
No Dia Internacional da Juventude, projeto lança campanha pelos
direitos de jovens negros e periféricos; materiais com atividades

educativas estão disponíveis para download

O direito à vida e o direito ao trabalho são tema das edições 2 e 3 da campanha
#FalaDireito, do Desembola na Ideia. Ação foi construída a partir de oficinas com

adolescentes atendidos pelo projeto e pelo Sistema Socioeducativo.

Guias que compõem os kits trazem sugestões de ações educativas para tratar de temas como racismo.

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2022 – Segundo o IBGE, no primeiro trimestre de 2021, 46%
dos adolescentes entre 14 e 17 anos estavam em busca de trabalho. A balança pesa ainda
mais para jovens negros e periféricos, que são também o maior alvo de violência: em 2010,
70% dos jovens assassinados em Belo Horizonte eram negros, conforme estudo conduzido
por comissão da Câmara Municipal. 

A  fim  de  sensibilizar  a  sociedade  sobre  o  direito  desses  jovens  à  cidadania,  o  projeto
Desembola na Ideia lança, neste Dia Internacional das Juventudes (12/08), as edições 2 e 3 da
campanha #FalaDireito, desenvolvida a partir de oficinas junto a jovens em situação de alto
risco social. A segunda edição, #VidaÉPraValer, é voltada para a denúncia do genocídio da
juventude  negra  e  para  a  afirmação  do  valor  dessas  vidas,  enquanto  a  terceira,
#TrabalhoPeloSonho,  gira  em  torno  da  importância  de  oportunidades  educativas  e  de
inclusão profissional digna para esses jovens. As peças da campanha, em formatos variados,
estão disponíveis para consulta e download: #VidaÉPraValer e #TrabalhoPeloSonho.

https://aic.org.br/saberes-compartilhados/kit-faladireito3/
https://aic.org.br/saberes-compartilhados/kit-faladireito2/


Dentre os materiais, estão  guias com ações multiplicadoras que podem ser replicadas em
comunidades,  escolas  e  outros  espaços  educativos.  Na  campanha  2,  uma  das  atividades
propostas é o jogo de tabuleiro 24 por 7: desembolando o racismo no cotidiano, que percorre
situações  vivenciadas  por  mulheres  e  homens  negros,  pobres  e  moradores  de  periferia,
estimulando os jogadores a trazerem suas experiências pessoais para a reflexão coletiva. 

Já a campanha 3 conta com vídeos e podcasts em que educadores, artistas e jovens dialogam
sobre as relações entre trabalho e sonho, além de cordéis que inspiram a possibilidade de
sonhar  –  ao lado da raizeira  Tantinha,  fundadora do Ervanário  São Francisco,  e  de Cenir,
mestre de obras que vem abrindo caminhos para mulheres no ramo da construção civil,  é
narrada a história de Alex, ceramista e fundador da Cerâmica Santana.

A  campanha  #FalaDireito  nasceu  em  2018  e  é  construída  a  partir  de  atividades  de
educomunicação  do  Desembola  na  Ideia,  nas  quais  adolescentes  participam  de  desafios
criativos em que dialogam sobre temas relacionados aos direitos juvenis. A primeira edição,
#DesarmeSeuOlhar, teve como foco o combate ao racismo contra as juventudes periféricas.

Para contribuir na multiplicação dos materiais e ampliar o alcance da causa, kits impressos da
campanha são distribuídos para órgãos públicos, grupos da sociedade civil e instituições do
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. O Desembola
na Ideia também propõe rodas de conversa junto a esses públicos,  a fim de apresentar e
aprofundar o conteúdo. 

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.

https://aic.org.br/
https://aic.org.br/atuacao/juventudes/desembola-na-ideia/
https://aic.org.br/saberes-compartilhados/kit-faladireito1/


Campanha #FalaDireito
Realização: Desembola na Ideia (@desembolanaideia)

Materiais de multiplicação disponíveis para download:
Edição 1 - #DesarmeSeuOlhar: aic.org.br/saberes-compartilhados/kit-faladireito1/

Edição 2 - #VidaÉPraValer: aic.org.br/saberes-compartilhados/kit-faladireito2/
Edição 3 - #TrabalhoPeloSonho: aic.org.br/saberes-compartilhados/kit-faladireito3/
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