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Episódio: Ana Paula Lisboa – Literatura e Representatividade 

Neste episódio, a apresentadora Djamila Ribeiro, feminista e mestre em filosofia, recebe a escritora 
e colunista Ana Paula Lisboa. 
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Episódio: Tássia reis  

Djamila Ribeiro, feminista e mestre em filosofia, recebe a cantora e 
compositora Tássia Reis. 
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Episódio: Ana Eugênia 

A jovem Larissa inicia sua jornada no quilombo onde nasceu e cresceu. Lá encontra a liderança 
quilombola Ana Eugênia e junto com ela participa do ritual da Festa de São Gonçalo. 
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Três brasileiras pioneiras, que lutaram para exercer pela primeira vez uma função antes apenas 
permitida a homens ilustram a trajetória da luta feminina do início século XX aos dias de hoje. 

�
��	 �������������������������
Nos séculos XIX e XX, as mulheres no Acre eram compradas por donos de seringais. Mas são 
também as mulheres dos seringais que vão iniciar a luta pela proteção da floresta amazônica. 
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Programa: Representatividade nas prefeituras brasileiras 

Das 97 maiores cidades do Brasil, nove serão lideradas por mulheres e, em duas, os prefeitos 
anunciaram equidade de gênero nas secretarias. 
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Episódio: Leila Diniz 

Uma entrevista para O Pasquim foi o estopim para a Lei da Censura Prévia do governo militar. Leila 
Diniz é a nossa convidada. Sem censura, ela falará sobre a ditadura, sobre a revolução dos 
costumes dos anos 60 e 70 e sobre cinema. 
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Episódio: A Mulher 

O papel múltiplo da mulher e o uso das habilidades de letramento e 
numeramento entre o gênero feminino na contemporaneidade. 
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Episódio: Pilar Lacerda 

Pilar Lacerda, diretora da Fundação SM, discute a qualidade e a importância da continuidade de 
políticas públicas de Educação no País. 
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Episódio: Tarsila do Amaral 

Nascida em Capivari, São Paulo, em 1886. Tarsila do Amaral foi uma pintora e desenhista brasileira 
e uma das figuras centrais da pintura e da primeira fase do movimento modernista no Brasil. 
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Exibiremos o vencedor entre: Entrevista com Djamila Ribeiro X  Passarinhas – Mulheres Inspiradoras.     
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Episódio: Anelis Assunção 

Anelis Assumpção conta como foi seu caminho na música, das referências oriundas da história do 
pai, Itamar Assumpção, além de destacar a importância da conservação do legado histórico da 
cultura negra brasileira. 
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Episódio: Daniele da DaMata 

Dani DaMata  é maquiadora e empreendedora. Ela fala como a 
maquiagem pode ser também um instrumento para fortalecer 
mulheres negras e acredita que seu trabalho faz parte de uma rede 
onde diversos profissionais negros estão interligados.   
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Episódio: Tracie e Tasha Okereke 

Irmãs gêmeas de 22 anos, Tracie e Tasha, são Djs, produtoras culturais, blogueiras e digital 
influencers. No blog "Expensive Shit", além de postarem seus looks e dicas, falam de assuntos 
cotidianos, e de suas pesquisas em torno da cultura preta mundial.  

 ��	��������
Episódio: Mariana de Matos  

Poeta, artista visual e escritora, Mariana de Matos, ou Maré, como é conhecida, acredita que não 
ter tido a sensibilidade reprimida durante a infância a tornou poeta, e vê nesse ofício uma maneira 
de descortinar olhares coloniais. 
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Episódio: Ana Paula Lisboa  - parte I

Neste episódio, a apresentadora Djamila Ribeiro, feminista e mestre em filosofia, recebe a escritora 
e colunista Ana Paula Lisboa.
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Episódio: Ana Paula Lisboa  - parte II 

Neste episódio, a apresentadora Djamila Ribeiro, feminista e mestre 
em filosofia, recebe a escritora e colunista Ana Paula Lisboa. 
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Episódio: Célia Xakriabá -  parte I

Neste episódio, a apresentadora Djamila Ribeiro, feminista e mestre em filosofia, recebe a 
representante da Rede de Juventude Indígena Célia Xakriabá. 
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Episódio: Célia Xakriabá -  parte II 

Neste episódio, a apresentadora Djamila Ribeiro, feminista e mestre em filosofia, recebe a 
representante da Rede de Juventude Indígena Célia Xakriabá. 
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Episódio: Ana Paula Lisboa - Juventude e Favela 

Neste episódio, a apresentadora Djamila Ribeiro, feminista e mestre em filosofia, recebe a escritora 
e colunista Ana Paula Lisboa. 
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Episódio: Lígia Batista – A polícia e o Jovem Negro 

Neste episódio, a apresentadora Djamila Ribeiro, feminista e mestre em filosofia, recebe Lígia 
Batista, advogada e pesquisadora da Anistia Internacional. 

��� �����������������
Episódio: Mulheres na ciência  

Nesse episódio o apresentador Du Sarto e “o Deus da Voz (OFF)” saem 
de cena e mulheres nos apresentam diversas mulheres cientistas 
importantes no decorrer de nossa história, e apresentam projetos e 
pesquisas científicas realizadas pela UFOP sobre este tema. 
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Episódio: Lígia Batista – Violência e Direitos Humanos 

Neste episódio, a apresentadora Djamila Ribeiro, feminista e mestre em filosofia, recebe Lígia 
Batista, advogada e pesquisadora da Anistia Internacional. 
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Episódio: Juliana (Balanço do Coqueiro)  

Larissa vai viver um dia de atriz com o grupo Balanço do Coqueiro num espetáculo feminista. E 
Juliana, porta-voz desse coletivo de arte e cultura, conta sua história e a do Assentamento Maceió.
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Episódio: Mulher

O papel múltiplo da mulher e o uso das habilidades de letramento e numeramento entre o gênero 
feminino na contemporaneidade. 
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Episódio: Margaridas  

As mulheres estão em marcha por um mundo mais justo. Larissa encontra duas ativistas pelos 
direitos das mulheres para uma conversa inspiradora. 
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Programa: Violência contra a mulher com deficiência 

No Brasil, há 26 milhões de mulheres com deficiência. Elas recebem informações adequadas para 
evitar abusos e agressões?  
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Com a chegada repentina de um grande mineradora em seu 
povoado, as mulheres de Famatina se questionam se devem ou não 
aceitar o seu alto impacto ambiental e social.    
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Episódio: Margaridas  

As mulheres estão em marcha por um mundo mais justo. Larissa encontra duas ativistas pelos 
direitos das mulheres para uma conversa inspiradora. 
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Episódio: Ligia Clark  

Lygia Clark, pseudônimo de Lygia Pimentel Lins foi uma pintora e escultora brasileira 
contemporânea que se autointitulava "não artista".
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Episódio: Infopreta  

Jovem, negra e moradora da periferia de São Paulo, Buh D’Angelo 
não tinha oportunidades de trabalhar em sua área e, por isso, criou 
sua própria empresa: a InfoPreta, uma iniciativa transformadora. 
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Episódio: Carol Jabor

A cineasta Carolina Jabor conversa com o escritor Marcelo Rubens Paiva sobre as especificidades 
da carreira de uma mulher no mercado audiovisual brasileiro. 
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Três brasileiras pioneiras, que lutaram para exercer pela primeira vez uma função antes apenas 
permitida a homens ilustram a trajetória da luta feminina do início século XX aos dias de hoje. 
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Lygia Clark, pseudônimo de Lygia Pimentel Lins foi uma pintora e escultora brasileira 
contemporânea que se autointitulava "não artista". 
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Episódio: Tássia Reis – Rap e o Machismo  

Djamila Ribeiro, feminista e mestre em filosofia, recebe a cantora e compositora Tássia Reis. 
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Episódio: Sobrevivente 

Duas mulheres vítimas de violência e uma pesquisadora com estudos 
sobre feminicídio expõem porque, mesmo após mais de uma década 
de Lei Maria da Penha, ainda precisamos avançar.   
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O Amapá tem só uma maternidade pública. No restante do Estado é comum encontrar as "Mães de 
Umbigo", parteiras que além de mães e trabalhadoras, encaram uma terceira jornada. 
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Episódio: Coletivo De Mulheres  

Com a criação do coletivo que produz polpas de frutas, as mulheres da Comunidade Quilombola 
São José do Icatu (nordeste do Pará), redescobriram novos sentidos e resgataram antigas 
tradições. 
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#euvocêtodasnós mostra como o feminismo, através de mulheres atuantes em blogs e redes 
sociais, ganha força com o ativismo pela internet, mobilizando outras mulheres e abrindo espaço 
no debate público. 
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