
Livro relata experiências 
de arte e psicanálise no atendimento 
a jovens negros e periféricos

Ações desenvolvidas no projeto Desembola na Ideia
são abordadas na obra. Lançamento acontece em live 
no sábado, 3 de julho, pelo YouTube.

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a AIC - Agência de Iniciativas 
Cidadãs, organização da sociedade civil com sede em Belo Horizonte, e o Hospital Mater Dei apresentam 
o livro “Desembola na Ideia - arte e psicanálise implicadas na vulnerabilidade juvenil”. O evento de lança-
mento será realizado no dia 3 de julho de 2021, às 11h, por meio de uma live no canal do YouTube da AIC.

O livro “Desembola na Ideia - arte e psicanálise implicadas na vulnerabilidade juvenil” é fruto de expe-
riências realizadas no Desembola na Ideia, projeto psicossocial nascido em 2016 e que conjuga Arte, Psi-
canálise e Política para promover, junto a adolescentes em situação de vulnerabilidade, o protagonismo 
juvenil na construção da cidadania.

Composto de seis partes (ata, canteira, cotidiana, préza, quefazeres e den(fora)tro), o livro procura apre-
sentar o trabalho institucional feito por artistas, psicanalistas e educadores sociais, elaborado em diver-
sas linguagens por meio de encontros e atividades de criação. A obra reúne, assim, várias sensibilidades 
em torno da questão adolescente, que engendram diálogos com diferentes campos do saber, em perma-
nente interlocução com a cidade. 

A intenção de produzir o livro surgiu da vontade de disponibilizar o conhecimento interdisciplinar pro-
duzido pela equipe do Desembola na Ideia no encontro com as e os jovens atendidos, acreditando que o 
compartilhamento dessa experiência pode trazer contribuições significativas para os campos da Socioe-
ducação, Psicanálise, Artes e Políticas Públicas de Saúde Mental e Assistência Social.

O livro “Desembola na Ideia - arte e psicanálise implicadas na vulnerabilidade juvenil” tem projeto gráfico 
do artista Marco Chagas e organização de Musso Greco e Louise Ganz. Este livro foi realizado com recursos 
da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte (Projeto 0096/2017) e editado pela AIC. As seis 
partes podem ser acessadas gratuitamente nesse link.

SOBRE O DESEMBOLA NA IDEIA

Desembola na Ideia é um projeto que atua junto a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade 
social e psíquica, promovendo acompanhamento psicanalítico, atividades artísticas e de comunicação, 
campanhas de mobilização por direitos e ações de enfrentamento ao preconceito social. Desde a sua cria-
ção, em 2016, investe no fomento ao protagonismo juvenil e na atenção integral ao adolescente por meio 
da escuta das singularidades e da mobilização social para a cidadania.

O projeto atende adolescentes e jovens expostos a situações de risco à violência e a outras violações de 
direitos, associado a fatores como condição econômica de pobreza e extrema pobreza, estrutura familiar 
frágil e segregação social. Desde o início, são atendidos, por ano, 650 jovens diretamente e três mil pes-
soas indiretamente por meio de intervenções na cidade e ações de educomunicação. Esse público vulne-
rável, em sua maioria negros/as, corresponde a quase 38% da taxa de homicídio por 100 mil habitantes 
no Brasil, segundo dados do Atlas da Violência 2020. Dos quase 31 mil jovens assassinados no Brasil em 
2018, 75,5% eram homens negros. 
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SOBRE A AIC

Promover o desenvolvimento humano pleno de sujeitos e comunidades – esse é o horizonte que norteia 
o trabalho da AIC - Agência de Iniciativas Cidadãs, organização sem fins lucrativos que soma 28 anos de 
atuação em cinco grandes áreas: mobilização social, educação, cultura, juventudes e fortalecimento da 
sociedade civil.   

A instituição realiza variados projetos e programas sociais voltados para a construção da cidadania em 
suas muitas possibilidades, junto a uma rede de mais de 500 entidades parceiras - entre instituições pú-
blicas e privadas, movimentos sociais e fóruns. O trabalho desenvolvido já obteve o reconhecimento de 
mais de 30 prêmios nacionais e internacionais, concedidos por organizações como ONU Cidades, Unicef 
e Unesco. 

SERVIÇO

Lançamento do livro “Desembola na Ideia - arte e psicanálise implicadas na vulnerabilidade juvenil”
3 de julho de 2021, às 11h 
Canal do YouTube da AIC: https://www.youtube.com/c/aicaudiovisual
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