Campanha propõe atividades educativas para combater preconceitos
contra a juventude negra e periférica; inscrições estão abertas para
grupos que queiram receber próximas edições

Construídos colaborativamente por adolescentes do Sistema Socioeducativo de BH e pela

equipe do Desembola na Ideia, materiais da campanha são disponibilizados gratuitamente.

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2022 – Promover o direito das juventudes negras e

periféricas a uma vida digna é passo fundamental na busca por justiça social. Para tratar do
tema, o projeto Desembola na Ideia constrói, junto a adolescentes em situação de

vulnerabilidade, a campanha de comunicação #faladireito, voltada a grupos, instituições e

profissionais ligados à temática da juventude. Os materiais da primeira edição, incluindo guia
de atividades educativas, estão disponíveis para download gratuito.

A proposta da campanha é mostrar os jovens em situação de risco e/ou em conflito com a lei
como sujeitos de direitos, usando linguagem própria desse grupo. As ideias e conteúdos

produzidos nascem de oficinas de educomunicação, nas quais os participantes dialogam e
refletem sobre os assuntos abordados a partir de desafios criativos de produção midiática.

Como tema da primeira edição da campanha, chamada #DesarmeSeuOlhar, os adolescentes
elegeram uma vivência que marca seu cotidiano: a experiência de sofrer preconceito. Por

meio de peças como cartazes e postais, a campanha mostra como os estereótipos negativos
a respeito da juventude negra, pobre e periférica geram exclusão social, apontando para a
necessidade de promover novas imagens que valorizem essas vidas.

Entre 2021 e 2022, a campanha vem sendo apresentada a diversas entidades sociais e
educativas que trabalham com a temática das juventudes, como forma de ampliar o alcance
da causa e incentivar que ela seja trabalhada em contextos variados.
Próximas edições
Nos próximos meses, as próximas edições da campanha começam a ser divulgadas. A

segunda, #VidaÉPraValer, é voltada para a denúncia do genocídio da juventude negra e
afirmação do valor das vidas jovens negras. Já a terceira, #TrabalhoPeloSonho, mostra como
as oportunidades educativas e de trabalho são fatores de proteção para essa população.

Ambas trazem sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas de maneira prática e

simples em comunidades, escolas ou no trabalho com adolescentes e jovens em situação de
risco social, além de peças em formato de podcast, vídeo, postal, cordel e cartaz.
Grupos e coletivos ligados à defesa dos direitos humanos, órgãos públicos e instituições

do Sistema de Garantia de Direitos que tenham interesse em receber rodas de conversa e
kits impressos das campanhas podem escrever para beatriz@aic.org.br. As rodas podem
ser presenciais, em Belo Horizonte, ou virtuais, com entidades de qualquer lugar do país.
Sobre o Desembola na Ideia
O 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.
O projeto é uma realização da AIC - Agência de Iniciativas Cidadãs, organização social com
quase 30 anos de atuação. Os recursos do projeto são destinados pela 36ª Vara do Trabalho

de Belo Horizonte, no bojo de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho,
e apoio da 23ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Belo Horizonte - Área Infracional.
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