 

Educação

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/9684/1/Fabiana%20de%20Souz

a%20Costa.pdf

Este artigo visa compreender a articulação entre o 

tema da Educação Superior, Trabalho e Juventude no 

Brasil, tendo por referência o Programa Universidade 

para Todos (ProUni). O Programa foi instituído em 

2005, e se constitui como uma política pública 

educacional que possibilita o acesso de jovens de baixa 

renda à Educação Superior privada. 

2015 Badaró, Lúbia
A política de juventude e seus 

atores sociais
Rio de Janeiro Tessitura

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/i

ndex.php/tessituras/article/view/254

5/2688

O presente artigo promove uma apreciação sobre o 

processo de construção da Política Nacional de 

Juventude, discutindo como essa demanda chegou à 

agenda pública e quais os atores e eventos que 

contribuíram nesse processo de inclusão dessa 

temática na arena de debate

2015

Veriguine, Nadia; 

Basso, Cláudia; 

Soares, Dulce

Juventude e perspectivas de 

futuro: a orientação profissional 

no Programa Primeiro Emprego

Florianópolis
Psicologia: Ciência 

e Profissão

http://www.scielo.br/pdf/pcp/v34n4/

1982-3703-pcp-34-4-1032.pdf

Este artigo relata a experiência de Orientação 

Profissional realizada a partir dos pressupostos da 

Psicologia Sócio-Histórica junto a um grupo de quinze 

jovens com idades entre dezoito e vinte e quatro anos, 

pertencentes ao Programa Primeiro Emprego de uma 

empresa de economia mista, do estado de Santa 

Catarina. 

2015

Ribeiro, Elaine; 

Souza, Luis Carlos; 

Freitas, Maria 

Virgínia de

 Aproximações entre ofertas de 

educação de jovens e adultos 

com foco na juventude: perfis e 

espaços

Rio de Janeiro
Education Policy 

Analysis Archives

https://www.researchgate.net/public

ation/293018123_Aproximacoes_ent

re_ofertas_de_educacao_de_jovens_

e_adultos_com_foco_na_juventude_

perfis_e_espacos/link/56c0db9708ae

44da37fc0be1/download

Este trabalho se insere nos debates sobre as atuais 

políticas públicas de educação para a juventude no 

Brasil. Neste contexto, realiza comparações entre a 

oferta do Programa Nacional de Inclusão de Jovens – 

ProJovem Urbano (PJU) e a da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). O objetivo central é buscar indícios dos 

possíveis efeitos sociais do PJU sobre as condições de 

oferta educacional para a juventude, em comparação 

às condições oferecidas pela EJA ao seu público jovem. 
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2015
Barcellos, Sérgio 

Botton

A formulação das políticas 

públicas para a juventude rural 

no Brasil e os elementos 

constitutivos desse processo 

social

Pelotas (RS) Mundo Agrario
https://www.mundoagrario.unlp.edu

.ar/article/view/MAv16n32a10/6863

A construção desse problema de pesquisa ocorreu de 

forma a investigar a configuração de políticas públicas 

para a juventude rural e como está ocorrendo à 

inserção dessa agenda política do Estado no Brasil. A 

questão central colocada para a pesquisa é: como 

ocorreu o processo de configuração das políticas 

públicas para a juventude rural no âmbito do governo 

federal? A metodologia acionada para esse estudo é 

qualitativa e os procedimentos de pesquisa adotados 

foram à observação participante, entrevistas e análise 

documental. Ao longo da pesquisa foram evidenciados 

os atores, as políticas formuladas e de que forma a 

categoria juventude rural foi expressa ao longo desse 

processo. 

2015
Ramidoff, Mário 

Luiz

 Infâncias, adolescências e 

juventudes: direitos humanos, 

políticas públicas e movimentos 

sociais

Curitiba

Revista de 

Direitos e 

Garantias 

Fundamentais

https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti

culo?codigo=5911048

O texto se destina a relacionar os parâmetros definidos 

pelos Direitos Humanos como critérios objetivos que 

limitam e, ao mesmo tempo, servem para a avaliação 

do regime democrático, isto é, à submissão de todos às 

regras que regulamentam o exercício, e, por assim 

dizer, determinam o respeito às liberdades públicas – 

aqui, reconhecidas especificamente à criança, ao 

adolescente e ao jovem. 

2015
Setton, Maria da 

Graça Jacintho

Juventude na Amazônia: 

experiências e instituições 

formadoras

Curitiba Editora CRV Livro Impresso

Ao longo dos capítulos, Maria da Graça vai 

descortinando para o leitor as instâncias significativas 

na socialização dos jovens, iniciando pela sociabilidade, 

passando pela família, religião, escola, lazeres e 

práticas culturais.

https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv16n32a10/6863
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2015

Almeida, Maísa 

Bruna Nunes de; 

Fernandez, 

Cristiane Bonfim

Estado, sociedade e políticas de 

trabalho e emprego voltadas 

para os jovens no Brasil

Manaus Revista Katalysis
http://www.scielo.br/pdf/rk/v19n1/1

414-4980-rk-19-01-00064.pdf

O artigo desenvolve uma reflexão sobre Estado, 

sociedade e políticas públicas com o objeto de 

compreender a forma como são conduzidas as políticas 

de trabalho e emprego para os jovens brasileiros, 

indicando seus avanços, entraves e desafios. O estudo 

evidencia que a relação Estado-sociedade constitui um 

desafio na contemporaneidade, principalmente em 

virtude da relação dialética no trato das políticas 

públicas brasileiras. Por fim, constata alguns avanços 

que devem ser potencializados no sentido de efetivar o 

direito ao trabalho com qualidade para o público 

juvenil. 

2015

Ramos, Ethiana 

Sarachin Da Silva; 

Salva, Sueli

Eu não me dava muito bem com 

a escola: um estudo com jovens 

do ensino médio

Santa Maria 

(RS)

Revista de Gestão 

e Avaliação 

Educacional

https://periodicos.ufsm.br/regae/arti

cle/view/13539/pdf

Neste artigo apresentam-se os resultados da pesquisa 

intitulada Culturas juvenis e formação educacional: um 

estudo com jovens estudantes de Santa Maria que se 

afastam dos processos formativos, pela qual se buscou 

compreender os motivos que levam muitos jovens a se 

afastarem dos processos formativos escolares

2015

Scherer, Giovane 

Antonio; Gershens

on, Beatriz

Uma promessa civilizatória 

perversa: as políticas públicas e 

juventudes na era 

neodesenvolvimentista 

Porto Alegre
Revista Textos & 

Contextos

 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/fa

ss/ojs/index.php/fass/article/view/24

230

O presente artigo apresenta o contexto de 

(des)proteção social vivenciado pelas juventudes 

brasileiras, revelando as principais expressões da 

questão social que impactam nesse segmento social. 

Por meio de uma retomada histórica, contextualiza a 

constituição das juventudes como sujeito de direitos, 

considerando a implementação das Políticas Públicas 

para as Juventudes no Brasil. 

2015

Almeida, Rachel de 

Castro; Chaves, 

Miguel

Empreendedorismo como 

escopo de diretrizes políticas da 

União Europeia no âmbito do 

ensino superior

Belo Horizonte
Revista Educação 

e Pesquisa

http://www.scielo.br/pdf/ep/v41n2/

1517-9702-ep-41-2-0513.pdf

Como resultado de orientações políticas propaladas 

pela União Europeia (UE), desde o início deste século, o 

ensino superior europeu, tem abarcado um novo 

desafio: potencializar o designado “espírito 

empreendedor”. Os apelos ao empreendedorismo 

juvenil qualificado se estendem por todo o continente, 

adquirindo particular relevo nos países do sul, onde a 

crise europeia ecoa de forma mais aguda.
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2015

Sfair, Sara Caram; 

Bittar, Marisa; 

Lopes, Roseli 

Esquerdo

Educação sexual para 

adolescentes e jovens: 

mapeando proposições oficiais

São Carlos (SP) Saúde e Sociedade

http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v24

n2/0104-1290-sausoc-24-02-

00620.pdf

Trata-se do mapeamento e da discussão de propostas 

oficiais de educação sexual para adolescentes e jovens, 

previstas em documentos federais e estaduais, no 

estado de São Paulo. Trabalhou-se com a busca e a 

análise documental de material publicado pelas esferas 

federal e estadual, entre os anos de 1990 e 2010. 

2015
Diniz, Camila 

Adriana Silva

A Parceria Entre Poder Público e 

Instituições Não 

Governamentais na 

Implementação de Programas 

Sociais: análise do Programa 

Projovem no município de 

Contagem – MG – Brasil; 

São Paulo
Universidade de 

São Paulo

http://www.revistas.usp.br/rgpp/arti

cle/view/97884/96679

Esse trabalho se insere no âmbito dos estudos sobre as 

políticas sociais descentralizadas no Brasil atual, 

considerando as relações intergovernamentais, e em 

específico, entre os governos federal e local no 

contexto do modelo de gestão social adotado a partir 

dos anos de 1990. 

2015

Martins, 

Rosana; de Barros, 

Miguel; Lima, Redy 

Wilson

Cultura de rua e 

politicas juvenis perifericas: 

aspectos historicos e um olhar 

ao hip-hop em Africa e no Brasil

São Paulo Famecos

http://revistaseletronicas.pucrs.br/oj

s/index.php/revistafamecos/article/vi

ew/20134/13112

A cultura hip-hop se orienta em torno de estabelecer 

um projeto coletivo para a sociedade como um todo. 

Nesse caso, o objetivo do ensaio e analisar as acoes 

culturais do hip-hop em Africa e Brasil como possiveis 

mediacoes para novas praticas de sociabilidade e 

formas de representacao diante aos diversos conflitos 

presentes no cotidiano

2015

Alves, Maria 

Zenaide; Dayrell, 

Juarez Tarcísio

Transnacionalismo, juventude 

rural e a busca de 

reconhecimento

Governador 

Valadares

Revista Educação 

e Pesquisa

http://www.scielo.br/pdf/ep/v41nsp

e/1517-9702-ep-41-spe-1455.pdf

Este texto trata de uma parcela da juventude brasileira 

contemporânea que tem vivenciado singularidades no 

processo de transição para a vida adulta ocasionadas 

pelas migrações internacionais. São jovens moradores 

de um município rural marcado pelo transnacionalismo

2015

Araújo, Leonardo 

Vasconcelos de; 

Filho, Mário 

Helder de Sousa 

Alves;

Nunes, Márcia 

Vidal

Mídia, Movimento Passe Livre e 

Cidadania: a cobertura do 

Estado de São Paulo durante as 

manifestações de junho de 2013

São Paulo
Revista Mídia e 

Cotidiano

http://periodicos.uff.br/midiaecotidia

no/article/view/9723/6849

O  artigo  aborda  a  cobertura  que  o  jornal  O  Estado  

de  S.  Paulo  fez  sobre  a atuação do Movimento Passe 

Livre nos protestos de rua na capital paulista, em junho 

de 2013,  após  o  aumento  das  tarifas  de  ônibus  e  

trens  em  vinte  centavos.  
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2015

Resende, Viviane 

de Melo; Silva, 

Rosimeire Barboza 

da

Discurso e poder no contexto da 

justiça: a criminalização da 

pobreza na sentença que 

condenou Rafael Braga Vieira

Brasília

I International 

Conference on 

Critical Applied 

Linguistics

https://s3.amazonaws.com/academi

a.edu.documents/54060996/Capitulo

_Resende-

Silva_ICCAL_2015_revisadoResende.p

df?response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3

DDISCURSO_E_PODER_NO_CONTEXT

O_DA_JUSTICA.pdf&X-Amz-

Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-

Amz-

Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3

A%2F20200123%2Fus-east-

1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-

Date=20200123T143938Z&X-Amz-

Expires=3600&X-Amz-

SignedHeaders=host&X-Amz-

Signature=78dd60a3325929db1cea8

bc13df7344bbf9cec769de7c9c14cc9f

7d36d6217f3

Eram quase seis horas da tarde quando Rafael Braga 

Vieira, jovem, negro e em situação de

rua, voltou ao local que lhe serviria de abrigo naquela 

noite. 1 Rafael já pernoitava havia

aproximadamente um mês no casarão abandonado da 

rua do Lavradio, no Centro do Rio de Janeiro. 

2015

Teixeira, Inês de 

Castro; Assunção, 

José de Sousa; 

Lopes, Miguel; 

Dayrell, Juarez.

A juventude vai ao cinema São Paulo Autêntica Livro impresso.

Nesta coletânea estão jovens trazidos(as) das 

barricadas, das ruas e praças, das motocicletas, dos 

albergues, das famílias, das prisões às telas do cinema
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2015

Ramírez, Liliana 

Galindo; Oliveira, 

Rita de Cássia Alves

Movimientos juveniles y usos de 

las tecnologías digitales

en América Latina

Manizales

CLACSO-Consejo 

Latinoamericano 

de Ciencias 

Sociales/ CINDE-

Universidad de 

Manizales

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso

/gt/20150522115424/juventudes.pdf

Hablar de internet, de Facebook y de otras redes 

digitales es hoy habitual. Asociar el uso de estas 

tecnologías a los jóvenes también lo es. De una u otra 

manera, circulan diversas intuiciones y afirmaciones 

sobre los cambios y las continuidades, las virtudes y los 

riesgos asociados todos a las innovaciones tecnológicas 

y a su incorporación e impacto en la vida social. Sin 

embargo, no son habituales las afirmaciones fundadas 

en investigaciones, que permitan superar la abundante 

especulación y que formulen aportaciones que no se 

restrinjan a la producción y amplificación de supuestos 

sino que interroguen y confronten la realidad 

integrando un trabajo empírico de indagación. El 

trabajo que presentamos se propone avanzar en esta 

dirección.

2015
Pereira, Simone 

Luci

Consumo e escuta musical, 

identidades, alteridades. 

Reflexões em torno do circuito 

musical “latino” em São 

Paulo/Brasil

São Paulo

 Chasqui: Revista 

Latinoamericana 

de Comunicación

https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti

culo?codigo=5791964

Este artigo apresenta e discute aspectos de pesquisa 

em andamento sobre a presença e as práticas musicais-

midiáticas que conformam uma cena ou circuito 

“latino” em São Paulo.

2015

Borelli, Silvia 

Helena Simões; 

Pereira, Simone 

Luci

Música “alternativa” na Vila 

Madalena: práticas musicais 

juvenis na cidade

São Paulo

Revista 

Fronteiras: 

estudos midiáticos

http://revistas.unisinos.br/index.php/

fronteiras/article/view/fem.2015.173

.02/4988

Este texto analisa as articulações entre música 

midiática, espaços urbanos e culturas juvenis, 

salientando as reflexões que vêm sendo elaboradas 

pelas autoras em suas pesquisas recentes. Nestas, 

questões como sociabilidades/socialidades, 

identidades e mobilidades juvenis, práticas musicais, 

escuta, paisagens sonoras urbanas e território 

mostram-se em estreita relação.

2015

Rocha, Rose de 

Melo; Silva, 

Josimey Costa da; 

Pereira, Simone 

Luci

 Imaginários de uma outra 

diáspora: consumo, urbanidade 

e acontecimentos pós-

periféricos

São Paulo Galáxia
http://www.scielo.br/pdf/gal/n30/19

82-2553-gal-30-0099.pdf

Este texto apresenta e discute alguns fenômenos que 

colaboram com a construção teórica do que 

denominamos "imaginários diaspóricos", sinalizadores 

de dinâmicas pós-periféricas e da circulação de fluxos 

culturais. A cena pós-periférica - que contextualiza 

fenômenos como os "rolezinhos", o "funk ostentação" 

ou os "pinta" natalenses - revela sujeitos de ação e de 

discurso capacitados a atuar em contextos fronteiriços.
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2015

Rocha, Rose de 

Melo; Pereira, 

Simone Luci; 

Rezende, Aline 

Borges

Não é apenas sobre o funk 

ostentação: narrativas 

midiáticas e experiências do 

sensível em cotidianos de 

vulnerabilidade.

São Paulo

 Logos: 

Comunicação e 

Universidade

https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/logos/

article/view/19599/16047

Para abordar a relação entre experiência e cotidiano, o 

artigo analisa modos de narrar e de consumir cultura 

midiática, refletindo sobre as ambivalências e 

polissemias das narrativas do entretenimento. As 

autoras entendem que elas se completam e se 

efetivam no cotidiano, e implicam em práticas de olhar 

e de escuta que se realizam mediante dinâmicas 

performativas.

2015

Soares, Rosana de 

Lima; Vicente, 

Eduardo

O global e o local na construção 

de identidades étnicas e 

regionais na música popular 

brasileira: o movimento Hip Hop 

paulistano

São Paulo EDUFBA

http://www3.eca.usp.br/sites/default

/files/form/biblioteca/acervo/produc

ao-academica/002735682.pdf

Este texto busca oferecer uma visão acerca do 

desenvolvimento de uma tradição da black music no 

Brasil e, mais especificamente, na cidade de São Paulo. 

Isso ocorrerá, como será demonstrado, especialmente 

a partir da reapropriação e hibridização local de 

gêneros musicais internacionais como o hip hop, o funk 

e o reggae, que passarão a ser produzidos, sempre em 

português, pelas populações das periferias de grandes 

cidades brasileiras

2016

Schwartz, 

Tatiane; Vieira, 

Renata; Geib, 

Lorena Teresinha 

Consalter

Memórias e matrizes em textos 

midiáticos explosivos: cenas 

medievalistas na cultura jovem

Goiânia
Ciencia & Saúde 

Coletiva

https://seer.ufrgs.br/intexto/article/v

iew/66861/39612

Com o objetivo de descrever a percepcao das gestantes 

adolescentes em relacao ao apoio recebido durante a 

fase gestacional, realizou-se este estudo exploratorio-

descritivo de abordagem qualitativa. 

2016 Abramo, Helena

Identidades juvenis: estudo,

trabalho e conjugalidade em

trajetórias reversíveis

São Paulo

In: Novaes, Regina 

et al. (org.). 

Agenda Juventude 

Brasil: leituras 

sobre uma

década de 

mudanças. Rio de 

Janeiro: UniRio, 

2016.

https://polis.org.br/wp-

content/uploads/AGENDAJuventudeB

rasil.pdf

Este artigo também procura explorar as respostas 

dadas nesta pesquisa

sobre os significados da noção de juventude, 

relacionando as percepções

com as situações vividas pelos entrevistados. 

2016
Spinelli, Renata 

Camara

Grupo Realidade Negra do 

Quilombo do Campinho da 

Independência: o rap na 

formação da juventude negra

Paraty (RJ)

Dissertação - 

Instituto de 

Psicologia - 

Universidade de 

São Paulo (USP)

https://teses.usp.br/teses/disponivei

s/48/48134/tde-06062017-

095516/publico/RENATA_CAMARA_S

PINELLI.pdf

Este trabalho apresenta um relato de pesquisa de 

campo realizada com os rappers do Grupo Realidade 

Negra do Quilombo do Campinho da Independência, 

em Paraty-RJ, de 2012 até 2015. 
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2016

Toledo, Edilaine 

Gonçalves Ferreira 

de

Leitura de charges e discursos 

juvenis : producao e recepcao 

como acoes culturais de 

cidadania

Varginha (MG)

Tese - Faculdade 

de Ciências 

Sociais - Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/19052/2/Edilaine%20Gon%c3%a

7alves%20Ferreira%20de%20Toledo.

pdf

Esta pesquisa propõe uma investigação à charge como 

instrumento de mediação e reflexão sobre cidadania, 

numa perspectiva cultural e comunicacional, por meio 

da construção de pacto de leitura entre produtores e 

receptores.

2016

Ananias, Lucas 

Andrade; Ramos, 

Nara Vieira

PROJOVEM: Relações e 

Implicações do Programa na 

Vida de Jovens Brasileiros

Porto Alegre Revista Millenium
https://revistas.rcaap.pt/millenium/a

rticle/view/8094

Este trabalho teve por objetivo refletir sobre as 

atividades do Programa PROJOVEM a partir do 

problema “Quais as implicações das ações 

desenvolvidas pelo PROJOVEM no cotidiano de jovens 

participantes do programa?”. O PROJOVEM é um 

espaço de convivência e formação que direciona as 

suas ações com base na cultura juvenil em seu 

território, perpassando as relações escolares, 

familiares e comunitárias. 

2016
Zehnder, María 

Gabriela Brandán

Juventud, trabajo y dispositivos 

estatales. Aportes críticos a la 

sociología de la juvetud desde la 

perspectiva de la 

gubernamentalidad

Buenos Aires
Revista Ultima 

Década

https://scielo.conicyt.cl/pdf/udecada

/v22n40/art03.pdf

O artigo propõe uma análise crítica a partir da 

perspectiva da governabilidade sobre os modos em 

que a sociologia da juventude em geral, e o enfoque 

das transições em particular, abordam teórica e 

metodologicamente o vínculo entre a juventude e o 

trabalho e a análise realizada em relação aos 

dispositivos estatais de inclusão laboral juvenil. 

2016

Horta, Natália de 

Cássia; Sena, 

Roseni Rosângela 

de

Abordagem ao adolescente e ao 

jovem nas políticas públicas de 

saúde no Brasil: um estudo de 

revisão 

Belo Horizonte
Revista de Saúde 

Coletiva

http://www.scielo.br/pdf/physis/v20

n2/a08v20n2.pdf

Este artigo teve como objetivo analisar a abordagem e 

a concepção de adolescente e jovem presentes nos 

documentos oficiais de saúde publicados pelo 

Ministério da Saúde, bem como a organização da 

atenção à saúde proposta para esses sujeitos. 

2016

Telles, Tiago 

Santos; Suguihiro, 

Vera Lucia 

Tieko; Barros, Mari 

Nilza Ferrari de

Os direitos de crianças e 

adolescentes na perspectiva 

orçamentária 

Londrina (PR)
Serviço Social & 

Sociedade

http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n105

/04.pdf

[...] o objetivo deste artigo é analisar a aplicação dos 

recursos, realizada pelo governo federal, em

programassociais direcionados à população 

infantojuvenil em situação de vulnerabilidade social no 

Brasil.

2016 Nazário, Roseli

Entrevista com Amélia Pereira, 

Presidente da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens 

de uma cidade da região norte 

de Portugal

Blumenau (SC) Revista Zero-a-Seis

https://periodicos.ufsc.br/index.php/

zeroseis/article/view/1980-

4512.2014n29p187/26170

Esta entrevista foi realizada por Roseli Nazário com 

Amélia Pereira e aborda questões relativas à proteção 

da infância e juventude em situação de risco em Braga - 

 Portugal
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2016

Souza, Leonardo 

Lemos 

de; Salgado, 

Raquel Gonçalves

Infância e juventude no 

contexto brasileiro gêneros e 

sexualidades em debate

Cuiabá Ed UFMT Livro Impresso Sem informação

2016

Garbin, Cléa Adas 

Saliba; Bordin, 

Danielle; Fadel, 

Cristina Berger; 

Garbin, Artênio 

José Ísper; Saliba, 

Nemre Adas

A ruptura social infantojuvenil e 

sua inferência nas 

representações de Conselheiros 

Tutelares

Coronel Vivida 

(PR)

Revista Trabalho, 

Educação, Saúde

http://www.scielo.br/pdf/tes/v15n1/

1678-1007-tes-1981-7746-

sol00042.pdf

Resumo Este estudo qualitativo introduz o tema das 

representações de conselheiros tutelares com o 

objetivo de ampliar a compreensão do universo desses 

atores sociais e conhecer as suas implicações sobre a 

dinâmica do seu processo de trabalho. O estudo foi 

realizado no município de Coronel Vivida, Paraná, no 

ano de 2013.

2016
Marin, Miguel 

Ángel Gurbindo

Ajuste psicológico emocional en 

la población infanto juvenil en 

situación de conflicto social, una 

aproximación a los estilos de 

afrontamiento personal. El caso 

de Navarra

Navarra 

(Espanha)

Pensamiento 

Americano

https://academica-

e.unavarra.es/bitstream/handle/245

4/33246/051_Gurbindo_AjustePsicol

ogico.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[...]  falamos de um grupo cuja identidade foi sendo 

criado no contexto de falta de proteção, sem uma 

cobertura básica de suas necessidades físicas, 

biológicas, emocionais e sociais, bem como um grau 

insuficiente de habilidades de competência para a 

interação social e familiar. 

2016

Aparecida, Maria 

Penso; Moraes, 

Patricia Jakeliny 

Ferreira de Souza

Reintegração familiar e 

múltiplos acolhimentos

institucionais

Brasíia

Revista 

Latinoamericana 

de Ciencias 

Sociales, Niñez y 

Juventud

http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v1

4n2/v14n2a44.pdf

Este artigo discute a reintegracao de uma adolescente 

a sua mae e os motivos que resultaram em multiplas 

medidas de acolhimento institucional, a partir da 

abordagem sistemica e da teoria das redes sociais. Os 

instrumentos foram mapa de rede, entrevistas analise 

documental

2016 Ortiz-Ruiz, Nicolas
O que impulsiona as 

organizacoes juvenis?
Cali (Colômbia)

Revista Latino 

Americana de 

Ciencias Sociales

http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v1

4n1/v14n1a37.pdf

Este documento elucida a producao dos sentidos que 

constituem e mobilizam as organizacoes juvenis. Por 

meio de um enfoque qualitativo, foram analisados os 

marcos de acao que orientam a ideologia, as 

motivacoes e os vinculos afetivos, a partir de relacoes 

internas, da interacao com outros atores e de um 

condicionamento contextual e estrutural. 

http://www.scielo.br/pdf/tes/v15n1/1678-1007-tes-1981-7746-sol00042.pdf
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2016
Mesquita, Marcos 

Ribeiro

Cultura e política: A experiência 

dos coletivos de cultura no 

movimento estudantil

Maceió
Revista Crítica de 

Ciências Sociais

https://journals.openedition.org/rccs

/660

A temática da juventude vem conquistando importante 

espaço e destaque nos últimos anos. Sua visibilidade, 

em grande medida retomada através da mídia e do 

mercado, é reforçada também pelo aparecimento do 

protagonismo de novos movimentos juvenis como os 

jovens da periferia, os militantes altermundistas, os 

jovens migrantes, entre outros que, num cenário 

recente, mostram sua vitalidade. 

2016
Pereira, Claudia da 

Silva

Ainda somos os mesmos?: 

representacoes midiaticas da 

juventude em movimentos 

sociais, ontem e hoje

RJ Famecos

http://revistaseletronicas.pucrs.br/oj

s/index.php/revistafamecos/article/vi

ew/22285/14612

O objetivo deste artigo é analisar as representações 

midiáticas das juventudes que se manifestaram pelas 

ruas do Brasil em três importantes momentos políticos, 

datados em 1968, 1988-1992 e 2013. Uma pesquisa 

documental coletou  matérias de revista e jornal, Veja 

e O Globo, respectivamente, que foram escolhidos por 

serem os veículos de maior circulação, nos dois meios 

de comunicação, em todos os períodos abordados

2016
Araújo, Angélica 

Lyra de

As manifestações de rua em 

junho de 2013
São Paulo Cadernos Ceru

https://www.revistas.usp.br/ceru/art

icle/view/117710/115374

A intenção desse estudo é refletir historicamente sobre 

como transcorreram as manifestações de junho de 

2013, no âmbito nacional. Tratamos como os analistas 

interpretaram essas ondas de protestos e levantamos 

algumas hipóteses que serão desenvolvidas ao longo 

do texto.

2016

Maciel, Sara 

Argemary Matias; 

Mesquita, Marcos 

Ribeiro

A juventude nas jornadas de 

junho em alagoas: um estudo a 

partir de material jornalístico

Alagoas Universitas 

https://revistas.ups.edu.ec/index.php

/universitas/article/view/24.2016.07/

1086

Este trabalho teve como objetivo compreender as 

múltiplas leituras acerca da juventude que 

protagonizou as manifestações conhecidas como 

Jornadas de Junho, ocorridas em várias cidades 

brasileiras em 2013, focalizando suas dinâmicas no 

estado de Alagoas, a partir da análise de material 

midiático local. 

2016 Beraldo, Beatriz

Lugar de mulher: uma 

abordagem histórica sobre a 

participação feminina nas 

manifestações de ativismo 

juvenil no Brasil

Rio de Janeiro

Cuestiones de 

género: de la 

igualdad y la 

diferencia

http://revpubli.unileon.es/ojs/index.p

hp/cuestionesdegenero/article/view/

3593/2801

Este artigo se propõe a realizar um breve histórico da 

participação das jovens brasileiras nos principais 

movimentos sociais que ocorreram no Brasil nos 

últimos 50 anos, dando especial destaque à chegada da 

Segunda Onda Feminista ao país e às novas formas de 

ativismo juvenil no ambiente virtual do século XXI.

https://journals.openedition.org/rccs/660
https://journals.openedition.org/rccs/660
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/22285/14612
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/22285/14612
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/22285/14612
https://www.revistas.usp.br/ceru/article/view/117710/115374
https://www.revistas.usp.br/ceru/article/view/117710/115374
https://revistas.ups.edu.ec/index.php/universitas/article/view/24.2016.07/1086
https://revistas.ups.edu.ec/index.php/universitas/article/view/24.2016.07/1086
https://revistas.ups.edu.ec/index.php/universitas/article/view/24.2016.07/1086
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http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/article/view/3593/2801
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/article/view/3593/2801


2016

Baquero, Marcello; 

Baquero, Rute 

Vivian Angelo; 

Morais, Jennifer 

Azambuja de

Socialização política e internet 

na construção de uma cultura 

política juvenil no sul do Brasil

Porto Alegre
Educação & 

Sociedade

http://www.scielo.br/pdf/es/v37n13

7/1678-4626-es-37-137-00989.pdf

Expectativas e demandas por uma sociedade mais 

igualitária e inclusiva vêm sendo disseminadas pela 

internet por meio de redes sociais. A importância da 

internet no Brasil se deve ao fato de que novos espaços 

têm sido criados para a formação de identidades 

coletivas e de uma nova forma de comunicar as 

demandas.

2016

Corti, Ana Paula de 

Oliveira; 

Corrochano, Maria 

Carla; Silva, José 

Alves da

“Ocupar e resistir”: a 

insurreição dos estudantes 

paulistas

São Paulo
Educação & 

Sociedade

http://www.scielo.br/pdf/es/v37n13

7/1678-4626-es-37-137-01159.pdf

O artigo sugere rumos para a interpretação das 

ocupações juvenis nas escolas estaduais paulistas 

ocorridas em 2015. Tratando-se de evento recente, o 

estudo foi baseado no levantamento de fontes 

secundárias, como jornais e revistas, redes sociais e 

publicações acadêmicas. 

2016

Quinaud, Adriana 

Landim; Oliveira, 

Aline Antoneli de;

Baldessar, Maria 

José; Sousa, 

Richard Perassi 

Luiz de

Mídia e ação social na página 

Facebook do movimento “passe 

livre” em Florianópolis

Florianópolis Revista GEMInIS

http://www.revistageminis.ufscar.br/

index.php/geminis/article/view/249/

221

Este artigo apresenta os resultados parciais de 

pesquisas na área de Mídia e Conhecimento. Trata da 

rede social online sustentada pela plataforma digital 

Facebook e influenciada pela página do movimento 

“Passe Livre” em Florianópolis, considerando-se as 

manifestações populares de rua ocorridas em junho de 

2013.

2016
Duarte, Aldimar 

Jacinto

Juventude, movimentos sociais 

e participação política no Brasil 

entre os anos de 2013 a 2015

Goaiania Educativa

http://revistas.pucgoias.edu.br/index

.php/educativa/article/view/5442/30

14

Este texto constitui-se como um dos resultados parciais 

do Grupos de Pesquisa Juventude e Educação, 

vinculado ao programa de Pós Graduação em Educação 

da PUC Goiás. Busca-se analisar a relação entre 

juventude e participação política no Brasil entres os 

anos de 2013 e 2015. 

2016
Barbosa, Liége 

Freitas

De manifestantes a vândalos, de 

black blocs a ninjas – as 

narrativas midiáticas

reinventando a juventude nas 

manifestações de junho de 2013 

no Brasil 

Curitiba ANPED

http://www.anpedsul2016.ufpr.br/p

ortal/wp-

content/uploads/2015/11/eixo11_LI

%C3%89GE-FREITAS-BARBOSA.pdf

O trabalho tem como objetivo apresentar um recorte 

dos resultados da minha dissertação de

mestrado que analisou a construção midiática das 

identidades jovens nas manifestações de

junho de 2013 no Brasil. 

2016

Catini, Carolina de 

Roig; Mello, 

Gustavo Moura de 

Cavalcanti

Escolas de luta, educação 

política
São Paulo

Educação & 

Sociedade

http://www.scielo.br/pdf/es/v37n13

7/1678-4626-es-37-137-01177.pdf

Este artigo trata das recentes jornadas de lutas 

protagonizadas por estudantes secundaristas, em 

particular o movimento de ocupação das escolas 

estaduais paulistas, ocorrido no final de 2015. 

http://www.scielo.br/pdf/es/v37n137/1678-4626-es-37-137-00989.pdf
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http://www.anpedsul2016.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2015/11/eixo11_LI%C3%89GE-FREITAS-BARBOSA.pdf
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2016

Campos, Antonia 

Malta; Medeiros, 

Jonas; Ribeiro, 

Márcio Moretto 

 Escolas de luta São Paulo Editora Veneta Livro Impresso

Escolas de luta, narra a luta dos estudantes 

secundaristas para impedir o fechamento de escolas 

pelo governo de São Paulo no final de 2015. Os 

pesquisadores Marcio Ribeiro, Antonia Malta Campos e 

Jonas Medeiros entrevistaram vários estudantes e 

visitaram inúmeras escolas por toda a cidade e criam 

um retrato amplo e aprofundado do movimento.

2016

Dayrell, Juarez 

Tarcisio; Jesus, 

Rodrigo Ednilson 

de

Juventude, ensino médio e os 

processos de exclusão escolar
Belo Horizonte

Educação & 

Sociedade

http://www.scielo.br/pdf/es/v37n13

5/1678-4626-es-37-135-00407.pdf

O artigo tem como objetivo refletir sobre os processos 

de exclusão escolares vivenciados por jovens 

adolescentes no Brasil, a partir dos resultados da 

pesquisa "A exclusão de jovens adolescentes de 15 a 17 

anos cursando ensino médio no Brasil: desafios e 

perspectivas". 

2016

Januário, Adriano; 

Campos, Antonia 

Malta; Medeiros, 

Jonas; Ribeiro, 

Márcio Moretto

As ocupações de escolas em São 

Paulo (2015): autoritarismo 

burocrático, participação

democrática e novas formas de 

luta social

São Paulo Revista Fevereiro 
https://www.revistafevereiro.com/pd

f/9/12.pdf

Entre novembro e dezembro de 2015, mais de 200 

escolas estaduais foram ocupadas

por seus estudantes, como forma de protesto contra 

um projeto do governo estadual de

Geraldo Alckmin (PSDB-SP) que fecharia quase uma 

centena de unidades escolares,

reestruturaria outras centenas de escolas e atingiria 

mais de 300 mil alunas e alunos, além de

suas famílias.

2016

Souto, Anna Luiza 

Salles;Ribeiro, 

Eliane; Abramo, 

Helena; Novaes, 

Regina; Venturi, 

Gustavo; Castro, 

Elisa Guaraná de; 

Freitas, Felipe da 

Silva; Freitas, 

Maria Virginia de; 

Corrochano, Maria 

Carla; Lobato, Ana 

Laura; Riscal, José 

Reinaldo

Agenda Juventude Brasil : 

leituras sobre uma década de 

mudanças

São Paulo Instituto Pólis

https://polis.org.br/wp-

content/uploads/AGENDAJuventudeB

rasil.pdf

A publicação é resultado de um conjunto de 

intercâmbios e parcerias entre grupos de 

pesquisadores e instituições diretamente envolvidos na 

formulação, na implementação e na avaliação das 

políticas publicas de juventude.

http://www.scielo.br/pdf/es/v37n135/1678-4626-es-37-135-00407.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v37n135/1678-4626-es-37-135-00407.pdf
https://www.revistafevereiro.com/pdf/9/12.pdf
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2016
Souza, Valmir de 

(Org.)
Escritos e Imaginários II São Paulo Instituto Pólis

https://polis.org.br/wp-

content/uploads/Escritos_II_miolo_w

eb.pdf

Publicação composta de produções culturais de jovens 

participantes do Programa Jovem Monitor/a Cultural 

(PJMC) da Secretaria Municipal de Cultura de São 

Paulo, Escritos e Imaginários II traz visões de 

autores/as e artistas jovens, constituído de obras 

criativas que falam de vivências, experiências e 

reflexões, com textos e imagens que abordam as 

condições existenciais e sociais do ser jovem numa 

grande metrópole.

2016

Pereira, Simone 

Luci; Capomaccio, 

Giovanna

Consumo e cuidado ambiental 

nas narrativas juvenis: 

trajetórias e relatos de vida de 

jovens universitários do Litoral 

de São Paulo

São Paulo
Revista 

Observatório

https://sistemas.uft.edu.br/periodico

s/index.php/observatorio/article/vie

w/1817/8707

O presente artigo faz referência ao resultado de uma 

pesquisa desenvolvida sobre consumo e cuidado 

ambiental a partir das narrativas de jovens 

universitários residentes no Litoral de São Paulo

2016

Pereira, Simone 

Luci; Silva, Maria 

Fernanda Andrade 

da

Roupas de brincar, lembrar e 

consumir: cosplay e cultura 

midiática

São Paulo Densidades
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/desi/v

12/n12a08.pdf

As reflexões sobre a juvenilização da cultura (Morin, 

1976) nas sociedades urbanas ocidentais têm aberto 

um importante campo de investigação nas últimas 

décadas que nos auxiliam no entendimento das 

práticas e imaginários dos grupos juvenis [...]. Um 

importante aporte para esta agenda de pesquisas é o 

livro organizado por Monica Rebecca  Nunes, ‘Cena 

cosplay: comunicação, consumo, memória nas culturas 

juvenis’.

2016

Rocha, Rose de 

Melo; Gheirart, 

Ozzie

“Esse close eu dei!” A pop-lítica 

“orgunga” de Rico

Dalasam

São Paulo Eco Pós
https://revistas.ufrj.br/index.php/eco

_pos/article/view/3783/4001

Recuperando o mapa de tensões associado à cultura 

pop, o artigo enfatiza sua conformação iconoclasta, 

ambivalente e híbrida. Detem-se, ainda, na perspectiva 

de que a cultura pop funcione como modalizadora do 

cotidiano e considera que alguns de seus elementos 

podem ser conscientemente mobilizados no trânsito 

por barreiras identitárias, econômicas, culturais e de 

classe.

2016

Rocha, Rose de 

Melo; Silva, 

Josefina Tranquilin

Alteridade de Gênero e 

Deslocamentos de Sentido 

Como Prátias Feministas em 

Rede: Observações Sobre a 

Página 'Moça, Você é Machista'.

São Paulo Contracampo
http://periodicos.uff.br/contracampo

/article/view/17572/pdf

O artigo analisa práticas feministas em rede, 

problematizando a natureza política e comunicacional 

de iniciativas desta ordem. Com foco em ações de 

protagonismo juvenil brasileiras, toma por lugar 

metodológico de indagação a página do Facebook 

“Moça, você é machista”.

https://polis.org.br/wp-content/uploads/Escritos_II_miolo_web.pdf
https://polis.org.br/wp-content/uploads/Escritos_II_miolo_web.pdf
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2016
Rocha, Rose de 

Melo

Eram iconoclastas nossos 

ativistas? A representação na 

berlinda e as práticas 

comunicacionais como formas 

(políticas) de presença

São Paulo EDUFBA

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstrea

m/ri/19352/1/reinvencao-

comunicacional-da-politica-

REPOSITORIO.pdf

[...] retomo neste artigo a mesma proposta que vem 

me permitindo auscultar os sinais produzidos por 

jovens ativistas brasileiros na última década, com 

ênfase para as manifestações [...] Partindo desse 

macrocenário sociocultural, estabelecemos como 

problema específico de pesquisa mapear e interpretar 

recorrências formais e temáticas prove-nientes da 

memória audiovisual gerada pelas marchas juvenis 

brasileiras.

2017

Castro, Mary 

Garcia; 

Abramovay, 

Miriam

Gênero e cuidado em políticas: 

salas de acolhimento do 

ProJovem Urbano

Rio de Janeiro
Cadernos de 

Pesquisa

http://www.scielo.br/pdf/cp/v47n16

3/1980-5314-cp-47-163-00264.pdf

O artigo analisa uma política de inclusão social, a saber, 

as Salas de Acolhimento

e sua relação com o Projovem Urbano (Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens). 

2017

Sposito, Marilia 

Pontes; Tarábola, 

Felipe de Souza

Entre luzes e sombras: o 

passado imediato e o futuro 

possível da pesquisa em 

juventude no Brasil

São Paulo
Revista Brasileira 

de Educação

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v22

n71/1809-449X-rbedu-s1413-

24782017227146.pdf

Tendo como ponto de partida o conjunto de artigos 

publicados pela Revista Brasileira de Educação  RBE) 

em 1997 no dossiê Juventude e contemporaneidade, o 

texto estabelece uma reflexão sobre os múltiplos 

caminhos percorridos pela pesquisa sobre os jovens no 

Brasil nos últimos 20 anos.

2017

Gomes, Fernando 

Bertani; Silva, 

Joseli Maria Capes

Necropolíticas espaciais e 

juventude masculina: a relação 

entre a violência homicida e a 

vitimização de jovens negros 

pobres do sexo masculino

Ponta Grossa 

(PR)
GEO USP

http://www.revistas.usp.br/geousp/a

rticle/view/127748/138751

Este artigo tem o objetivo de compreender a violência 

homicida como constituidora das periferias pobres 

vivenciadas por jovens homens.

2017

Victal, Maria 

Imaculada 

Fernandes

Jovens de partido: práticas 

políticas no Partido dos 

Trabalhadores de São Paulo - 

2012 e 2013

São Paulo

Tese - Faculdade 

de Ciências 

Sociais - Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/19995/2/Maria%20Imaculada%

20Fernandes%20Victal.pdf

Esta tese insere-se no emergente campo de estudos 

sobre as juventudes no Brasil e na América Latina. Tem 

como tema central as práticas políticas de jovens 

militantes político-partidários que se configuram como 

um grupo de atuação dentro do Partido dos 

Trabalhadores (PT), na cidade de São Paulo, entre os 

anos 2012 e 2013. 

2017

Boutin, Aldimara 

Catarina Delabona 

Brito; Flach, 

Simone de Fátima

O movimento de ocupação de 

escolas públicas e suas 

contribuições para a 

emancipação humana.

Ponta Grossa 

(PR)
Inter.Ação

https://www.revistas.ufg.br/interaca

o/article/view/45756/24713

O presente texto propõe reflexões sobre as 

contribuições do movimento de ocupação de escolas 

públicas, ocorrido nos anos de 2015 e 2016 no Brasil, 

para a formação dos estudantes.

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/19352/1/reinvencao-comunicacional-da-politica-REPOSITORIO.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/19352/1/reinvencao-comunicacional-da-politica-REPOSITORIO.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/19352/1/reinvencao-comunicacional-da-politica-REPOSITORIO.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/19352/1/reinvencao-comunicacional-da-politica-REPOSITORIO.pdf
http://www.scielo.br/pdf/cp/v47n163/1980-5314-cp-47-163-00264.pdf
http://www.scielo.br/pdf/cp/v47n163/1980-5314-cp-47-163-00264.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v22n71/1809-449X-rbedu-s1413-24782017227146.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v22n71/1809-449X-rbedu-s1413-24782017227146.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v22n71/1809-449X-rbedu-s1413-24782017227146.pdf
http://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/127748/138751
http://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/127748/138751
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/19995/2/Maria Imaculada Fernandes Victal.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/19995/2/Maria Imaculada Fernandes Victal.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/19995/2/Maria Imaculada Fernandes Victal.pdf
https://www.revistas.ufg.br/interacao/article/view/45756/24713
https://www.revistas.ufg.br/interacao/article/view/45756/24713


2017 Peruzzo, Cicilia

Ideias de Paulo Freire aplicadas 

a Comunicacao popular e 

comunitaria

São Paulo ComPós

http://www.compos.org.br/bibliotec

a/ideias_de_paulo_freire...com_ident

ific.autoria...comp%C3%B3s2015_275

3.pdf

Estudo das manifestacoes da comunicacao popular e 

comunitaria em praticas organizativas de movimentos 

populares no Brasil. Objetiva aproximar os 

pressupostos basicos da educacao libertadora em 

Paulo Freire aos da comunicacao popular e 

comunitaria e discutir sobre sua presenca nos 

movimentos populares. 

2017

Visioli, Marina 

Mara Martins 

Rodrigues

Comportamentos  divergentes e 

delituosos autorrevelados em 

adolescentes do sexo masculino 

estudantes de escolas 

particulares

Ribeirão Preto

Dissertação - 

Faculdade de 

Filosofia, Ciências 

e Letras de 

Ribeirão Preto da 

USP

https://www.teses.usp.br/teses/disp

oniveis/59/59141/tde-28092017-

180139/publico/MestradoMarina.pdf

O objetivo do presente estudo foi, em termos gerais, 

conhecer o comportamento divergente e delituoso de 

adolescentes estudantes de instituições de ensino 

privadas, investigando a associação do fenômeno a 

variáveis potencialmente relacionadas e ampliar 

pesquisa anterior realizada junto a jovens de 

instituições de ensino públicas

2017
Pereira, Simone 

Luci; Pontes, Vitor

Culturas juvenis, identidades e 

estilo de vida: sentidos do 

"alternativo" no Baixo Augusta

São Paulo
Comunicação, 

Mídia e Consumo

http://revistacmc.espm.br/index.php

/revistacmc/article/view/1300/pdf

Apresentamos neste artigo aspectos da pesquisa que 

vem sendo realizada sobre a construcao de identidades 

ligadas a um "ethos alternativo" entre jovens 

frequentadores da regiao do Baixo Augusta em Sao 

Paulo.

2017

Sallas, Ana Luisa 

Fayet

E a luta continua! 

#OCUPATUDO: Potência e 

dilemas da ação política

Rio de Janeiro Interseções

https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/interse

coes/article/view/32021/22749

O presente artigo elabora uma análise dos processos 

políticos recentes que foram protagonizados por 

jovens estudantes no contexto das ocupações de 

escolas do Ensino Médio e universidades públicas em 

2016 no Brasil. 

2017

Oliveira, Ligia 

Ziggiotti de; 

Ferreira, Gustavo 

Bussmann

Ocupação das escolas paulistas: 

uma análise jurídica crítica
São Paulo

Revista Direito e 

Práxis

http://www.scielo.br/pdf/rdp/v8n4/2

179-8966-rdp-8-4-2688.pdf

O artigo apresenta reflexões inspiradas em uma 

concepção crítica de direitos humanos em relação às 

experiências de ocupação das escolas públicas 

paulistas.

2017
Souza, Thais Dias; 

Bernardes, Antonio

Da rua à internet, há a rua: 

sociabilidade e identidade hip-

hop na cidade de Macaé, Rio de 

Janeiro

Rio de Janeiro Ra'ega
https://revistas.ufpr.br/raega/article/

view/43970/34122

O  presente manuscrito tem por objetivo analisar as 

formas de sociabilidade – tanto para aquelas 

presenciais como para as mediadas pela Internet –, as 

influências da cultura urbana e as formas de 

organização no espaço geográfico no processo de 

reforço e apropriação das centralidades urbanas pelo 

movimento Hip-hop na cidade de Macaé, Estado do Rio 

de Janeiro, especificamente, pelas batalhas de MC’s.

http://www.compos.org.br/biblioteca/ideias_de_paulo_freire...com_identific.autoria...comp%C3%B3s2015_2753.pdf
http://www.compos.org.br/biblioteca/ideias_de_paulo_freire...com_identific.autoria...comp%C3%B3s2015_2753.pdf
http://www.compos.org.br/biblioteca/ideias_de_paulo_freire...com_identific.autoria...comp%C3%B3s2015_2753.pdf
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https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59141/tde-28092017-180139/publico/MestradoMarina.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59141/tde-28092017-180139/publico/MestradoMarina.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59141/tde-28092017-180139/publico/MestradoMarina.pdf
http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/1300/pdf
http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/1300/pdf
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/intersecoes/article/view/32021/22749
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/intersecoes/article/view/32021/22749
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/intersecoes/article/view/32021/22749
http://www.scielo.br/pdf/rdp/v8n4/2179-8966-rdp-8-4-2688.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rdp/v8n4/2179-8966-rdp-8-4-2688.pdf
https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/43970/34122
https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/43970/34122


2017

Romancini, 

Richard; Castilho, 

Fernanda

“Como ocupar uma escola? 

Pesquiso na Internet!”: política 

participativa nas ocupações de 

escolas públicas no Brasil

São Paulo

Intercom: Revista 

Brasileira de 

Ciências da 

Comunicação

http://www.scielo.br/pdf/interc/v40n

2/1809-5844-interc-40-2-0093.pdf

Tal proposta engloba a análise sistemática da produção 

dos ativistas (textos, imagens e vídeos) em 42 páginas 

da rede social Facebook, com objetivo de perceber o 

uso das mídias e seu papel no contexto mobilizatório. 

2017

Ratto, Cleber 

Gibbon; Grespan, 

Carla Lisbôa; 

Hadler, Oriana 

Holsbach

“Ocupa 1º de maio”: 

ciberdemocracia, cuidado de si 

e sociabilidade na escola

Porto Alegre
ETD: Educação 

Temática Digital

https://periodicos.sbu.unicamp.br/oj

s/index.php/etd/article/view/864773

3/15196

O presente artigo tem por objetivo analisar as 

ocupações das escolas estaduais pelos estudantes do 

Rio Grande do Sul que ocorreram nos meses de maio e 

junho de 2016. 

2017

Corsino, Luciano 

Nascimento; Zan, 

Dirce Djanira 

Pacheco e

A ocupação como processo de 

descolonização da escola: notas 

sobre uma pesquisa etnográfica

São Paulo
ETD: Educação 

Temática Digital

https://periodicos.sbu.unicamp.br/oj

s/index.php/etd/article/view/864775

1/15198

O ano de 2015 foi marcado pelo fenômeno das 

ocupações de uma média de 213 da rede estadual de 

São Paulo. O presente trabalho compõe uma pesquisa 

de doutorado e tem como objetivo central apresentar 

uma reflexão acerca da experiência de um pesquisador 

em uma ocupação realizada por jovens estudantes em 

uma escola da rede estadual de São Paulo.

2017

Paes, Bruno 

Teixeira; Pipano, 

Isaac

Escolas de luta: cenas da política 

e educação
São Paulo

ETD: Educação 

Temática Digital

https://periodicos.sbu.unicamp.br/oj

s/index.php/etd/article/view/864779

9/15195

Esse ensaio busca explorar a experiência das 

ocupações nas escolas secundaristas de São Paulo por 

meio de algumas das imagens produzidas pelos 

mesmos. 

2017

Costa, Luciano 

Bedin da; Santos, 

Manuella Mattos 

dos

Espaços virtuais moventes das 

escolas ocupadas de Porto 

Alegre: o apoio mútuo como 

base da inteligência coletiva

Porto Alegre
ETD: Educação 

Temática Digital

https://periodicos.sbu.unicamp.br/oj

s/index.php/etd/article/view/864780

2/15200

Esteartigo analisa o movimento de ocupação escolar a 

partir dos espaçosvirtuais. No período de maio a junho 

de 2016 foram ocupadas 41 escolas estaduais na 

cidade dePorto Alegre. 

2017

Severo, Ricardo 

Gonçalves; 

Segundo, Mario 

Augusto Correia 

San

#OCUPATUDORS: socialização 

política entre jovens estudantes 

nas ocupações de escolas no Rio 

Grande do Sul

Porto Alegre
ETD: Educação 

Temática Digital

https://periodicos.sbu.unicamp.br/oj

s/index.php/etd/article/view/864779

2/15201

O  artigo  analisa  as  ocupações  realizadas  nas  

escolas  do  estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  ano  

de  2016,  e  tem por  objetivo  identificar  quais  são  as  

 variáveis  significativas  para  a  construção  do  

processo  de  socialização política dos estudantes 

envolvidos. 

2017

Silva, Andréa 

Villela Mafra da; 

Melo, Keite Silva de

#OCUPAISERJ: estratégias 

comunicacionais do movimento 

de ocupação do instituto 

superior de educação do Rio de 

Janeiro

Rio de Janeiro
ETD: Educação 

Temática Digital

https://periodicos.sbu.unicamp.br/oj

s/index.php/etd/article/view/864781

7/15203

O artigo se propõe a apresentar a percepção de três 

alunas,oriundas dos segmentos do ensino médio e 

ensino superior,  sobre o  movimento  de  ocupação  do  

 Instituto  Superior  de  Educação  do  Rio  de  Janeiro  

(Iserj).

http://www.scielo.br/pdf/interc/v40n2/1809-5844-interc-40-2-0093.pdf
http://www.scielo.br/pdf/interc/v40n2/1809-5844-interc-40-2-0093.pdf
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8647733/15196
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8647733/15196
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https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8647751/15198
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8647751/15198
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8647751/15198
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8647799/15195
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8647799/15195
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8647799/15195
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8647802/15200
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8647802/15200
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8647802/15200
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8647792/15201
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8647792/15201
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8647792/15201
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8647817/15203
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2017

Groppo, Luís 

Antonio; Trevisan, 

Júnior Roberto 

Faria; Borges, Lívia 

Furtado; Benetti, 

Andréa Marques

Ocupações no Sul de Minas: 

autogestão, formação política e 

diálogo intergeracional

Alfenas 
ETD: Educação 

Temática Digital

https://periodicos.sbu.unicamp.br/oj

s/index.php/etd/article/view/864761

6/15204

Ocupações  em  escolas  e  em uma  universidade  do  

Sul  de  Minas  Gerais  foram  investigadas  por  meio  

de  pesquisa  de  campo  pelos  autores, com dados 

interpretados a partir de referencial teórico acerca dos 

conceitos de autogestão, formação política e diálogo 

intergeracional, buscando compreender aspectos 

educativos relevantes desses movimentos juvenis.

2017

Flach, Simone 

Fátima; 

Schlesener, Anita 

Helena

Análise de conjuntura sobre a 

ocupação de escolas no paraná 

a partir do pensamento de 

Antonio Gramsci

Ponta Grossa 

(PR)

ETD: Educação 

Temática Digital

https://periodicos.sbu.unicamp.br/oj

s/index.php/etd/article/view/864761

3/15206

O presente texto tem como objetivo trazer à discussão 

o movimento dos estudantes secundaristas de escolas 

públicas do Paraná, deflagrado no ano de 2016,a partir 

da Medida Provisória nº 746/2016, a qual teve como 

alvo, dentre outras questões, reformar a oferta do 

Ensino Médio; e da Proposta que culminou com a 

Emenda Constitucional nº 95/2016, que instituium 

“novo ajuste fiscal”,congelando os gastos públicos por 

um prazo de 20  anos.

2017

Souza, Leonardo 

Coutinho de; 

Campos, Fábio de 

Oliveira; Prando, 

Camila Cardoso de 

Mello; Silva, 

Rosimeire Barboza 

da; Resende, 

Viviane de Melo

A criminalização de Rafael Braga 

Vieira: notas sobre a 

seletividade racializada e a 

cidade revanchista 

Campinas Pontes Editores

https://www.researchgate.net/profil

e/Rose_Barboza/publication/322437

823_A_criminalizacao_de_Rafael_Bra

ga_Vieira_notas_sobre_a_seletividad

e_racializada_e_a_cidade_revanchist

a/links/5a58d2acaca2727d60814efe/

A-criminalizacao-de-Rafael-Braga-

Vieira-notas-sobre-a-seletividade-

racializada-e-a-cidade-

revanchista.pdf

Neste livro, estão autorrepresentados a Campanha 

pela Liberdade de Rafael Braga, o Movimento Nacional 

da População em Situação de Rua, o ProyectoSiete, o 

Coletivo Ceilândia e a Universidade de Brasília. 

2017

Oliveira, Taís Silva; 

Dotta, Silvia; 

Jacino, Ramatis

Redes de Solidariedade e 

Indignação na Internet: o caso 

“Liberdade para Rafael Braga”

Curitiba

Intercom – 

Sociedade 

Brasileira de 

Estudos 

Interdisciplinares 

da Comunicação

https://www.researchgate.net/profil

e/Tais_Oliveira9/publication/331498

366_Redes_de_Solidariedade_e_Indi

gnacao_na_Internet_o_caso_Liberda

de_para_Rafael_Braga/links/5c7d48e

092851c695054037d/Redes-de-

Solidariedade-e-Indignacao-na-

Internet-o-caso-Liberdade-para-

Rafael-Braga.pdf

O artigo tem como objetivo analisar o conteúdo 

publicado nas páginas do Facebook

relacionadas ao caso Rafael Braga. Buscamos entender 

qual a motivação ideológica

contida no material exposto e analisar como se dão as 

organizações de movimentos

sociais nas redes sociais na internet
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2017

Oliveira, Hallana 

Rodrigues; Volcan, 

Taiane

Caso Rafael Braga: sistema 

prisional e critérios de 

noticiabilidade midiática

Bagé
ANAIS CONGREGA 

MIC

http://revista.urcamp.tche.br/index.p

hp/congregaanaismic/article/view/14

43/922

Em junho de 2013 uma série de manifestações tomou 

contas das ruas do país. Iniciadas com a bandeira do 

Passe Livre, a onda de marchas urbanas ficou 

conhecida como “Jornadas de Junho” e abarcou 

diversos temas latentes na sociedade como Copa do 

Mundo, reformas tributárias e política. Conforme as 

manifestações avançavam, a repressão policial foi 

intensificada, porém, poucas abordagens resultaram 

em medidas mais definitivas. No entanto, esta não foi à 

realidade enfrentada por Rafael da Silva Braga, o único 

preso nas manifestações. O jovem, negro e periférico, 

foi condenado com base nas alegações de dois policiais 

militares e um laudo pericial de uma garrafa de pinho 

sol e outra de água sanitária que portava no momento 

da abordagem

2017 Flores, Tânia

Avaliação ex post da política 

pública PROEJA no IFBA Campus 

Santo Amaro (BA)

Santo Amaro 

(BA)
HOLOS

http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.ph

p/HOLOS/article/view/5756/pdf

O presente trabalho consiste numa avaliação ex post 

dessa política no IFBA - Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia – campus Santo Amaro – 

BA,

2017
Barreiro, Rafael; 

Malfitano, Ana

Política brasileira para a 

juventude: a proposta dos 

Centros da Juventude

São Carlos (SP)

Revista 

Latinoamericana 

de Ciencias 

Sociales, Niñez y 

Juventud

http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v1

5n2/v15n2a22.pdf

Tendo como base a Política Nacional da Juventude no 

Brasil (PNJ), buscou-se compreender a proposta dos 

Centros da Juventude (CJ's), espaços específicos de 

cultura e lazer para a juventude.

2017

Pinto, Rubia-Mar 

Nunes; Oliveira, 

Cristina Borges de

Esporte, infância e juventude 

despossuída: uma análise das 

ONG's como acontecimento 

discursivo

Goiânia

Revista Brasileira 

de Ciências do 

Esporte

http://www.scielo.br/pdf/rbce/v39n1

/0101-3289-rbce-39-01-0039.pdf

O artigo apresenta um estudo que pretendeu 

compreender as ONG's como acontecimento discursivo 

que institui e coloca em circulação um discurso que se 

pretende verdadeiro sobre o esporte e sobre crianças e 

jovens despossuídos.

2017
Fonseca, André 

Azevedo da

O Circuito Fora do Eixo e as 

tensões no campo da produção 

cultural no cenário alternativo 

brasileiro

Londrina

Chasqui: Revista 

Latinoamericana 

de Comunicación

https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti

culo?codigo=5974553

O Circuito Fora do Eixo é uma rede de coletivos de 

ativistas e produtores culturais que propõe alternativas 

para a circulação de artistas independentes pelo país. 

Considerando as controvérsias públicas em torno dos 

métodos do Fora

do Eixo, a pesquisa analisa as tensões no cenário 

cultural alternativo provocadas pela atuação da rede.
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2017

de Avila, Mayna 

Yacana Borges ; 

Ferla, Alcindo 

Antonio

O que pode o corpo? 

Corpografias de resistência
Porto Alegre

Interface: 

Comunicação, 

Saúde, Educação

http://www.scielo.br/scielo.php?scri

pt=sci_arttext&pid=S1414-

32832017000300731&lng=pt&tlng=p

t

Neste texto são apresentados os resultados de um 

projeto de criação fotográfica, desenvolvido pela 

primeira autora do trabalho, inspirado pela pergunta 

de Espinosa "O que pode o corpo?", fotografando 

acontecimentos cotidianos relacionados ao corpo e as 

suas relações com os espacos públicos do centro da 

cidade de Porto Alegre, RS, Brasil.

2017 Giovancarli, Luiza

Veículos de comunicação 

comunitários e jornais de bairro 

na cidade de São Paulo

São Paulo

Dissertação - 

Escola de Artes, 

Ciências e 

Humanidades - 

Universidade de 

São Paulo (USP)

https://teses.usp.br/teses/disponivei

s/100/100135/tde-24112017-

123157/publico/Corrigida_Luiza_Giov

ancarli.pdf

A pesquisa tem como objetivo mapear experiências de 

comunicação local em São Paulo, ou seja, veículos 

comunitários e jornais de bairro, e analisar sua atuação 

nos territórios em que estão inseridos

2017
Aderaldo, 

Guilhermo

Territórios, mobilidades e 

estéticas insurgentes. Refletindo 

sobre práticas e representações 

coletivas de realizadores visuais 

nas metrópoles contemporâneas

São Paulo e 

Rio de Janeiro

Cadernos de Arte 

e Antropologia

https://journals.openedition.org/cad

ernosaa/1272?file=1

[...] examino experiências de “ativismo cultural” ou 

“arte ativismo”, protagonizadas por três coletivos das 

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, buscando 

compreender o modo pelo qual os mesmos interpelam 

criticamente as lógicas hegemônicas responsáveis pela 

conformação de modelos urbanísticos profundamente 

excludentes.

2017
Neto, Antenor 

Ferreira Mendes 

Eixos teóricos para se pensar os 

novos coletivos de jornalismo
São Paulo Revista Alterjor

http://www.revistas.usp.br/alterjor/a

rticle/view/127504/124990

A partir das mudanças no mundo do trabalho, 

marcadas pelo surgimento e difusão das novas 

tecnologias, a atividade jornalística sofreu uma série de 

transformações. Os coletivos de jornalismo despontam 

como uma das manifestações decorrentes dessa 

reestruturação

2017

Sant'Anna, Maria 

Josefina Gabriel; 

Carneiro, Sandra 

de Sa

Espacialidade urbana e usos e 

apropriações de espaços 

públicos: estudo de duas praças 

na cidade do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro GEO UERJ

https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/geoue

rj/article/view/32059/23048

Adota-se como pressuposto, que a presença de grupos 

culturais e mais recentemente de coletivos culturais 

nos espaços públicos conferem sentido a esses locais 

como lugares de encontro, de acontecimentos, de 

sociabilidades, de práticas sociais, de manifestações da 

vida urbana cotidiana.

2017

Santos, Erica 

Ramos Sarmet 

dos; Tedesco, 

Marina Cavalcanti

Iniciativas e ações feministas no 

audiovisual brasileiro 

contemporâneo

Niterói (RJ)
Revista Estudos 

Feministas

http://www.scielo.br/pdf/ref/v25n3/

1806-9584-ref-25-03-01373.pdf

Neste artigo pretendemos [...] apresentar e refletir 

sobre oito iniciativas que consideramos emblemáticas 

dessa intersecção contemporânea entre feminismo e 

cinema
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2017

Oliveira, Taiguara 

Belo De; Maciel, 

Danielle Edite 

Ferreira

Novas práticas culturais e 

políticas públicas: a Lei do 

Fomento e as Fábricas de 

Cultura

São Paulo
Revista 

Extraprensa

http://www.revistas.usp.br/extrapre

nsa/article/view/126836/137421

O artigo reúne apontamentos de duas pesquisas que 

analisam a maneira como se conformam atualmente as 

condições de realização do trabalho com cultura no 

âmbito de duas políticas públicas culturais na cidade de 

São Paulo

2017

Pinheiro, 

Diógenes; Esteves, 

Luiz Carlos Gil; 

Neto, Miguel Farah

Políticas públicas de educação: 

o que pensam jovens ativistas 

políticos brasileiros?

Rio de Janeiro

Revista de 

Estudios 

Brasileños

https://www.revistas.usp.br/reb/arti

cle/download/128384/125257/

Este trabalho revisita o rico período da vida política 

brasileira, entre 2011 e 2014, buscando conhecer as 

demandas e percepções sobre direitos de jovens 

militantes, especialmente os direitos relativos à 

educação, que estavam sendo incorporados nas 

políticas públicas de juventude e no Estatuto da 

Juventude

2017

André Nunes; 

Mauro Eduardo 

Del Grossi; Jovanio 

Luiz Pereira; Denis 

Costa Reis

Políticas públicas para a 

juventude nos Planos 

Plurianuais de 2004-2007, 2008-

2011 e 2012-2015

Brasília
Revista de 

Políticas Públicas

http://www.periodicoseletronicos.uf

ma.br/index.php/rppublica/article/vi

ewFile/8261/5120

Este artigo objetiva analisar os Planos Plurianuais de 

2004-2007, 2008-2011 e 2012-2015, bem como as 

estimativas de receita da União nestes períodos, e,com 

base na execução orçamentária anual, identificar quais 

foram os programas desenvolvidos pelo Governo 

Federal destinados à emancipação da juventude

2017
Mota, Keli Rocha 

Silva

Feminismo contemporâneo: 

como ativistas de São Paulo 

compreendem uma terceira 

onda do movimento no país

São Paulo
Revista 

Extraprensa

http://www.revistas.usp.br/extrapre

nsa/article/view/139729/137419

O artigo procura entender as particularidades da luta 

feminista atual em relação às ondas anteriores e se isso 

permite afirmar a existência de um novo momento 

histórico, social e cultural no país

2017

Deimling, Natalia 

Neves Macedo; 

Reali, Aline Maria 

de Medeiros 

Rodrigues

Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação a Docência e a 

questão que envolve a melhoria 

da qualidade da educação básica

Campo 

Mourão (PR)

Acta Scientiarum. 

Education (UEM)

http://periodicos.uem.br/ojs/index.p

hp/ActaSciEduc/article/view/29677/2

1113

Objetivamos neste artigo discutir os impactos do Pibid 

na melhoria da qualidade da educação básica, sob a 

ótica daqueles que o compõem

2017

Moura, Joana 

Tereza Vaz; 

Gomes, Sandra A.; 

Silva, Jenair A.

As articulações do movimento 

negro na I Conferência Nacional 

de Juventude: estratégias de 

atuação da sociedade civil em 

arenas participativas

Natal

Revista Brasileira 

de Políticas 

Públicas e 

Internacionais

https://periodicos.ufpb.br/index.php

/rppi/article/view/32753/18005

Este artigo discute com a literatura que busca 

compreender o comportamento de atores da 

sociedade civil em arenas institucionalizadas de 

participação social. Tomando como caso empírico a 

primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas de 

Juventude, em 2008 [...]
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2017

Sousa, Joana 

Belarmino de; 

Siqueira, Jonara 

Medeiros

Redes sociais: tecnologias 

assistivas para a inclusão e a 

cidadania

Campina 

Grande (PB)

Periferia: 

Educação, Cultura 

& Comunicação

https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/perifer

ia/article/view/28996/20721

O presente artigo tem por finalidade atualizar as 

pesquisas que vimos

desenvolvendo nos últimos três anos, com foco nos 

temas de acessibilidade,

cidadania, comunicação e jornalismo, tendo as redes 

sociais como a esfera

pública privilegiada para o desenvolvimento das 

pesquisas. 

2017
Lima, Stephanie 

Pereira de

Os limites da “experiência” e da 

“liberdade” no Encontro 

Nacional Universitário da 

Diversidade Sexual (ENUDS)

Campinas
Sexualidad, Salud 

y Sociedad

http://www.scielo.br/pdf/sess/n25/1

984-6487-sess-25-00256.pdf

O Encontro Nacional Universitário da Diversidade 

Sexual (ENUDS) surgiu no ano de 2003 e reúne desde 

então, com edições anuais, grupos e coletivos que se 

articulam em torno da temática sobre gênero e 

sexualidade, consolidando-se como espaço de 

discussão acadêmica e política

O objetivo é explorar o modo como se apresentam os 

ideais de liberdade sexual, de dissolução das 

hierarquias e convenções de gênero e a prática política 

da “fechação”

2017
Musha, Elisa 

Harumi

Jovens de projetos sociais em 

tempos neoliberais: o 

“personagem do social”

São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Ciências Humanas 

e Saúde - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/20499/2/Elisa%20Harumi%20M

usha.pdf

O presente trabalho refere-se a uma pesquisa com 

jovens moradores de Heliópolis-São Paulo, que 

participam desde a infância dos projetos da União de 

Núcleos, Associações e Sociedade de Moradores de 

Heliópolis e São João Clímaco (UNAS). Por meio da 

pesquisa participante o presente trabalho analisou a 

configuração na participação em projetos sociais 

financiados por empresas privadas, ao mesmo tempo, 

com a intermediação da UNAS enquanto movimento 

social.

2017 Instituto Pólis
Juventudes e formação: 

trajetórias, narrativas e poéticas
São Paulo Instituto Pólis

https://polis.org.br/wp-

content/uploads/pjmc_web.pdf

O livro é composto por impressões da juventude que 

experienciou meses de formação cultural, política e 

social, através de diversas formas de expressão, como 

textos, fotos e poesias. Além disso, também há dados e 

indicadores desta política pública cultural e de 

juventudes, o PJMC Projeto Jovem Monitor Cultural.
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https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/20499/2/Elisa Harumi Musha.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/20499/2/Elisa Harumi Musha.pdf
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2017

Pereira, Simone 

Luci

Música, cosmopolitismos e 

cidades: experimentações 

juvenis das migrações em São 

Paulo 

São Paulo Interin
https://seer.utp.br/index.php/i/articl

e/view/558

Este artigo apresenta aspectos da pesquisa em curso 

sobre práticas musicais-midiáticas de jovens migrantes 

na cidade de São Paulo em suas construções 

identitárias e estratégias de visibilidade/audibilidade.

2017

Rocha, Rose de 

Melo; Pereira, 

Simone Luci

Ativismos juvenis como 

artesania de uma outra 

democracia: comunicação, 

consumo e engajamento político

São Paulo
Comunicação & 

Sociedade

https://www.metodista.br/revistas/r

evistas-

ims/index.php/CSO/article/view/795

2/6107

Este artigo apresenta resultados de pesquisa que versa 

sobre concepções e práticas políticas, comunicacionais 

e de consumo nas narrativas de ativistas em São Paulo.

2017

Soares, Rosana de 

Lima; Vicente, 

Eduardo

Não existe fronteira para a 

minha poesia: diálogos entre a 

cultura hip hop e a tradição da 

MPB

São Paulo FEUSP/Galatea

http://www3.eca.usp.br/sites/default

/files/form/biblioteca/acervo/produc

ao-academica/002859216.pdf

O presente texto visa refletir sobre alguns aspectos da 

cultura hip hop desenvolvida na cidade de São Paulo 

(SP), focando nossa atenção nas estratégias de 

legitimação de alguns artistas desse gênero e no 

diálogo que realizam com a tradição da música popular 

brasileira. Partindo de um diálogo poético e musical 

estabelecido entre Criolo e Chico Buarque desde 2010, 

por meio de vídeos postados no YouTube, o foco do 

trabalho é demonstrar como a tradição  musical e 

literária do país ainda oferece referências a artistas 

contemporâneos vinculados a identidades étnicas e 

periféricas.

2018

Brasil. Secretaria 

Nacional de 

Juventude. SNJ

Plano Juventude Viva: um 

levantamento histórico
Brasília SNJ

http://bibjuventude.ibict.br/jspui/ha

ndle/192/255

 Notando a dificuldade de se encontrar dados 

consolidados acerca da implementação do Plano 

Juventude Viva de 2012 até 2018, esta gestão buscou 

compilar de forma resumida os dados levantados pela 

equipe de consultores contratada em parceria com a 

UNESCO com o objetivo de formular o Novo Plano 

Juventude Viva

2018
Castro, Mary 

Garcia 

Questionando Gênero como 

Ideologia: Juventudes no Brasil e 

direitos sexuais e reprodutivos

Brasília FLACSO Brasil

http://flacso.org.br/files/2018/12/Ca

dernos-Flacso-N-14-Juventude-

Ge%CC%82nero-Sexualidade-

Fami%CC%81lia-e-Escola.pdf

Um dos desafios para o campo da educação hoje é 

compreender que a onda neoconservadora

que assola vários países, e que no Brasil tomou a forma 

de um golpe político-econômico-cultural

instalando um regime de exceção a partir de 2015, 

precisa para se sustentar de uma “ (des) educação”

domesticadora, contra o livre pensar, o pensamento 

crítico, ou seja contra o saber pensar para o saber

agir e que tal golpe mescla capitalismo neoliberal com 

patriarcado. 

https://seer.utp.br/index.php/i/article/view/558
https://seer.utp.br/index.php/i/article/view/558
https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/CSO/article/view/7952/6107
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http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/form/biblioteca/acervo/producao-academica/002859216.pdf
http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/form/biblioteca/acervo/producao-academica/002859216.pdf
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http://bibjuventude.ibict.br/jspui/handle/192/255
http://flacso.org.br/files/2018/12/Cadernos-Flacso-N-14-Juventude-Ge%CC%82nero-Sexualidade-Fami%CC%81lia-e-Escola.pdf
http://flacso.org.br/files/2018/12/Cadernos-Flacso-N-14-Juventude-Ge%CC%82nero-Sexualidade-Fami%CC%81lia-e-Escola.pdf
http://flacso.org.br/files/2018/12/Cadernos-Flacso-N-14-Juventude-Ge%CC%82nero-Sexualidade-Fami%CC%81lia-e-Escola.pdf
http://flacso.org.br/files/2018/12/Cadernos-Flacso-N-14-Juventude-Ge%CC%82nero-Sexualidade-Fami%CC%81lia-e-Escola.pdf


2018

Sposito, Marilia 

Pontes; Souza, 

Raquel; Silva, 

Fernanda Arantes e

A pesquisa sobre jovens no 

Brasil: traçando novos desafios 

a partir de dados quantitativos

São Paulo
Revista Educação 

e Pesquisa

http://www.scielo.br/pdf/ep/v44/15

17-9702-ep-S1678-

4634201712170308.pdf

Faz parte dessa agenda a compreensão sobre como as 

mudanças socioeconômicas experimentadas na última 

década, bem como sua recente inflexão, declinam na 

experiência da atual geração de

 jovens, seja em termos de um conjunto de novas 

expectativas, seja em desafios para satisfação de tais 

aspirações.

2018

Coletiva de 

Militância 

Investigativa

da Zona Oeste do 

Rio de Janeiro - 

MILITIVA

Mulheres em movimento: 

militância investigativa na Zona 

Oeste do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro Revista Em Pauta

https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/revista

empauta/article/view/36702/26329

[...] nos encontramos motivadas a levar adiante uma 

pesquisa militante para mapear os conflitos 

socioambientais e as alternativas insurgentes desde 

nossos territórios na Zona Oeste do Rio de Janeiro, 

partindo das vivências, dos olhares e das práticas das 

mulheres.

2018

Sinhoretto, 

Jacqueline; Souza 

Morais, Danilo De

Violência e racismo: novas faces 

de uma afinidade reiterada
São Paulo

Revista de 

Estudios Sociales

https://journals.openedition.org/reve

studsoc/10010

Nos anos recentes, o viés racial na configuração de 

mortes violentas no Brasil se evidenciou. Especialmente 

na população jovem, há o crescimento de homicídios 

entre negros e a redução entre brancos, o que significa 

o crescimento da desigualdade na vivência da violência 

entre os grupos raciais.

2018

Nilma Lino Gomes; 

Ana Amélia de 

Paula Laborne

Pedagogia e crueldade: racismo 

e extermínio da juventude negra
Belo Horizonte

Educação em 

Revista

http://www.scielo.br/pdf/edur/v34/1

982-6621-edur-34-e197406.pdf

 A juventude negra é o foco central do artigo. Para 

compreendê-la buscou-se analisar a relação entre 

juventude, desigualdade, raça e racismo na 

conformação da situação de extermínio da juventude 

negra

2018

Goulart, Débora 

Cristina; Pinto, 

José Marcelino 

Rezende; 

Camargo, Rubens 

Barbosa de

Duas reorganizações (1995 e 

2015): do esvaziamento da rede 

estadual paulista à ocupação 

das escolas

São Paulo
ETD: Educação 

Temática Digital

https://periodicos.sbu.unicamp.br/oj

s/index.php/etd/article/view/864779

7/15186

Este trabalho se discute os elementos coincidentes 

entre as propostas de reorganização da rede pública de 

ensino de São Paulo – a primeira implantada em 1995 e 

a segunda, interrompida, em 2015.

2018

SGomes, imone da 

Silva Ribeiro; 

Gómez-Abarca, 

Carlos de Jesus

#Ocupaescola, #Ocupatudo: 

experiências políticas de 

estudantes do ensino médio em 

2016, no Rio de Janeiro, Brasil

Rio de Janeiro

Revista  

Latinoamericana  

de  Ciencias 

Sociales, Niñez y 

Juventud,

http://revistaumanizales.cinde.org.co

/rlcsnj/index.php/Revista-

Latinoamericana/article/view/2938/9

54

Em  2016,  milhares  de  estudantes  secundários,  no  

estado  do  Rio  de  Janeiro, Brasil, ocuparam suas 

escolas protestando contra a crise do sistema público 

educacional, criando o movimento #Ocupaescola. O 

objetivo desse artigo é auxiliar o entendimento da 

natureza dessas ocupações. 

http://www.scielo.br/pdf/ep/v44/1517-9702-ep-S1678-4634201712170308.pdf
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http://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/2938/954


2018

Filho, Antonio 

Euzébios; Guzzo, 

Raquel Souza Lobo

A conjuntura após junho de 

2013: olhares cruzados sobre 

participação política e 

resistência

São Paulo Psicologia USP
http://www.scielo.br/pdf/pusp/v29n

2/1678-5177-pusp-29-02-159.pdf

Buscamos compreender o que pensam jovens sobre a 

conjuntura, especialmente no Brasil, após as chamadas 

manifestações de junho. Em um cenário marcado pela 

crise social e econômica do capitalismo, quisemos 

entender como estudantes universitários e de um 

cursinho popular relacionam-se com o contexto 

político atual. 

2018
Vargas, Janaína; 

Brites, Jurema

Práticas, experiências e conflitos 

de uma geração de jovens 

feministas

Santa Maria Interseções

https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/interse

coes/article/view/35880/25632

O artigo apresenta uma reflexão acerca das relações 

geracionais de jovens engajadas na luta feminista. A 

partir de uma pesquisa etnográfica realizada junto ao 

Coletivo Marcha das Vadias de Santa Maria, no Rio 

Grande do Sul, desenvolvemos uma discussão a 

respeito da articulação dos novos movimentos sociais 

em sua interface com as dinâmicas de uma prática 

feminista marcada pela atuação em espaços da 

internet.

2018
Chagas, Luãn José 

Vaz

Mediação e diversidade de 

vozes: a ação das fontes na 

cobertura do movimento de 

ocupação nas escolas 

paranaenses

Rizoma
https://online.unisc.br/seer/index.ph

p/rizoma/article/view/9455/7017

O artigo realiza uma análise da cobertura do Paraná TV 

1ª Edição na última semana de outubro sobre o 

movimento de ocupação de escolas paranaenses. 

2018
Corrêa, Murilo 

Duarte Costa

Rafael Braga Vieira: O singular e 

os universais da polícia
Rio de Janeiro Dilemas

https://revistas.ufrj.br/index.php/dile

mas/article/view/19466/11288

O presente artigo analisa o caso de Rafael Braga Vieira, 

jovem, negro e pobre, preso em flagrante e condenado 

por porte de artefato incendiário no contexto das 

jornadas de junho de 2013 no Rio de Janeiro. 

2018

Oeiras, Tayla; 

Leite, Catharine; 

Almeida, Izabel; 

Castro, Rakel de

Propagação de Fake News pelo 

Movimento Brasil Livre – Caso 

Marielle Franco

São Luís

Intercom – 

Sociedade 

Brasileira de 

Estudos 

Interdisciplinares 

da Comunicação

http://portalintercom.org.br/anais/n

ordeste2018/resumos/R62-0338-

1.pdf

Este artigo apresenta uma revisão de literatura para 

tratar sobre a propagação de fake

news pelo Movimento Brasil Livre no caso Marielle 

Franco. 

2018

Santos, Luana dos; 

Yamamoto, 

Oswaldo

Juventude brasileira em pauta: 

analisando as conferências e o 

estatuto da juventude

Natal

Revista 

Latinoamericana 

de Ciencias 

Sociales, Niñez y 

Juventud

http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v1

6n2/2027-7679-rlcs-16-02-00657.pdf

 tendo em vista a situação de vulnerabilidade e 

visibilidade da juventude,

no cenário social e político brasileiro e sua agenda de 

reivindicações e pautas, objetiva-se discutir

aqui o processo de participação política dos jovens.

http://www.scielo.br/pdf/pusp/v29n2/1678-5177-pusp-29-02-159.pdf
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2018
Silva, Fernanda 

Arantes E.

Coletivos juvenis e transição 

para vida adulta: desafios 

vividos por jovens da cidade de 

São Paulo

São Paulo

Tese - Faculdade 

de Educação - 

Universidade de 

São Paulo (USP)

https://teses.usp.br/teses/disponivei

s/48/48134/tde-14122018-

101805/publico/FERNANDA_ARANTE

S_E_SILVA_rev.pdf

A pesquisa inferiu que as fronteiras entre ser jovem e 

ser adulto não são fixas e nem delimitadas de modo 

rígido, mas elásticas e porosas, o que permite aos 

indivíduos circularem entre os dois mundos no mesmo 

tempo histórico: são jovens que vivem a adultez e 

adultos que carregam consigo as experiências e o 

modo de vida de jovens.

2018
Freire, Rebecca 

Sobral

Hip-hop feminista? Convenções 

de gênero e feminismos no 

movimento Hip-hop 

soteropolitano

Salvador

Dissertação - 

Faculdade de 

Filosofia e 

Ciências Humanas 

- Universidade 

Federal da Bahia 

(UFBA)

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstrea

m/ri/6303/1/Disserta%c3%a7%c3%a

3o%20Rebeca%20Final.pdf

Nesse estudo, a autora analisa a existência de um hip-

hop feminista jovem, negro, soteropolitano, a partir da 

perspectiva das mulheres inseridas nesse movimento, e 

interessa-se por compreender quais são suas 

concepções acerca do feminismo investigando se há e 

de que forma influenciam as experiências dessas 

mulheres diante de um contexto que dialoga com a 

cultura política local vigente.

2018 Gentili, Pablo
Marielle Franco y el futuro de 

Brasil. Esperanza o barbarie.
Claso

https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ct

vn96gn4.13.pdf

El asesinato de Marielle Franco es un cruel crimen 

político contra una

de las principales figuras de la nueva izquierda 

brasileña. ¿Quiénes la

mataron y por qué? ¿El asesinato producirá un 

fortalecimiento de la

intervención militar en Río de Janeiro o, por el 

contrario, pondrá en

evidencia que se trata de una nueva acción autoritaria 

contra los más

pobres e inútil para combatir el delito? 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-14122018-101805/publico/FERNANDA_ARANTES_E_SILVA_rev.pdf
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https://teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-14122018-101805/publico/FERNANDA_ARANTES_E_SILVA_rev.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-14122018-101805/publico/FERNANDA_ARANTES_E_SILVA_rev.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/6303/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o Rebeca Final.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/6303/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o Rebeca Final.pdf
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https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctvn96gn4.13.pdf
https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctvn96gn4.13.pdf


2018

Oliveira, Rita de 

Cássia Alves; 

Garcia, Carla 

Cristina

Marielle, presente! Genocídio 

juvenil, feminismo e a vida

dos negros e negras das favelas 

do Rio de Janeiro: a luta da

vereadora brutalmente 

assassinada

São Paulo

Revista 

Latinoamericana 

de Ciencias 

Sociales, Niñez y 

Juventud

https://s3.amazonaws.com/academi

a.edu.documents/57064109/Marielle

__presente_Genocidio_juvenil__femi

nismo_e_a_vida_dos_negros_e_negr

as_das_favelas.pdf?response-

content-

disposition=inline%3B%20filename%3

DMarielle_presente_Genocidio_juven

il_femi.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-

HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3

A%2F20200123%2Fus-east-

1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-

Date=20200123T160932Z&X-Amz-

Expires=3600&X-Amz-

SignedHeaders=host&X-Amz-

Signature=b8325a81265e8c80f4a094

4bbf6dac48b238b9e519f26d3b0260

64dbccbd98ce

“Temos que transformar nossa dor em luta! Vamos 

adiante”, escrevia Marielle Franco dias antes

de ser assassinada. Este relato pretende relembrar as 

lutas e as razões pelas quais nove tiros foram

disparados no corpo da vereadora do Rio de Janeiro na 

tentativa de calar aquelas(es) que, como

ela, lutam pelos direitos humanos, pelo socialismo, 

pelo fim do racismo, do genocídio juvenil, do

machismo e do ódio contra as pessoas LGBT no Brasil.

2018
Rocha, Lia de 

Mattos

A vida e as lutas de Marielle 

Franco
Rio de Janeiro Revista em Pauta

https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/revista

empauta/article/viewFile/39439/278

98

Apresentei uma primeira versão deste texto como 

Conferência Magistral na IV Convención 

Latinoamericana de

Estudiantes de Sociología na Cidade do Panamá, em 09 

de Outubro de 2018. Marielle Franco foi homenageada

pelas Escuela de Sociología de la Universidad de 

Panamá (UP), Asociación de Estudiantes de Sociología 

(AES) e

Red de Estudiantes de Sociología de Latinoamérica y el 

Caribe (RESLAC). Foi incrível ver então como tantos 

jovens latinoamericanos se identificaram com a vida e 

as lutas de Marielle, e como ela se tornou gigante. 

Versões

desse texto serão ainda publicados em espanhol e 

inglês.

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/57064109/Marielle__presente_Genocidio_juvenil__feminismo_e_a_vida_dos_negros_e_negras_das_favelas.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DMarielle_presente_Genocidio_juvenil_femi.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200123%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200123T160932Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b8325a81265e8c80f4a0944bbf6dac48b238b9e519f26d3b026064dbccbd98ce
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Lúcia Miranda; 

Rodrigues, 

Maximiliano; 

Oliveira, Eduardo 

Francisco de

Juventude universitária e 

direitos de cidadania: sentidos 

atribuídos à diversidade sexual

Belo Horizonte
Cadernos de 

Pesquisa

http://www.scielo.br/pdf/cp/v48n16

9/1980-5314-cp-48-169-948.pdf

Com base em pesquisa quantitativa sobre sentidos 

atribuídos por jovens universitários à cidadania, este 

artigo enfoca a parte de diversidade sexual e direitos 

humanos.
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Nascimento, Maria 

S. do 

Casada consigo mesma: 

mulheres palhaças e a busca de 

uma comicidade feminista

São Paulo Revista Artemis

https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index

.php/artemis/article/view/42098/217

18

O presente artigo realiza uma reflexão acerca da 

intervenção artística de palhaças “Casada Consigo 

Mesma”, criada pela Cia. Asfalto de Poesia. São 

subsídios para esta análise: o histórico da presença das 

mulheres na arte da palhaçaria, o estudo dos recursos 

específicos da linguagem da palhaçaria, as ideias de 

comicidade e riso e o conceito de paródia.
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Danin, Renata 

Almeida; Júnior, 

José Gracildo 

Carvalho; Reis, 

Thiago Rodrigues

Racismo discursivo: O caso 

Marielle Franco e a cobertura da 

mídia internacional

Curitiba

methaodos.revista 

 de ciencias 

sociales

https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti

culo?codigo=6637799

Neste artigo foram analisadas formas discursivas 

presentes no discurso midiático de um periódico 

internacional sobre

a cobertura do assassinato da vereadora Marielle 

Franco e as relações entre violência policial e racismo, 

inerentes ao

debate da cobertura deste evento.
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Camargo, Bruna 

Emy; Silva, Miriam 

Cristina Carlos

A narrativa poética da morte no 

Jornalismo Literário: O caso 

Marielle Franco na

revista Piauí

 Sorocaba

Intercom – 

Sociedade 

Brasileira de 

Estudos 

Interdisciplinares 

da Comunicação

http://portalintercom.org.br/anais/n

acional2018/resumos/R13-1882-

1.pdf

A vereadora carioca Marielle Franco e o motorista 

Anderson Gomes foram mortos após um ataque de 13 

tiros ao carro em que estavam, no dia 14 de março de 

2018, fato de repercussão nacional e internacional. A 

partir de uma análise de conteúdo (BARDIN, 2006), 

este estudo bibliográfico e documental tem como 

objetivo investigar a presença de elementos da 

comunicação poética no Jornalismo Literário produzido 

pela revista Piauí na cobertura da morte de Marielle 

Franco, uma vez que a linguagem poética (DRAVET; 

CASTRO e SILVA, 2006 e SILVA, 2010), inserida nas 

produções simbólicas da realidade do Jornalismo 

Literário (LIMA, 2014 e MARTINEZ, 2016), pode ser 

usada para superar a incomunicabilidade dos excessos 

de informação (BAITELLO JÚNIOR, 2002) das narrativas 

sobre a morte (MORIN, 1997).
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Muito além de fake news: uma 

percepção sobre estratégias 

editoriais na cobertura

do caso Marielle Franco

Rio de Janeiro

Intercom – 

Sociedade 

Brasileira de 

Estudos 

Interdisciplinares 

da Comunicação

http://portalintercom.org.br/anais/n

acional2018/resumos/R13-1282-

1.pdf

O presente artigo pretende conduzir uma reflexão 

sobre a naturalização de uma

estratégia editorial que aparece, subjetivamente, como 

uma ferramenta na construção de

uma imagem, ideia ou valor. 
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Lins, Eunice 

Simões; Lopes, 

Flávia

Trevas e queda: análise do 

imaginário feminino na 

representação de fake news 

sobre Marielle Franco

João Pessoa Revista Memorare

http://portaldeperiodicos.unisul.br/in

dex.php/memorare_grupep/article/vi

ew/6302/3814

O imaginário social que constrói o mundo de 

representações simbólicas femininas é permeado por 

arquétipos que nos rementem a símbolos de vários 

tipos de referências, inclusive negativistas. Procuramos 

neste artigo traçar algumas dessas representações 

negativadas nas notícias falsas divulgadas sobre a 

vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, do 

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), assassinada em 

março de 2018. Neste artigo, buscamos por base a 

teoria do trajeto antropológico do imaginário, traçado 

por Gilbert Durand, em que procura a compreensão 

simbólica do imaginário por meio de dois regimes: o 

Regime Diurno e o Regime Noturno, partindo do 

pressuposto de que todas as formas de produção 

simbólica que temos na sociedade são reflexos do 

nosso imaginário social, como por exemplo, a 

produção midiática.
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Silveira-Barbosa, 

Paula; Rocha, 

Paula Melani

A (re)execução de Marielle 

Franco a partir das lentes de O 

Globo no Twitter

Salvador Revista Periodicus

https://portalseer.ufba.br/index.php/

revistaperiodicus/article/view/27978/

17144

. O objetivo é detalhar os sentidos atribuídos ao crime 

e seus desdobramentos, a partir das publicações de O 

Globo no Twitter. Observou-se por meio da análise do 

discurso francesa cinco dias de postagens, somando 29 

tweets. Verificou-se a tentativa do periódico de 

despolitizar a execução da vereadora, assim como o 

silenciamento em torno da difusão de informações 

falsas sobre a parlamentar.
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Análise dos elementos contidos 

nos discursos de ódio presentes 

nas interações virtuais do 

assassinato da vereadora 

Marielle Franco

Caxias do Sul

II Congresso de 

Direitos Humanos 

da FSG

http://ojs.fsg.br/index.php/congresso

dedireitoshumanos/article/view/310

7/2472

A presente pesquisa busca explorar e analisar os 

discursos de ódio em torno do assassinato da 

vereadora Marielle Franco. Buscamos compreender a 

dinâmica dos ambientes virtuais, bem como, os 

discursos de ódio e seus diversos significados.
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Alexandre; 

Santiago, Tamires

A cobertura jornalística do caso 

Marielle Franco: noticiabilidade 

e resistência da

cultura popular das periferias da 

América Latina

São Paulo

Intercom – 

Sociedade 
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Estudos 
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http://www.intercom.org.br/sis/even

tos/2018/resumos/R13-1921-1.pdf

A cobertura da indústria jornalística nos dias seguintes 

à execução da vereadora Marielle

Franco trouxe para os holofotes fontes, depoimentos e 

pautas que normalmente não fazem

pauta do cotidiano da imprensa hegemônica. Este 

artigo pretende mostrar que a cobertura

inicial feita sobre este crime foi motivada por aspectos 

mercadológicos, pois o fato atende

a vários critérios de noticiabilidade.

2018

Oliveira, Valéria 

Noronha de; 

Teixeira, Juliana 

Fernandes

Mídia Ninja: processo de 

produção de informações 

audiovisuais, por meio de

Dispositivos Móveis, sobre o 

Caso Marielle Franco

Teresina

Intercom – 

Sociedade 
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Estudos 

Interdisciplinares 

da Comunicação
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tos/2018/resumos/R13-1570-1.pdf

A mídia alternativa ganha novamente destaque com o 

assassinato da vereadora e ativista

Marielle Franco, em especial a Mídia Ninja, objeto 

desta pesquisa. Milhares de pessoas

vão às ruas com seus smartphones e publicam o 

evento via streaming nas redes sociais.

Dentre elas estão colaboradores do coletivo Narrativas 

Independentes Jornalismo em

Ação

2018

Rocha, Paula 

Melani; Dancosky, 

Andressa Kikuti

A diversidade de representações 

da mulher na cauda longa do 

jornalismo independente sobre 

gênero

Ponta Grossa 

(PR)

Chasqui: Revista 

Latinoamericana 

de Comunicación, 

2018

https://revistachasqui.org/index.php/

chasqui/article/view/3104

O presente artigo discute novas iniciativas de 

jornalismo independente realizadas na internet com 

segmentacao de genero, no Brasil. O objetivo e analisar 

sites jornalisticos com perspectiva de genero

O corpus compreende os sites Maria Pauteira, 

Catarinas e AzMina

2018 Araújo, R.

A reforma do ensino médio do 

governo Temer, a educação 

básica mínima e o cerco ao 

futuro dos jovens pobres

Belém HOLOS
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.ph

p/HOLOS/article/view/7065/pdf

Tratamos da Reforma do Ensino Médio

implementada pela Medida

Provisória n. 746, de 2016, e depois consolidada na Lei 

n. 13.415/17.

http://ojs.fsg.br/index.php/congressodedireitoshumanos/article/view/3107/2472
http://ojs.fsg.br/index.php/congressodedireitoshumanos/article/view/3107/2472
http://ojs.fsg.br/index.php/congressodedireitoshumanos/article/view/3107/2472
http://www.intercom.org.br/sis/eventos/2018/resumos/R13-1921-1.pdf
http://www.intercom.org.br/sis/eventos/2018/resumos/R13-1921-1.pdf
http://www.intercom.org.br/sis/eventos/2018/resumos/R13-1570-1.pdf
http://www.intercom.org.br/sis/eventos/2018/resumos/R13-1570-1.pdf
https://revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/3104
https://revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/3104
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/7065/pdf
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/7065/pdf


2018
Zanatta, Claudia 

Vicari

Coletivo Contrafilé: arte 

participativa, educação e 

política como ação.

São Paulo CROMA

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream

/handle/10183/180028/001067069.p

df?sequence=1

O artigo aborda a pratica artística do Coletivo 

Contrafilé por meio da análise da proposta "Espaço-

dispositivo para conversar sobre a escola que 

queremos: se a escola se repensa, o que acontece com 

os outros espaços?"

2018
Gohn, Maria da 

Glória

Jovens na política na atualidade 

– uma nova cultura de 

participação

São Paulo Caderno CRH
http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v31n8

2/0103-4979-ccrh-31-82-0117.pdf

O artigo aborda a participação de jovens em ações 

coletivas como protagonistas na esfera pública, pondo 

em destaque, também, algumas políticas públicas que 

têm tratado de questões de seu cotidiano, como as 

reformas na área da educação

2018

Vargas, Herom; 

Carvalho, Nilton 

Faria de; Perazzo, 

Priscila Ferreira

Remix e sampling: identidades e 

memória dos DJs na música 

eletrônica

São Paulo

Revista Famecos - 

Midia, Cultura e 

Tecnologia

http://revistaseletronicas.pucrs.br/re

vistapsico/ojs/index.php/revistafame

cos/article/view/28156/16637

Este artigo versa sobre o uso das técnicas do sampling 

e do remix como parte dos processos criativos na 

música eletrônica que, em determinados casos, trazem 

memorias e identidades musicais dos DJs (discjoqueis)

2018

Silva, Roselene 

Cássia De Alencar; 

Carade, Hildon 

Oliveira Santiago

“Nós por nós”: visibilidade e 

politização entre a juventude da 

periferia de Salvador

Salvador Revista Plural
https://www.revistas.usp.br/plural/a

rticle/download/153619/150074/

O presente trabalho analisa a visibilidade como 

artefato político, na medida em que ela tem sido 

utilizada por jovens da periferia urbana em suas 

tentativas de garantir o seu “direito à cidade”.

2018
Jesus, Flávio Assis 

Santos De

Currículo e lugar: dimensões da 

experiência educativa do 

Barracão de Ideias

Salvador

Dissertação - 

Faculdade de 

Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas 

- Universidade de 

São Paulo (USP)

https://teses.usp.br/teses/disponivei

s/8/8161/tde-27022019-

140353/publico/2018_FlavioAssisSan

tosDeJesus_VOrig.pdf

O presente estudo trata da experiência educativa do 

Barracão de Ideias, ocorrida na cidade do Salvador-Ba, 

no âmbito da Educação Básica da rede privada de 

ensino, que vem sendo sistematizada desde 2011

2018

Oliveira, Frederico 

Ramos; Barcelos, 

Janinne; Brasil, 

Luana Melody 

Vasconcelos; 

Santos, Priscila 

Rodrigues; 

Shintaku, Milton

Democracia Participativa e 

Juventude Politizada: estudo 

bibliométrico sobre os 

periódicos brasileiros de 

políticas públicas de juventude

Brasília

Ciência da 

Informação em 

Revista

http://www.seer.ufal.br/index.php/ci

r/article/view/4260/3153

As políticas públicas de juventude (PPJ) são um tema 

essencialmente multidisciplinar, cujas discussões em 

âmbito federal acontecem na Secretaria Nacional de 

Juventude, em parceria com os ministérios [...] Trata-

se, portanto, de um estudo que alinha os preceitos da 

Biblioteconomia, especialmente aqueles envolvidos na 

formação de bibliografias especializadas.

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/180028/001067069.pdf?sequence=1
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/180028/001067069.pdf?sequence=1
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/180028/001067069.pdf?sequence=1
http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v31n82/0103-4979-ccrh-31-82-0117.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v31n82/0103-4979-ccrh-31-82-0117.pdf
http://revistaseletronicas.pucrs.br/revistapsico/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/28156/16637
http://revistaseletronicas.pucrs.br/revistapsico/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/28156/16637
http://revistaseletronicas.pucrs.br/revistapsico/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/28156/16637
https://www.revistas.usp.br/plural/article/download/153619/150074/
https://www.revistas.usp.br/plural/article/download/153619/150074/
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8161/tde-27022019-140353/publico/2018_FlavioAssisSantosDeJesus_VOrig.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8161/tde-27022019-140353/publico/2018_FlavioAssisSantosDeJesus_VOrig.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8161/tde-27022019-140353/publico/2018_FlavioAssisSantosDeJesus_VOrig.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8161/tde-27022019-140353/publico/2018_FlavioAssisSantosDeJesus_VOrig.pdf
http://www.seer.ufal.br/index.php/cir/article/view/4260/3153
http://www.seer.ufal.br/index.php/cir/article/view/4260/3153


2018
Ferreira, Marco 

Aurélio

Comunicação em rede e 

alternativas democráticas: um 

estudo sobre junho de 2013 e 

novas formas de atuação política

São Paulo

Tese - Faculdade 

de Filosofia, 

Comunicação, 

Letras e Artes - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/21340/2/Marco%20Aur%c3%a9l

io%20Ferreira.pdf

Esta pesquisa analisa o papel desempenhado pelas 

redes de comunicação digitais nas manifestações 

ocorridas na cidade de São Paulo, em junho de 2013, a 

fim de delinear, analisar e compreender algumas das 

características desse modelo exitoso na difusão de 

informações, convencimento e engajamento de 

manifestantes não vinculados diretamente a coletivos 

político-culturais ou membros dos movimentos sociais.

2018
Altamirano, 

Micaela 

A pixação na paisagem de São 

Paulo: o risco com o construção 

do sentido da vida urbana

São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Filosofia, 

Comunicação, 

Letras e Artes - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/21338/2/Micaela%20Altamirano

.pdf

A presente pesquisa busca investigar quais efeitos de 

sentido são produzidos no espaço público a partir da 

presença massiva da manifestação visual denominada 

pixação (grafada com “x”) em edifícios e monumentos 

no cenário contemporâneo de São Paulo.

2018
Araujo, Nicole 

Barbosa de

Juventude e resistência: o funk 

como forma de expressão 

dos(das) jovens da periferia

São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Ciências Sociais - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/21136/2/Nicole%20Barbosa%20

de%20Araujo.pdf

Compreender a relação estabelecida entre a juventude 

negra e pobre da periferia e o lazer e a cultura, por 

meio do universo artístico-cultural do funk é o objetivo 

deste estudo. Nessa direção, serão privilegiadas a 

discussão referente à constituição e realidade atual da 

periferia, considerando a questão racial como 

elemento estruturante do capitalismo brasileiro, bem 

como a implantação da agenda neoliberal no Brasil, 

projeto continuado pelos governos petistas, nos treze 

anos em que permaneceram no poder.

2018
Assunção, 

Sulamita Jesus e

Quebradas feministas: 

estratégias de resistência nas 

vozes das mulheres negras e 

lésbicas negras da periferia sul 

da cidade de São Paulo

São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Ciências Sociais - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/21708/2/Sulamita%20Jesus%20

e%20Assun%c3%a7%c3%a3o.pdf

Esta dissertação pretende conhecer as ações, de cunho 

feminista-política-artística, desenvolvidas na periferia 

sul da cidade de São Paulo, pelas mulheres negras e 

lésbicas negras organizadas em coletivos.

https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21340/2/Marco Aur%c3%a9lio Ferreira.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21340/2/Marco Aur%c3%a9lio Ferreira.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21340/2/Marco Aur%c3%a9lio Ferreira.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21338/2/Micaela Altamirano.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21338/2/Micaela Altamirano.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21338/2/Micaela Altamirano.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21136/2/Nicole Barbosa de Araujo.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21136/2/Nicole Barbosa de Araujo.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21136/2/Nicole Barbosa de Araujo.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21708/2/Sulamita Jesus e Assun%c3%a7%c3%a3o.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21708/2/Sulamita Jesus e Assun%c3%a7%c3%a3o.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21708/2/Sulamita Jesus e Assun%c3%a7%c3%a3o.pdf


2018
Freitas, Regiany 

Silva de

Histórias de mulheres da 

periferia: construindo 

identidades discursivas de 

(re)existência

São Paulo

Dissertação - 

Programa de 

Estudos Pós-

Graduados em 

Linguística 

Aplicada e 

Estudos da 

Linguagem - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/21166/2/Regiany%20Silva%20d

e%20Freitas.pdf

Esta pesquisa tem origem no trabalho desenvolvido 

pelo coletivo Nós, mulheres da periferia, grupo criado 

em 2014 por nove comunicadoras que moram na 

periferia de São Paulo, com o objetivo de produzir um 

jornalismo focado nas questões relacionadas às 

mulheres da periferia.

2018

Paiva, Maria 

Cláudia Sant’anna 

de

Juventudes transfronteiriças: 

(re)existência cultural e 

transnacional de um coletivo 

angolano em São Paulo

São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Ciências Sociais - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/21469/2/Maria%20Cl%c3%a1ud

ia%20Sant_anna%20de%20Paiva.pdf

Vive-se hoje em tempos de globalização, um cenário 

marcado pelas grandes circulações de bens materiais, 

capital, informação e, sobretudo, de pessoas. A 

tecnologia propicia maior fluxo, troca, 

compartilhamento de conteúdo, imagens e imaginários 

[...].  Dentro desse grande compartilhamento, mais 

especificamente em São Paulo, inserem-se os jovens do 

coletivo angolano Muxima na Diáspora.

2018
Pereira, Jéssica 

Oliveira

“Meu corpo, minhas regras”? 

Feminismos e os sentidos do 

corpo em rede digital

São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Filosofia, 

Comunicação, 

Letras e Artes - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/21295/2/J%c3%a9ssica%20Olive

ira%20Pereira.pdf

Esta dissertação analisa quais são os discursos que 

envolvem o corpo em páginas brasileiras feministas no 

Facebook e como os modos de presença (ou ausência) 

dos corpos significam os feminismos no Brasil.

2018
Lima, Raul Alves 

Barreto 

Os feminismos e suas vozes: 

uma leitura junguiana das 

experiências de mulheres 

participantes de coletivos 

feministas

São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Ciências Humanas 

e da Saúde - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/21818/2/Raul%20Alves%20Barr

eto%20Lima.pdf

Com os objetivos de investigar as motivações que 

levam essas mulheres a participarem desses grupos e 

de compreender suas experiências enquanto mulheres 

feministas, realizamos um estudo qualitativo por meio 

da realização de entrevistas semiestruturadas com 

nove mulheres participantes de coletivos feministas.

https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21166/2/Regiany Silva de Freitas.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21166/2/Regiany Silva de Freitas.pdf
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https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21295/2/J%c3%a9ssica Oliveira Pereira.pdf
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2018

Laranjeira, Denise 

H. P.; Iriart, Mirela 

Figueiredo; Luedy, 

Eduardo

Arte como política de 

resistência: dispositivos 

cartográficos na apreensão de 

práticas culturais juvenis em 

uma cidade do Nordeste do 

Brasil

Feira de 

Santana (BA)

Revista 

Etnográfica

https://journals.openedition.org/etn

ografica/5614

O artigo pretende compreender o papel da arte nos 

processos de inserção social e política de jovens na 

cidade de Feira de Santana, Bahia, investigando a 

produção e difusão cultural de alguns coletivos e 

circuitos culturais juvenis, através de um estudo 

inspirado na etnografia urbana e na cartografia 

psicossocial

2018 Cogo, Denise
O Haiti é Aqui: mídia, imigração 

haitiana e racismo no Brasil
São Paulo

Chasqui: Revista 

Latinoamericana 

de Comunicación

https://revistachasqui.org/index.php/

chasqui/article/view/3595/3099

Esse artigo apresenta os resultados de uma pesquisa 

orientada a análise das narrativas produzidas e 

difundidas, entre 2015 e 2017, em espaços de mídias 

digitais criadas por imigrantes haitianos no Brasil, 

enfatizando aquelas narrativas que buscam dar 

visibilidade as suas experiencias no âmbito das relações 

raciais. 

2018
Paes, Vanessa 

Generoso

Fronteiras políticas em 

movimento - dilemas e 

tendências de novos fluxos 

imigratórios em São Paulo: 

trabalho, gênero e direitos

São Paulo

Tese - Faculdade 

de Filosofia, 

Letras e Ciências 

Humanas - 

Universidade de 

São Paulo (USP)

https://teses.usp.br/teses/disponivei

s/8/8138/tde-14092018-

174651/publico/2017_VanessaGener

osoPaes_VCorr.pdf

A proposta desta pesquisa foi constituída da análise da 

política de imigração no Brasil a partir da conexão de 

três redes de entrevistas selecionadas para esta tese

Foi esperado, com isso, a construção das explicações 

acerca de como se deram os processos de 

deslocamentos, da luta pelo acesso a direitos e a 

inserção das experiências de vida resultantes dessa 

mobilidade no cenário das migrações contemporâneas

2018

Bittencourt, Lúcio 

Nagib; Matheus, 

Tiago Corbisier; 

Tavanti, Roberth 

Miniguine

Ações culturais e juventudes em 

M’ Boi Mirim : um debate sobre 

políticas públicas e 

vulnerabilidades

São Paulo Athenea Digital
https://atheneadigital.net/article/vie

w/v18-n3-nagib/1975-pdf-pt

O objetivo do presente artigo é descrever e analisar as 

ações culturais desenvolvidas por jovens de 18 a 29 

anos que residem em M’Boi Mirim

2018

Gorski, Lais; 

Cordeiro, Jair 

Silveira

Encarceramento e extermínio 

de parte da juventude brasileira 

como política de controle da 

criminalidade e do medo

Porto Alegre

Revista de 

Movimentos 

Sociais e Conflitos

https://www.indexlaw.org/index.php

/revistamovimentosociais/article/vie

w/4363/pdf

O artigo problematiza os sujeitos sociais considerados 

inimigos ou descartáveis. Objetiva-se compreender 

como a sociedade e o Estado criam mecanismos para 

estabelecer que os adolescentes e jovens, pobres, 

negros de 14 a 29 anos de idade, moradores das 

periferias das cidades brasileiras são a categoria social 

considerada inimiga, descartável

https://journals.openedition.org/etnografica/5614
https://journals.openedition.org/etnografica/5614
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2018

Anhas, Danilo de 

Miranda; Castro-

Silva, Carlos 

Roberto

Potência de ação da juventude 

em uma comunidade periférica:

enfrentamentos e desafios

São Paulo
Revista Ciência & 

Saúde Coletiva

http://www.scielo.br/pdf/csc/v23n9/

1413-8123-csc-23-09-2927.pdf

O artigo baseia-se em uma pesquisa de doutoramento 

e tem como objetivo compreender e dar visibilidade a 

formas de participação social de jovens moradores de 

uma comunidade periférica localizada no litoral de São 

Paulo

2018
Maciel, Danielle 

Edite Ferreira

A rebelião do público-alvo e a 

crise da tecnologia social de 

pacificação: luta no Programa 

Fábricas de Cultura.

São Paulo

Tese - Escola de 

Comunicação e 

Artes - 

Universidade de 

São Paulo (USP)

https://www.teses.usp.br/teses/disp

oniveis/27/27154/tde-03102018-

153222/publico/DanielleEditeFerreira

MacielVC.pdf

Esta tese examina o contexto e os sentidos políticos da 

implementação de um programa público cultural 

criado em 2004 como fruto de uma parceria entre a 

Secretaria Estadual de Cultura (SEC) do estado de São 

Paulo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID): o Programa Fábricas de Cultura

2018

Nonato, Symaira 

Poliana; Dayrell, 

Juarez Tarcísio

Juventude, trabalho e escola: 

reflexões sobre a condição 

juvenil

Belo Horizonte
Trabalho & 

Educação

https://periodicos.ufmg.br/index.php

/trabedu/article/view/9723/6869

O artigo discute alguns resultados da investigação “A 

condição juvenil dos jovens trabalhadores da Cruz 

Vermelha Brasileira no campus Pampulha da UFMG.”

2018
Sousa, Gilvan 

David de

A institucionalização do Plano 

Nacional de Juventude e Meio 

Ambiente debates, tensões e 

perspectivas

São Paulo

Dissertação - 

Escola de Artes, 

Ciências e 

Humanidades - 

Universidade de 

São Paulo (USP)

https://www.teses.usp.br/teses/disp

oniveis/100/100134/tde-30012018-

221649/publico/PNJMA_GilvanDavid.

pdf

A escolha dessa dissertação em avaliar características e 

caminhos dessa política pública foi feita pelo fato do 

discurso governamental considerá-la uma política 

construída a partir da demanda das organizações 

juvenis e possuir instrumentos legais e mecanismos 

que nortearam a sua institucionalização [...].

O objetivo principal da pesquisa foi compreender os 

enunciados, discursos e modos de participação dos 

jovens no processo de institucionalização do PNJMA

2018 Novaes, Regina
Juventude e religião, sinais do 

tempo experimentado
Rio de Janeiro Interseções

https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/interse

coes/article/view/39020/27507

Em um momento histórico em que a incerteza 

atravessa a condição juvenil e no qual as novas 

tecnologias de informação e comunicação modificam 

relações no interior do campo religioso, este artigo - 

inspirado em Mannhein - se propõe a refletir sobre “o 

tempo religioso experimentado” por jovens de hoje. 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v23n9/1413-8123-csc-23-09-2927.pdf
http://www.scielo.br/pdf/csc/v23n9/1413-8123-csc-23-09-2927.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-03102018-153222/publico/DanielleEditeFerreiraMacielVC.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-03102018-153222/publico/DanielleEditeFerreiraMacielVC.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-03102018-153222/publico/DanielleEditeFerreiraMacielVC.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-03102018-153222/publico/DanielleEditeFerreiraMacielVC.pdf
https://periodicos.ufmg.br/index.php/trabedu/article/view/9723/6869
https://periodicos.ufmg.br/index.php/trabedu/article/view/9723/6869
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100134/tde-30012018-221649/publico/PNJMA_GilvanDavid.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100134/tde-30012018-221649/publico/PNJMA_GilvanDavid.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100134/tde-30012018-221649/publico/PNJMA_GilvanDavid.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100134/tde-30012018-221649/publico/PNJMA_GilvanDavid.pdf
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/intersecoes/article/view/39020/27507
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/intersecoes/article/view/39020/27507
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/intersecoes/article/view/39020/27507


2018

Instituto Pólis, 

INESC, Oxfam 

Brasil, Ação 

Educativa, Fase PE, 

Fase RJ, Ibase, 

Criola

Guia Juventudes nas cidades: 

São Paulo
São Paulo Instituto Pólis

https://polis.org.br/wp-

content/uploads/guia-sao-

paulo_alta.pdf

O Guia Juventudes nas Cidades São Paulo tem como 

objetivo dar visibilidade às políticas públicas para as 

juventudes em defesa do direito à cidade. A publicação 

sintetiza as políticas vigentes e aponta as ausentes, 

reunindo também  informações sobre diferentes 

iniciativas de coletivos jovens de SP.   O projeto prevê 

oficinas de formação e assessorias visando à inclusão 

econômica dos jovens em tempos de crise, bem como 

formação política nos temas “desigualdade social” e 

“direito à cidade”.

2018

Instituto Pólis, 

INESC, Oxfam 

Brasil, Ação 

Educativa, Fase PE, 

Fase RJ, Ibase, 

Criola

Guia Juventudes nas cidades: 

Distrito Federal Brasília Instituto Pólis
https://polis.org.br/wp-

content/uploads/guia-df_alta.pdf

O Guia “Juventudes nas Cidades Distrito Federal” é um 

instrumento de conhecimento e defesa do direito à 

cidade. O guia foi elaborado no âmbito do projeto 

“Juventudes nas Cidades”, por iniciativa das 

organizações Oxfam Brasil, Ação Educativa, Fase PE, 

Fase RJ, Ibase, Inesc e Instituto Pólis. Nas cidades do 

Distrito Federal e entorno, Recife, Rio de Janeiro e São 

Paulo foram realizadas oficinas, encontros 

autogestionados e reuniões com jovens de diferentes 

grupos e coletivos. Ele é resultado do esforço coletivo 

de debate e  mobilização em prol da democracia no 

país e da luta por direitos. O projeto prevê oficinas de 

formação e assessorias visando à inclusão econômica 

dos jovens em tempos de crise, bem como formação 

política nos temas “desigualdade social” e “direito à 

cidade”.

https://polis.org.br/wp-content/uploads/guia-sao-paulo_alta.pdf
https://polis.org.br/wp-content/uploads/guia-sao-paulo_alta.pdf
https://polis.org.br/wp-content/uploads/guia-sao-paulo_alta.pdf
https://polis.org.br/wp-content/uploads/guia-df_alta.pdf
https://polis.org.br/wp-content/uploads/guia-df_alta.pdf


2018

Instituto Pólis, 

INESC, Oxfam 

Brasil, Ação 

Educativa, Fase PE, 

Fase RJ, Ibase, 

Criola

Guia Juventudes nas cidades: 

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro Instituto Pólis

https://polis.org.br/wp-

content/uploads/guia-rio_alta.pdf

O Guia “Juventudes nas Cidades Rio de Janeiro” é um 

instrumento de conhecimento e defesa do direito à 

cidade. O guia foi elaborado no âmbito do projeto 

“Juventudes nas Cidades”, por iniciativa das 

organizações Oxfam Brasil, Ação Educativa, Fase PE, 

Fase RJ, Ibase, Inesc e Instituto Pólis. Nas cidades do 

Distrito Federal e entorno, Recife, Rio de Janeiro e São 

Paulo foram realizadas oficinas, encontros 

autogestionados e reuniões com jovens de diferentes 

grupos e coletivos. Ele é resultado do esforço coletivo 

de debate e  mobilização em prol da democracia no 

país e da luta por direitos. O projeto prevê oficinas de 

formação e assessorias visando à inclusão econômica 

dos jovens em tempos de crise, bem como formação 

política nos temas “desigualdade social” e “direito à 

cidade”.

2018

Instituto Pólis, 

INESC, Oxfam 

Brasil, Ação 

Educativa, Fase PE, 

Fase RJ, Ibase, 

Criola

Guia Juventudes nas cidades: 

Recife
Recife Instituto Pólis

https://polis.org.br/wp-

content/uploads/Juventudes-nas-

Cidades-Guia-Recife.pdf

O Guia “Juventudes nas Cidades Recife” é um 

instrumento de conhecimento e defesa do direito à 

cidade. O guia foi elaborado no âmbito do projeto 

“Juventudes nas Cidades”, por iniciativa das 

organizações Oxfam Brasil, Ação Educativa, Fase PE, 

Fase RJ, Ibase, Inesc e Instituto Pólis. Nas cidades do 

Distrito Federal e entorno, Recife, Rio de Janeiro e São 

Paulo foram realizadas oficinas, encontros 

autogestionados e reuniões com jovens de diferentes 

grupos e coletivos. Ele é resultado do esforço coletivo 

de debate e  mobilização em prol da democracia no 

país e da luta por direitos. O projeto prevê oficinas de 

formação e assessorias visando à inclusão econômica 

dos jovens em tempos de crise, bem como formação 

política nos temas “desigualdade social” e “direito à 

cidade”.

https://polis.org.br/wp-content/uploads/guia-rio_alta.pdf
https://polis.org.br/wp-content/uploads/guia-rio_alta.pdf
https://polis.org.br/wp-content/uploads/Juventudes-nas-Cidades-Guia-Recife.pdf
https://polis.org.br/wp-content/uploads/Juventudes-nas-Cidades-Guia-Recife.pdf
https://polis.org.br/wp-content/uploads/Juventudes-nas-Cidades-Guia-Recife.pdf


2018

Rocha, Rose de 

Melo; Pereira, 

Simone Luci

O que consomem os que não 

consomem? Ativistas, 

alternativos, engajados

São Paulo

Intercom: Revista 

Brasileira de 

Ciências da 

Comunicação

http://www.scielo.br/pdf/interc/v41n

2/1809-5844-interc-41-2-0107.pdf

O artigo apresenta um mapeamento reflexivo sobre 

concepções e práticas de consumo de jovens ativistas 

brasileiros que assumem posturas críticas ou 

alternativas às sociedades midiáticas e ao capitalismo. 

A metodologia de base qualitativa contemplou 

questionários e entrevistas em profundidade. Nesta 

abordagem, as narrativas juvenis assumem  

centralidade, colocando os ativistas na condição de 

sujeitos de enunciação.

2018

Pereira, Simone 

Luci; Herschmann, 

Micael

Circuitos latinos em SP e RJ: 

sentidos dos ativismos musicais 

migrantes

São Paulo; Rio 

de Janeiro

Revista 

Fronteiras: 

estudos midiáticos

http://revistas.unisinos.br/index.php/

fronteiras/article/view/fem.2018.202

.03/60746397

O artigo analisa aspectos dos circuitos musicais latinos 

em São Paulo e no Rio de Janeiro, buscando 

compreender as proximidades e disjunções entre as 

práticas protagonizadas por imigrantes oriundos da 

América Latina hispânica e os sentidos de “latinidade” 

que a partir daí se esboçam em cada cidade.

2018

Pereira, Simone 

Luci; Soares, 

Thiago

Reguetón en Cuba: censura, 

ostentación y grietas en las 

políticas mediáticas

São Paulo Palabras Clave

https://palabraclave.unisabana.edu.c

o/index.php/palabraclave/article/vie

w/8340/pdf

A través de la censura de un videoclip en los sistemas 

de medios de comunicación cubanos, se abordan aquí 

las controversias evidenciadas por la presencia del 

reguetón en Cuba.

2018

Pereira, Simone 

Luci; 

Gheirart, Oziel

Coletivos de música eletrônica 

em São Paulo: usos da cidade, 

culturas juvenis e sentidos 

políticos

São Paulo ComPós
https://www.e-compos.org.br/e-

compos/article/view/1519/1859

Analisamos uma recente cena da música eletrônica de 

pista, que vem ocorrendo nas ruas das áreas centrais 

de São Paulo, articulada às discussões e às ações 

ocorridas na cidade sobre seus usos e sobre cidadania 

urbana.

2018

Pereira, Simone 

Luci; Silva, Maria 

Fernanda Andrade 

da

Do anonimato à fama: 

processos de celebrização no 

funk ostentação

São Paulo

Logos: 

Comunicação e 

Universidade

https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/logos/

article/view/28834/28297

Este artigo aborda os processos de celebrização 

envolvidos na passagem de jovens comuns da periferia 

de São Paulo a ídolos locais e até nacionais, como 

intérpretes do funk ostentação.

2018
Rocha, Rose de 

Melo

Remediação com purpurina: 

bricolagens tecnoestéticas no 

drag-artivismo de Gloria Groove 

São Paulo Interin
https://seer.utp.br/index.php/i/articl

e/view/613/0

Discute-se neste artigo a audiovisibilidade midiática da 

cantora drag paulistana Gloria Groove, nome artístico 

de Daniel Garcia, como exemplo de remediação 

tecnoestética em contextos pós-massivos. 

http://www.scielo.br/pdf/interc/v41n2/1809-5844-interc-41-2-0107.pdf
http://www.scielo.br/pdf/interc/v41n2/1809-5844-interc-41-2-0107.pdf
http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/fem.2018.202.03/60746397
http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/fem.2018.202.03/60746397
http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/fem.2018.202.03/60746397
https://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/8340/pdf
https://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/8340/pdf
https://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/8340/pdf
https://www.e-compos.org.br/e-compos/article/view/1519/1859
https://www.e-compos.org.br/e-compos/article/view/1519/1859
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/logos/article/view/28834/28297
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/logos/article/view/28834/28297
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/logos/article/view/28834/28297
https://seer.utp.br/index.php/i/article/view/613/0
https://seer.utp.br/index.php/i/article/view/613/0


2019

Rocha, Rose

  de Melo; 

Caminha, Marina

Estéticas bastardas de 

subjetividades celebrizadas: 

sensualização, deboche e 

resistências no pop-funk de Lia 

Clark

São Paulo
Revista Famecos

http://revistaseletronicas.pucrs.br/oj

s/index.php/revistafamecos/article/vi

ew/30349/17965

Problematizamos neste artigo características da 

performance midiática da cantora drag Lia Clark, com o 

objetivo de pensar formas da resistência no âmbito do 

entretenimento e da cultura pop. A análise de alguns 

de seus videoclipes é articulada às chaves conceituais 

da “subjetividade política encorpada” e da “bastardia”. 

Entendemos que há uma centralidade do corpo-mídia 

travestido e ambivalente de Clark na construção de 

suas estratégias narrativas, que dialogam fortemente 

com o humor, a sensualização e o deboche. Este corpo 

narrativo é também porta-voz de enfrentamentos 

importantes, que incidem diretamente na luta por 

audiovisibilidade de gays, mulheres e transexuais.

2019

Rocha, Rose

  de Melo; 

Rezende, Aline

Diva da Sarjeta:

  ideologia enviadescida e 

blasfêmea pop-profana nas 

políticas de audiovisibilidade da 

travesti paulistana Linn da 

Quebrada

São Paulo
CONTRACAMPO 

(UFF)

http://periodicos.uff.br/contracampo

/article/view/28079/pdf

Analisamos algumas das formas de resistência 

mobilizadas pela artista, performer, bailarina e cantora 

paulistana Linn da Quebrada, atentando para modos 

de ocupar as cidades e as redes sociais que 

ressignificam corpos, espaços midiáticos e vida 

cotidiana. Filha de mãe alagoana, criada nas periferias 

urbanas de São Paulo, ouvindo funk e as pregações das 

testemunhas de Jeová, Linn é a poeta “papo reto”, que 

encara os machões, com seus “grandes membros 

eretos”, e sai em defesa das mulheres e do feminino, 

onde esteja e como se manifeste. Posicionando-se 

como bixa, trans, preta e periférica, Linn assume em 

suas rimas e aparições públicas o projeto de 

“envaidecer a viadagem”, fazer da estética “uma 

experiência radical” e de seu corpo uma ocupação.

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/30349/17965
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/30349/17965
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/30349/17965
http://periodicos.uff.br/contracampo/article/view/28079/pdf
http://periodicos.uff.br/contracampo/article/view/28079/pdf


2019

Castro, Mary 

Garcia; 

Abramovay, 

Miriam

Quarta onda ou um

Feminismo Maremoto?

Significados do “#ELE

NÃO” nas ruas do Brasil

Rio de Janeiro

Revista de 

Divulgação 

Científica do 

Centro de Estudos 

e Memória da 

Juventude (CEMJ)

https://www.ufrb.edu.br/portal/imag

es/documentos/2019/201908240930

16_Juventude.br_17.pdf

 Discute-se que tal manifestação e outras que a 

seguem é parte de um processo histórico que vem em 

um crescente, que toma múltiplas formas de 

feminismos que cada vez mais conjugam direitos de 

mulheres e da população gay, com uma crítica 

sistêmica da economia política, enlaçando o material e 

o

simbólico, quando o corpo fala, protesta por si, por 

muitos, por democracia

2019
Costa, Beatriz 

Adão Pascoal da 

Modo de vida dos imigrantes 

africanos na cidade de São 

Paulo: a trajetória dos angolanos

São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Ciências Sociais 

(Serviço Social) - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/22331/2/Beatriz%20Ad%c3%a3

o%20Pascoal%20da%20Costa.pdf

O presente estudo é voltado à compreensão do 

fenômeno da imigração africana em São Paulo. Em 

particular, trata de modos de vida dos imigrantes 

africanos na cidade de São Paulo: a trajetória dos 

angolanos, homens e mulheres que escolheram essa 

cidade para um novo começo

2019

Di Agustini, 

Solange de Fátima 

Andreassa

A rede UniCEU e as 

transformações no território 

CEU

São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Educação - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/22291/2/Solange%20de%20F%c

3%a1tima%20Andreassa%20Di%20Ag

ustini.pdf

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a UniCEU, 

instalada no CEU, ofertando ensino superior EaD 

público. A EaD acumula grande crescimento de 

matrículas desde a sua regulamentação, 

principalmente na formação de professores. Diante 

disso, o recorte desta é o curso de Pedagogia ofertado 

no polo UniCEU Meninos pela Unesp e Univesp.

2019
Espinoza, Luccas 

Saqueto

O neoliberalismo e a educação 

pública no Estado de São Paulo: 

uma análise da resistência do 

movimento de ocupações de 

escolas à reorganização 

proposta pelo governo

São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Economia, 

Administração, 

Contábeis e 

Atuariais - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/22311/2/Luccas%20Saqueto%2

0Espinoza.pdf

As políticas públicas de educação possuem diversas 

contradições quando implementadas no capitalismo, 

os anseios por ascender socialmente via profissões 

melhor remuneradas contrastam com a necessidade 

de formação de indivíduos críticos e conscientes de seu 

lugar na sociedade. Diante disso, o processo de 

ocupação das escolas da rede pública do Estado de São 

Paulo no final do ano de 2015, pode ser encarado 

como um importante exemplo de evidência dessas 

contradições. 

https://www.ufrb.edu.br/portal/images/documentos/2019/20190824093016_Juventude.br_17.pdf
https://www.ufrb.edu.br/portal/images/documentos/2019/20190824093016_Juventude.br_17.pdf
https://www.ufrb.edu.br/portal/images/documentos/2019/20190824093016_Juventude.br_17.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/22331/2/Beatriz Ad%c3%a3o Pascoal da Costa.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/22331/2/Beatriz Ad%c3%a3o Pascoal da Costa.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/22331/2/Beatriz Ad%c3%a3o Pascoal da Costa.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/22291/2/Solange de F%c3%a1tima Andreassa Di Agustini.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/22291/2/Solange de F%c3%a1tima Andreassa Di Agustini.pdf
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https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/22291/2/Solange de F%c3%a1tima Andreassa Di Agustini.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/22311/2/Luccas Saqueto Espinoza.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/22311/2/Luccas Saqueto Espinoza.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/22311/2/Luccas Saqueto Espinoza.pdf


2019
Freitas, Felipe da 

Silva

Pelo Direito à vida segura: um 

estudo sobre a mobilização 

negra pela aprovação do 

Estatuto da Juventude no 

Congresso Nacional

Brasília
Revista Direito e 

Práxis

http://www.scielo.br/pdf/rdp/v10n2/

2179-8966-rdp-10-2-1335.pdf

Neste trabalho pretendemos analisar a mobilização 

dos atores políticos da juventude negra no processo de 

tramitação do Estatuto da Juventude, Lei n. 12.852, de 

agosto de 2013 destacando as narrativas construídas 

no âmbito dos movimentos de juventude negra e 

buscando compreender as demandas relativas à vida 

segura e investigar a incidência da ação pública dos(as) 

jovens negros(as) na construção deste marco legal.

2019

Júnior, Claudio 

José Dos Santos; 

Silva, John Victor 

Dos Santos; Lima, 

Eden Erick Hilário 

Tenório de; 

Bezerra, Waldez 

Cavalcante

Coletivo Bee, luta LGBTT e saúde 

integral: diversidade sexual e de 

gênero no ambiente 

universitário

Alagoas RECIIS
https://www.reciis.icict.fiocruz.br/ind

ex.php/reciis/article/view/1720/2299

O presente artigo trata-se de um trabalho descritivo 

sobre o Coletivo Bee, um movimento estudantil

pertencente à Universidade Estadual de Ciências da 

Saúde de Alagoas que surgiu com o objetivo de

implantar o movimento LGBTT na Universidade para 

discutir o preconceito de gênero e de orientação

sexual, por meio de ações de empoderamento e de 

emancipação das minorias LGBTTs

2019
Oliveira, Assis Da 

Costa

Contribuições juvenis para os 

direitos indígenas
Altamira (PA)

Revista Direito e 

Práxis

http://www.scielo.br/pdf/rdp/v10n2/

2179-8966-rdp-10-2-1261.pdf

Neste artigo, analiso a perspectiva geracional dos 

direitos indígenas que emerge com a produção político-

discursiva de jovens indígenas no documento de 

monitoramento dos 10 anos de vigência da Declaração 

das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas. 

2019

Lopes, Ana 

Christina Brito; 

Berclaz, Marcio 

Soares

A invisibilidade do Esporte e da 

Cultura como Direitos da 

Criança e do Adolescente

Paraná
Revista Direito e 

Práxis

http://www.scielo.br/pdf/rdp/v10n2/

2179-8966-rdp-10-2-1430.pdf

O presente artigo problematiza a invisibilidade do 

esporte e da cultura como direitos fundamentais de 

crianças e adolescentes.

2019

Carvalho, 

Francione Oliveira; 

Silva, Karina 

Pereira da

O preto ao cubo branco: "dos 

pesos que se carrega"
Rio de Janeiro Revista :Estudio

http://estudio.fba.ul.pt/E_v10_iss27.

pdf

O artigo reflete sobre um recorte da produção do 

artista visual Matheus Assunção [...]. O artista explora 

as interfaces entre a performance a fotografia, o vídeo, 

e a relação entre corpo/sexualidade/gênero dissidentes 

e as marcas do tráfico negreiro. A partir dele é possível 

diálogos e conexões com todo um coletivo de artistas 

afrodescendentes surgidos na última década.

http://www.scielo.br/pdf/rdp/v10n2/2179-8966-rdp-10-2-1335.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rdp/v10n2/2179-8966-rdp-10-2-1335.pdf
https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/1720/2299
https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/1720/2299
http://www.scielo.br/pdf/rdp/v10n2/2179-8966-rdp-10-2-1261.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rdp/v10n2/2179-8966-rdp-10-2-1261.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rdp/v10n2/2179-8966-rdp-10-2-1430.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rdp/v10n2/2179-8966-rdp-10-2-1430.pdf
http://estudio.fba.ul.pt/E_v10_iss27.pdf
http://estudio.fba.ul.pt/E_v10_iss27.pdf


2019
Braga, Claudia 

Pellegrini 

Políticas públicas na atenção à 

saúde mental de crianças e 

adolescentes: percurso histórico 

e caminhos de participação

São Paulo
Ciência & Saúde 

Coletiva

http://www.scielo.br/pdf/csc/v24n2/

1678-4561-csc-24-02-0401.pdf

Na reforma psiquiátrica brasileira, é importante a 

participação de pessoas com experiência de sofrimento 

psíquico enquanto atores sociais na construção desse 

processo, que envolve a criação de novas políticas 

públicas, práticas, saberes e modos de relação com 

essa experiência.

2019

Dos Pinheiro, 

Patricia S.; Silva, 

Maysa L.; 

Rodriguez, 

Marcela P.

Feminismos não hegemônicos 

contemporâneos: lutas 

cotidianas em defesa de 

territórios corpo-terra

São Lourenço 

do Sul (RS)
Revista Artemis

https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index

.php/artemis/article/view/41356/275

33

O  objetivo deste texto é realizar uma análise sobre a 

defesa de territórios por mulheres do Brasil Meridional, 

a partir de epistemologias que germinam através do 

engajamento e das trajetórias de vida dessas mulheres, 

tendo como pano de fundo o meio rural e a 

agricultura: assentadas da reforma agrária e 

quilombolas. 

2019
Barreira, Irlys 

Alencar F.

Léxicos urbanos e arenas 

públicas: observando tempos e 

espaços no Centro de Fortaleza

Fortaleza
Revista Tempo 

Real

http://www.scielo.br/pdf/ts/v31n1/1

809-4554-ts-31-01-0071.pdf

O presente artigo referencia-se nas classificações, 

representações e propostas de intervenção urbana 

como matéria relevante para o registro da cidade como 

prática e linguagem. O centro de Fortaleza oferece 

aporte empírico para a questão por constituir local 

exemplar de acionamento de classificações, reformas e 

intervenções feitas em diversos momentos.

2019
Carrenho, Aline 

Costa

Arte, educação musical e 

formação cultural no contexto 

das organizações sociais: a 

práxis cultural e suas 

contradições à luz da teoria 

crítica

São Paulo

Dissertação - 

Instituto de 

Psicologia - 

Universidade de 

São Paulo (USP)

https://www.teses.usp.br/teses/disp

oniveis/47/47131/tde-17122019-

190305/publico/carrenho_me.pdf

A proposta desta pesquisa empírica foi a de 

desenvolver uma investigação sobre a práxis cultural 

das organizações sociais e, mais especificamente, de 

projetos socioeducativos e culturais localizados em 

áreas de bolsões de pobreza e de desigualdades 

sociais, como as periferias das grandes cidades 

brasileiras

2019 Carletti, Isabela

Corpomídia e gênero: 

comunicação na prática instável 

da existência

São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Filosofia, 

Comunicação, 

Letras e Artes - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/22439/2/Isabela%20Carletti.pdf

No âmbito do contexto capitalista que nos rege, muito 

se tem publicado sobre questões de gênero, 

sexualidade e movimento LGBT. É neste universo 

complexo que se inserem as questões sobre pessoas T, 

o tema desta dissertação, que tem como objeto a força 

dos discursos midiatizados sobre as pessoas T. 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v24n2/1678-4561-csc-24-02-0401.pdf
http://www.scielo.br/pdf/csc/v24n2/1678-4561-csc-24-02-0401.pdf
https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/artemis/article/view/41356/27533
https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/artemis/article/view/41356/27533
https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/artemis/article/view/41356/27533
http://www.scielo.br/pdf/ts/v31n1/1809-4554-ts-31-01-0071.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ts/v31n1/1809-4554-ts-31-01-0071.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47131/tde-17122019-190305/publico/carrenho_me.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47131/tde-17122019-190305/publico/carrenho_me.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47131/tde-17122019-190305/publico/carrenho_me.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/22439/2/Isabela Carletti.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/22439/2/Isabela Carletti.pdf


2019
Queiroz, André 

Sanchez

Cultura e política no Hip Hop na 

cidade de São Paulo: redes, 

sociabilidades e territórios

São Paulo

Dissertação - 

Faculdade de 

Ciências Sociais - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/22783/2/Andr%c3%a9%20Sanc

hez%20Queiroz.pdf

Esta pesquisa investigou a rede de produção cultural 

Fórum Hip Hop MSP (Município de São Paulo), que se 

formou por uma dinâmica de relações com outros 

coletivos nas diferentes regiões da cidade de São Paulo.

2019 Berezoschi, Juliana 

“Eu continuo (sobre)vivendo, 

mas é isso?”: análise 

psicossocial da formação de um 

coletivo transfeminista da 

cidade de Blumenau-SC.

Blumenau (SC)

Dissertação - 

Faculdade de 

Ciências Humanas 

e da Saúde - 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

https://tede2.pucsp.br/bitstream/ha

ndle/22649/2/Juliana%20Berezoschi.

pdf

A pesquisa acompanha um coletivo transfeminista da 

cidade de Blumenau/SC - Damas D`Paus - com o 

objetivo de analisar sua formação e desenvolvimento 

na interface com a história de vida de suas integrantes 

e com o território. 

2019
Soares, Rosana De 

Lima

Identidades e subjetividades: 

legitimidade social e visibilidade 

pública em coletivos de 

comunicação de mulheres

São Paulo
Revista Novos 

Olhares

https://www.revistas.usp.br/novosol

hares/article/view/163906/158017

O  artigo tem como objetivo refletir sobre as formas de 

comunicação presentes nas mídias digitais, 

especialmente em narrativas audiovisuais e 

jornalísticas.

2019
Barros, Clarissa F. 

Do Rego

Universidade e mercado de 

trabalho: a trajetória social dos 

alunos cotistas egressos da 

Faculdade de Serviço Social da 

Uerj

Rio de Janeiro Revista Em Pauta

https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/revista

empauta/article/view/42538/29824

Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados 

da pesquisa qualitativa realizada no doutorado, 

relacionando educação, política de ação afirmativa na 

universidade e inserção no mercado de trabalho com 

11 alunos cotistas egressos da Faculdade de Serviço 

Social da Uerj.

2019
Araujo, Danielle 

Pereira de

"Inclusão com mérito" e as 

facetas do racismo institucional 

nas universidades estaduais de 

São Paulo

Campinas
Revista Direito e 

Práxis

http://www.scielo.br/pdf/rdp/v10n3/

2179-8966-rdp-10-03-2182.pdf

Mesmo diante de um quadro gritante de desigualdade 

racial de acesso a educação superior, por que, ainda 

assim as universidades estaduais de São Paulo 

negaram-se por tanto tempo a aderir ao sistema de 

reserva de vagas?

2019
Sousa, Ana Cláudia 

Gomes de

Juventude e migração indígena 

estudantil e as políticas públicas 

de ingresso e permanência na 

universidade

Salvador Revista Abya Yala
https://periodicos.unb.br/index.php/

abya/article/view/24708/22981

Ao observar a dinâmica do cotidiano acadêmico dos 

estudantes indígenas, decidi trilhar certos caminhos de 

interpretação que concernem ao pertencimento 

indígena, à experiência juvenil e às políticas de ações 

afirmativas voltadas para o ensino superior e 

direcionadas a esse público no Brasil.

https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/22783/2/Andr%c3%a9 Sanchez Queiroz.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/22783/2/Andr%c3%a9 Sanchez Queiroz.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/22783/2/Andr%c3%a9 Sanchez Queiroz.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/22649/2/Juliana Berezoschi.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/22649/2/Juliana Berezoschi.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/22649/2/Juliana Berezoschi.pdf
https://www.revistas.usp.br/novosolhares/article/view/163906/158017
https://www.revistas.usp.br/novosolhares/article/view/163906/158017
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaempauta/article/view/42538/29824
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaempauta/article/view/42538/29824
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaempauta/article/view/42538/29824
http://www.scielo.br/pdf/rdp/v10n3/2179-8966-rdp-10-03-2182.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rdp/v10n3/2179-8966-rdp-10-03-2182.pdf
https://periodicos.unb.br/index.php/abya/article/view/24708/22981
https://periodicos.unb.br/index.php/abya/article/view/24708/22981


2019

Lopes, Edmar 

Aparecido de 

Barra e

Um mês que não terminou: uma 

análise qualitativa com base na 

história oral do Movimento 

Passe Livre (MPL) nas jornadas 

de junho de 2013 em São Paulo

São Paulo

Revista de 

Ciências Sociais 

(RCS)

http://periodicos.ufc.br/revcienso/ar

ticle/view/41070/99495

O artigo desenvolve uma reflexão sobre as 

mobilizações do Movimento Passe Livre-MPL, de junho 

de 2013, na cidade de São Paulo, enquanto forma 

específica de ativismo contemporâneo. 

2019

Schirmer, Leandra 

Cohen; Dalmolin, 

Aline Roes

Discurso de ódio biopolítico no 

caso Marielle Franco
Ijuí 

I Congresso 

Nacional de 

Biopolítica e 

Direitos Humanos

https://publicacoeseventos.unijui.ed

u.br/index.php/conabipodihu/article/

view/9294/7960

No presente trabalho visamos analisar como o ódio 

biopolítico é expresso nas redes sociais, a partir dos 

discursos ofensivos realizados contra a vereadora 

Marielle Franco. 

2019

Domingues, Diana 

de Mello Ferraz 

Rocha; Junqueira, 

Maria Helena Rêgo

“Mais uma vítima”?: Discurso 

do medo no Rio de Janeiro e a 

negação da dimensão simbólica 

da morte de Marielle Franco

Rio de Janeiro Dignidade Re-vista

http://periodicos.puc-

rio.br/index.php/dignidaderevista/art

icle/view/941/615

Diante do assassinato de Marielle Franco, o presente 

artigo busca investigar, através da análise de 

comentários no Twitter enviados ao programa “Estúdio 

I” nos dias posteriores ao fato, discursos redutores da 

figura da vereadora à categoria de “mais uma vítima da 

violência no Rio de Janeiro”. 

2019

Silva, Ingrid Farias; 

Castro, Alessandra 

Monteiro de; 

Giacomini, Sonia

Brasil o seu nome é Dandara, o 

legado de Marielle e a luta por 

direitos humanos e cidadania 

para mulheres negras

Rio de Janeiro Dignidade Re-vista

http://periodicos.puc-

rio.br/index.php/dignidaderevista/art

icle/view/945/616

A vereadora carioca Marielle Franco deixou um legado 

de luta, em busca da representatividade política das 

mulheres negras no Brasil. Diante de sua morte 

violenta, percebe-se como esse grupo social ainda 

sofre com a falta de acesso à cidadania. O carnaval 

brasileiro trouxe os holofotes para as heroínas negras e 

indígenas, inclusive a própria vereadora, no entanto, 

qual é a origem dessa desigualdade?

2019

Nuñez, Izabel 

Saenger; 

Bittencourt, Júlia; 

Platero, Klarissa; 

Carvalho, Paula

A administração da morte de 

Marielle Franco por parte do 

Estado

Rio de Janeiro Dignidade Re-vista

http://periodicos.puc-

rio.br/index.php/dignidaderevista/art

icle/view/963/617

Este artigo pretende analisar a forma como as 

instituições que compõem o sistema de justiça criminal 

vieram administrando a morte de Marielle Franco. 

Além disso, ao analisarmos as narrativas jornalísticas 

sobre a atuação da polícia civil e o andamento das 

investigações, apresentamos a maneira como as 

versões sobre as razões de sua morte e sua respectiva 

administração institucional, foram sendo tratadas.

http://periodicos.ufc.br/revcienso/article/view/41070/99495
http://periodicos.ufc.br/revcienso/article/view/41070/99495
https://publicacoeseventos.unijui.edu.br/index.php/conabipodihu/article/view/9294/7960
https://publicacoeseventos.unijui.edu.br/index.php/conabipodihu/article/view/9294/7960
https://publicacoeseventos.unijui.edu.br/index.php/conabipodihu/article/view/9294/7960
http://periodicos.puc-rio.br/index.php/dignidaderevista/article/view/941/615
http://periodicos.puc-rio.br/index.php/dignidaderevista/article/view/941/615
http://periodicos.puc-rio.br/index.php/dignidaderevista/article/view/941/615
http://periodicos.puc-rio.br/index.php/dignidaderevista/article/view/945/616
http://periodicos.puc-rio.br/index.php/dignidaderevista/article/view/945/616
http://periodicos.puc-rio.br/index.php/dignidaderevista/article/view/945/616
http://periodicos.puc-rio.br/index.php/dignidaderevista/article/view/963/617
http://periodicos.puc-rio.br/index.php/dignidaderevista/article/view/963/617
http://periodicos.puc-rio.br/index.php/dignidaderevista/article/view/963/617


2019

Arnaldo, Mayra 

Melisa; Lima, 

Lucas Machado

Identidade e representatividade 

na trajetória e no discurso de 

Marielle Franco

Rio de Janeiro Dignidade Re-vista

http://periodicos.puc-

rio.br/index.php/dignidaderevista/art

icle/view/933/622

Uma análise das respostas de Marielle Franco 

concedidas à Revista Subjetiva a partir do viés

da identidade e da representatividade, buscando 

compreender quais são os efeitos políticos e

sociais que ela, enquanto figura política e social, 

causou na esfera pública e privada. Além

disso, também buscamos compreender quais são os 

impactos da luta das mulheres na história,

no discurso e na trajetória política de Marielle Franco.

2019

Teixeira, Sérgio 

Henrique; Zamora, 

Maria Helena

Pensando a interseccionalidade 

a partir da vida e morte de 

Marielle Franco

Rio de Janeiro Dignidade Re-vista

http://periodicos.puc-

rio.br/index.php/dignidaderevista/art

icle/view/938/623

A interseccionalidade é uma ferramenta analítica que 

favoreçe a percepção dos margeamentos e 

sobreposições de situações de opressão, por conta da 

condição humana quanto ao gênero, cor, classe social 

e orientação sexual, discriminadas na sociedade 

sexista, racista e classista. Marielle teve uma 

experiência interseccional e militava de forma integral  

como mulher, negra, pobre e com uma relação 

homoafetiva.

2019

Menezes, Sergio 

Maia; Bressane, 

Felipe; Maia, Taissa

Disputas narrativas pela 

memória de Marielle
Rio de Janeiro Dignidade Re-vista

http://periodicos.puc-

rio.br/index.php/dignidaderevista/art

icle/view/940/629

O presente artigo discute as diferentes abordagens que 

envolvem o conceito de memória, compreendendo que 

os eventos públicos estão em constante disputa 

política. Sendo assim, a memória coletiva formada em 

torno desses eventos é construída como resultado de 

um campo conflituoso. Buscou-se refletir sobre 

algumas das diferentes forças e motivações por trás 

dos discursos que surgiram após o assassinato da 

vereadora, no dia 14 de março de 2018.

http://periodicos.puc-rio.br/index.php/dignidaderevista/article/view/933/622
http://periodicos.puc-rio.br/index.php/dignidaderevista/article/view/933/622
http://periodicos.puc-rio.br/index.php/dignidaderevista/article/view/933/622
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http://periodicos.puc-rio.br/index.php/dignidaderevista/article/view/938/623
http://periodicos.puc-rio.br/index.php/dignidaderevista/article/view/940/629
http://periodicos.puc-rio.br/index.php/dignidaderevista/article/view/940/629
http://periodicos.puc-rio.br/index.php/dignidaderevista/article/view/940/629


2019

Santos, Anna 

Carolina do 

Amaral; Gomes, 

Karine do Prado 

Ferreira

Ecos de Marielle Franco: Uma 

análise do seu poder e do lugar 

de fala.

Goiânia

Intercom – 

Sociedade 

Brasileira de 

Estudos 

Interdisciplinares 

da Comunicação

http://portalintercom.org.br/anais/ce

ntrooeste2019/resumos/R66-0318-

1.pdf

Visando

compreender a relevância de uma figura política como 

Marielle para o nosso meio social,

a importância de sua fala, a quem ela alcança e como 

ecoa, o presente trabalho objetiva

discutir e analisar criticamente tais reverberações 

criação e execução do documentário

disponível no YOUTUBE – “Ecos de Marielle Franco”

, produzido com o propósito de

analisar qualitativamente as relações da ex-vereadora 

com uma amostra da juventude

atual diante a sua trajetória.

2019 Chacon, Juan

Os múltiplos extermínios dos 

corpos negros pela violência da 

linguagem: Uma reflexão 

interseccional e decolonial das 

Fake News sobre Marielle Franco

Foz do Iguaçu

II Seminário 

Latino-Americano 

de Estudos em 

Cultura

https://claec.org/eventos/index.php/

semlacult/2/paper/view/1284/757

Nosso trabalho visa discutir os parâmetros discursivos 

das Fake News sobre Marielle Franco,

considerando não só o seu ativismo, mas também o 

que o seu corpo simboliza face à estrutura social-racial

brasileira. 

2019

Soares, Felipe 

Bonow; Viegas, 

Paula; Sudbrack, 

Shana; Recuero, 

Raquel; Hüttner, 

Luiz Ricardo

Desinformação e esfera pública 

no Twitter: disputas discursivas 

sobre o assassinato de Marielle 

Franco

São Leopoldo Fronteiras

http://www.revistas.unisinos.br/inde

x.php/fronteiras/article/view/fem.20

19.213.01/60747379

O objetivo deste artigo é analisar as disputas 

discursivas no Twitter que surgem a partir de 

desinformação sobre o caso de Marielle Franco.

2019

Fiorini, Maria 

Antonia Moráz; 

Kieling, Camila 

Garcia

Identidade de gênero e 

sexualidade:

Análise do assassinato de 

Marielle Franco no O Globo e 

The Washington Post

Porto Alegre

Intercom – 

Sociedade 

Brasileira de 

Estudos 

Interdisciplinares 

da Comunicação

http://portalintercom.org.br/anais/s

ul2019/resumos/R65-0290-1.pdf

O objetivo deste trabalho é analisar como os jornais O 

Globo e The Washington

Post definiram a sexualidade da vereadora Marielle 

Franco ao noticiar a sua morte,

buscando identificar as marcas identitárias de gênero 

presentes nestas abordagens

midiáticas

http://portalintercom.org.br/anais/centrooeste2019/resumos/R66-0318-1.pdf
http://portalintercom.org.br/anais/centrooeste2019/resumos/R66-0318-1.pdf
http://portalintercom.org.br/anais/centrooeste2019/resumos/R66-0318-1.pdf
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http://www.revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/fem.2019.213.01/60747379
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2019
Almeida, Ludmila 

Pereira de

Os múltiplos extermínios dos 

corpos negros pela violência de 

linguagem: Uma reflexão das 

Fake News sobre Marielle Franco

Foz do Iguaçu

Editora CLAEC - 

Centro Latino-

Americano de 

Estudos em 

Cultura

http://periodicos.claec.org/index.php

/relacult/article/view/1585/1038

 A militância política, atualmente, tenta encontrar seu 

discurso na reivindicação, no desafio da injustiça e, 

talvez, na enunciação das minorias, tomando seu lugar 

nas interações políticas atuantes. Nesse sentido, a 

atuação de Marielle Franco marcou uma posição de 

enunciação (BENVENISTE, 2006), isto é, o discurso-ato 

apropriou-se de um corpo politicamente ativo e falou 

por si, mesmo sendo nomeada de radical, por espaços 

e discursos dominantes. Seus enunciados tencionaram 

a conduta social do bom convívio e da cordialidade dos 

“cidadãos do bem”, os mostrando manifestantes de 

discursos de ódio.
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Os artigos retratam experiências compartilhadas por e 

com mulheres negras sobre suas vivências a partir de 

diferentes esferas e realidades que, de alguma forma, 

atravessaram o projeto.

2019

Segurado, 

Rosemary; 

Oliveira, Rita de 

Cássia Alves

A criminalização de jovens 

ativistas brasileiros: o caso do 

capitão do exército infiltrado em 

movimentos sociais

São Paulo

Revista 

Latinoamericana 

de Ciencias 

Sociales, Niñez y 

juventud

https://www.researchgate.net/public

ation/339284415_A_criminalizacao_

de_jovens_ativistas_brasileiros_o_ca

so_do_capitao_do_exercito_infiltrad

o_em_movimentos_sociais/link/5e47

48c4299bf1cdb92b5dc9/download

Este artigo relata uma ação secreta do Exército 

Brasileiro, em conjunto com a Polícia Militar de São 

Paulo, que resultou na detenção e criminalização de 18 

jovens ativistas em circunstâncias ainda não 

esclarecidas. A história narrada aqui tem como fio 

condutor o convite de uma garota a um jovem para a 

primeira manifestação “Fora Temer”, na cidade de São 

Paulo.
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El presente texto está siendo escrito como pre-texto de 

encuentro, movilización de procesos plurales, 

recuentos de historias, con-versas a partir del lugar de 

enunciación de las luchas que nos posibilitan 

comprensiones de dramas y azares en coincidencia y 

que nos interpelan a obedecer el mandato ancestral de 

la minga y tequio-global en los encuentros de todos los 

pueblos, calendarios y geografías para tejer-trenzar 

procesos de co-determinación en defensa de las 

políticas de vida.
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O contexto político e social do Brasil em que se 

desenvolveu este estudo é muito particular: entre a 

campanha eleitoral de 2018, que culminou com a 

eleição do presidente Jair Bolsonaro (quando teve 

início o trabalho de campo desta pesquisa), e as 

manifestações em defesa da educação em maio, 

passando pelas manifestações em apoio ao Presidente 

em abril e maio de 2019 (quando os resultados desta 

pesquisa foram analisados) [...]. Em meio a essa 

complexa situação, buscamos compreender questões 

amplas sobre: como as juventudes atuam na 

sociedade? Como ela percebe a atuação dos próprios 

jovens? Como jovens se apropriam e utilizam as 

tecnologias digitais de informação e comunicação?
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https://casperlibero.edu.br/wp-

content/uploads/2019/10/Produtos-

Midia%CC%81ticos-pra%CC%81ticas-

culturais-e-resiste%CC%82ncias.pdf

Entre seus objetivos gerais, a pesquisa busca indicar o 

papel desempenhado hoje pelos meios e processos 

audiovisuais, e as diferentes maneiras pelas quais as 

culturas juvenis neles se inscrevem. Trata-se, portanto, 

de indagar sobre os modos de construção de 

representações, identidades e visibilidades juvenis em 

discursos audiovisuais, especialmente em produções 

de coletivos (documentários, reportagens ou séries) 

disponibilizadas em plataformas digitais.
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http://seer.uscs.edu.br/index.php/re

vista_comunicacao_inovacao/article/

view/6168/2901

Este artigo analisa a recente cena de música eletrônica 

em São Paulo, que migrou dos clubes para as festas de 

ruas. Estas possuem forte viés político ressaltando os 

usos dos espaços urbanos, os direitos LGBTQI+, as 

corporalidades e estetizações juvenis. Focamos aqui o 

personagem e a festa Carlos CapsLock, que existe 

desde 2010 e salienta alguns aspectos históricos e mais 

recentes desta cena paulistana. Por meio de trabalho 

de campo de inspiração etnográfica e análise da 

fanpage da festa, atentamos para as dinâmicas desta 

cena e seus caminhos atuais bifurcados e abertos.
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