


Ser jovem é uma experiência muito variada: 
são diversos os modos de viver essa fase da vida.

Mas, nos meios de comunicação, de modo geral, os jovens 
moradores das periferias ou são invisíveis ou só aparecem 
nas reportagens policiais. Essas juventudes desejam e têm 
o direito de produzir e colocar outras imagens – positivas! – 
para circular junto à sociedade.

#faladireito Precisamos falar da falta de oportunidades de 
expressão, enfrentar juntos essa violação dos direitos e 
valorizar a vida dos adolescentes e jovens pobres, negros e 
periféricos. Leve essa mensagem adiante!

Baixe o leitor de QR code no GooglePlay ou AppStore 
para acessar outros conteúdos da campanha, 
ou visite desembolanaideia.aic.org.br   

#faladireito é uma campanha de comunicação produzida por adolescentes e pela equipe do Desembola na Ideia, projeto realizado pela Associação 
Imagem Comunitária com recursos destinados pela 20ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, no bojo de ação civil pública proposta pelo MPT, e apoio
da 23ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte – Área Infracional –, assim como do PlugMinas –  
Centro de Formação e Experimentação Digital da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.





Racismo. Tratamento desigual e injusto ou violência 
contra pessoas negras. Essa desigualdade impõe 
barreiras de acesso a serviços essenciais e a direitos 
fundamentais, como saúde e educação.

Adolescentes negros e de baixa renda são a parcela 
da população com os maiores índices de pobreza, 
analfabetismo, evasão escolar e morte violenta.

#faladireito Precisamos falar de racismo, enfrentar 
juntos essa violação dos direitos e valorizar a vida dos 
adolescentes e jovens pobres, negros e periféricos. 
Leve essa mensagem adiante!

Baixe o leitor de QR code no GooglePlay ou AppStore 
para acessar outros conteúdos da campanha, 
ou visite desembolanaideia.aic.org.br    

#faladireito é uma campanha de comunicação produzida por adolescentes e pela equipe do Desembola na Ideia, projeto realizado pela Associação 
Imagem Comunitária com recursos destinados pela 20ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, no bojo de ação civil pública proposta pelo MPT, e apoio
da 23ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte – Área Infracional –, assim como do PlugMinas –  
Centro de Formação e Experimentação Digital da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.





Direito a ter direitos. Essa é uma boa definição para a 
palavra cidadania. E ela nos indica que é preciso, antes de 
mais nada, reconhecer todas as pessoas como sujeitos de 
direitos, como quaisquer outras. Sabemos que isso não é 
realidade para a maioria dos adolescentes e jovens que 
vivem nas periferias. Essa injustiça precisa ser enfrentada.

#faladireito Precisamos falar da exclusão social, enfrentar 
juntos essa violação dos direitos e valorizar a vida dos 
adolescentes e jovens pobres, negros e periféricos. Leve 
essa mensagem adiante!

Baixe o leitor de QR code no GooglePlay ou AppStore 
para acessar outros conteúdos da campanha, 
ou visite desembolanaideia.aic.org.br   

#faladireito é uma campanha de comunicação produzida por adolescentes e pela equipe do Desembola na Ideia, projeto realizado pela Associação 
Imagem Comunitária com recursos destinados pela 20ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, no bojo de ação civil pública proposta pelo MPT, e apoio
da 23ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte – Área Infracional –, assim como do PlugMinas –  
Centro de Formação e Experimentação Digital da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.





Construir, enxergar e projetar a imagem de uma pessoa que 
tem valor para a família, a comunidade e a sociedade. 
Muitos adolescentes em situação de vulnerabilidade social 
e em conflito com a lei não têm a oportunidade de vivenciar 
isso, pois são sempre vistos pela ótica do preconceito. Sem 
tal oportunidade, são cada vez mais excluídos da cidadania.

#faladireito Precisamos falar de imagens 
preconceituosas, enfrentar juntos essa violação dos 
direitos e valorizar a vida dos adolescentes e jovens pobres, 
negros e periféricos. Leve essa mensagem adiante!

Baixe o leitor de QR code no GooglePlay ou AppStore 
para acessar outros conteúdos da campanha, 
ou visite desembolanaideia.aic.org.br    

#faladireito é uma campanha de comunicação produzida por adolescentes e pela equipe do Desembola na Ideia, projeto realizado pela Associação 
Imagem Comunitária com recursos destinados pela 20ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, no bojo de ação civil pública proposta pelo MPT, e apoio
da 23ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte – Área Infracional –, assim como do PlugMinas –  
Centro de Formação e Experimentação Digital da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.





Pesquisas indicam uma relação direta entre aumento do 
número de reportagens sobre crime nas últimas décadas e 
a naturalização cada vez maior dos índices alarmantes de 
violações de direitos e de assassinato de adolescentes e 
jovens moradores das periferias. A cultura do medo gera 
tolerância a essas violências. Precisamos sair dessa 
armadilha e fazer uma reflexão sobre que sociedade 
queremos construir.

#faladireito Precisamos falar da naturalização da 
violência, enfrentar juntos essa violação dos direitos e 
valorizar a vida dos adolescentes e jovens pobres, negros e 
periféricos. Leve essa mensagem adiante!

Baixe o leitor de QR code no GooglePlay ou AppStore 
para acessar outros conteúdos da campanha, 
ou visite desembolanaideia.aic.org.br      

#faladireito é uma campanha de comunicação produzida por adolescentes e pela equipe do Desembola na Ideia, projeto realizado pela Associação 
Imagem Comunitária com recursos destinados pela 20ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, no bojo de ação civil pública proposta pelo MPT, e apoio
da 23ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte – Área Infracional –, assim como do PlugMinas –  
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“Eu pareço suspeito?”. Essa frase representa um movimento 
por direitos que nasceu em reação ao assassinato de um 
jovem negro que simplesmente andava por uma rua escura 
e vestia um casaco de moletom com capuz. O segurança 
que o matou alegou que o rapaz “parecia suspeito”.

A cor da pele, a classe social e a idade não podem 
representar uma sentença de morte.

#faladireito Precisamos falar da criminalização da 
população infanto-juvenil das periferias, enfrentar 
juntos essa violação dos direitos e valorizar a vida dos 
adolescentes e jovens pobres, negros e periféricos. 
Leve essa mensagem adiante!

Baixe o leitor de QR code no GooglePlay ou AppStore 
para acessar outros conteúdos da campanha, 
ou visite desembolanaideia.aic.org.br      

#faladireito é uma campanha de comunicação produzida por adolescentes e pela equipe do Desembola na Ideia, projeto realizado pela Associação 
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