


“Eu penso em ficar vivo. Eu vou pensar em morrer, 
cê tá doido? Nem todos se importam. Eu vejo umas 
pessoas olhando pra mim e falando: ‘esse aí não vai 
durar nem uma semana, olha o jeito desse menino’. 
A pessoa te julga, sem te conhecer”.

Depoimento de adolescente ligado ao Sistema Socioeducativo de BH/MG

#faladireito! Jovens negros são os mais 
discriminados, os mais excluídos das 
oportunidades educacionais e sociais e as 
principais vítimas de violência e assassinato 
– inclusive pelas forças de segurança 
pública – no Brasil. Precisamos falar 
dos caminhos traçados para a morte, 
valorizar a existência dos adolescentes 
e jovens pobres, negros e periféricos e 
enfrentar juntos as violações por eles 
sofridas.

Baixe o leitor de QR code no GooglePlay ou Apple 
Store para acessar outros conteúdos da campanha 
ou visite aic.org.br/atuacao/juventudes/
desembola-na-ideia
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#faladireito é uma campanha de comunicação produzida por adolescentes e pela 
equipe do Desembola na Ideia, projeto realizado pela AIC - Agência de Iniciativas 
Cidadãs com recursos destinados pela 23ª e pela 36ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, 
no bojo de ações civis públicas propostas 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. -, assim como do PlugMinas - Centro de Formação 
e Experimentação Digital da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.





“Sonho muitas coisas ruins, a morte assombra o 
sonho. Eu já sonhei três vezes que me mataram, 
eu tomando tiro, e tipo cê acorda até suado, 
desesperado, é pesado. Dá uma desesperança, tem 
vez que cê nem aguenta. Mas eu tô tentando.”
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“Me sinto destruído. Estão destruindo a juventude, 
nós tudo. Parece que querem ver a gente no crime,  
não querem ver a gente vivo. Não dão oportuni-
dades, não querem ver a gente trabalhando. Eu 
sinto que querem que eu morra.”
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“No mundo em que a gente vive, o risco da morte 
é quando você não anda na linha reta, não faz as 
escolhas certas. No nosso mundo não dá pra errar. 
Mas às vezes não é tão fácil andar em linha reta.  
A gente não tem o direito de errar, senão morre.”
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“Se eu pudesse ter um superpoder, um poder 
impossível, seria o de ressuscitar as pessoas. Porque 
eu já perdi muita gente que eu amava, vivi muitas 
mortes em volta de mim, isso dá muita dor, a 
proximidade com a morte.”
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#faladireito! Completar dezoito anos 
não pode ser exceção: precisamos falar 
do direito à vida, valorizar a existência 
dos adolescentes e jovens pobres, 
negros e periféricos e enfrentar juntos as 
violações por eles sofridas.

“Na nossa vida é tudo limitado, tem grade em todo 
lugar. Fico muito sozinho, então quando posso 
gosto de conversar, isso dá um ânimo. Com tudo 
que é vivo eu converso, até com bicho. Tudo que é 
vida nós tamo agarrando!”.
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#faladireito! Completar dezoito anos 
não pode ser exceção: precisamos falar 
do direito à vida, valorizar a existência 
dos adolescentes e jovens pobres, 
negros e periféricos e enfrentar juntos as 
violações por eles sofridas.

“Vai lá numa favela que tem muita guerra, tem 
criança às vezes de onze anos que começou a se 
envolver no crime pra ajudar a família. O corre é 
um jeito de correr do sofrimento, mas não ameniza. 
Quando melhora pra família, só assim que melhora 
o sofrimento da pessoa.”
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“Não tem como acabar com o sofrimento. Isso 
já vai passando de geração em geração. Mesmo 
quando cê ganha, é duro. Cê continua sofrendo do 
mesmo jeito. Quando eu sonho com coisa boa, eu 
já caio da cama. Alegria de pobre dura pouco, até 
no sonho.”
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do direito à vida, valorizar a existência 
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negros e periféricos e enfrentar juntos as 
violações por eles sofridas.

“Hoje estou fazendo dezoito anos. É uma vida 
grande pra mim, uma vida muito longa — 
dezoito é muito! Tô pretendendo fazer mais 
aniversários, dar um rumo pra minha vida, poder 
comemorar mais.”
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 “O direito à vida é o direito de ter escolha e ter 
direito de mudar. Parece que traçaram um caminho 
já de morte pra gente. O direito à vida é poder 
escolher a vida, e não deixar a morte te escolher”.
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#faladireito! Oportunidades desiguais 
de emprego, renda, estudo e lazer 
impõem barreiras para que a juventude 
negra construa caminhos de autonomia 
e protagonismo para si mesma. 
Precisamos falar sobre direito 
ao futuro, valorizar a existência dos 
adolescentes e jovens pobres, negros e 
periféricos e enfrentar juntos as violações 
por eles sofridas.

 “A primeira coisa que devia fazer pra melhorar o 
Brasil é uma lei igual pra todos. Nunca dá nada pra 
quem está no poder, tem grana, só dá ruim pro 
lado dos pobres. Desse jeito, só gera mais revolta. 
Em vez de fazer mais cadeias, inventar mais jeitos 
de trabalhar”.
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“Meu sonho é ter uma casa. Uma não! Uma pra 
cada irmão meu, pra quando eles ficarem maiores 
de idade. Mas não é todo mundo que nasce com o 
pé direito, né? Nós mal mal tamo conquistando as 
coisas aí, pouco a pouco.”
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“Eu tenho vontade de fazer um curso de robótica, 
eu gosto de tecnologia, tecnologia do futuro! 
Gosto de entender como as coisas funcionam. 
Quero conhecer a Nasa”.
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“Meu sonho era dar rolê de avião, viajar pra fora,  
pra Europa, pros Estados Unidos, pro Canadá… 
sumir desse Brasil. Quero conhecer outros mundos!”.
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“Meu sonho era ser bombeiro, ajudar minha mãe, 
mas acabei num ciclo vicioso. Não sei se vai surgir 
uma oportunidade, um trabalho, um estudo… Eu 
me espelhei neles, achei que eu também podia 
fazer isso, salvar uma vida a mais pro mundo.”
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#faladireito! É sonhando que 
projetamos o futuro e nos enxergamos 
capazes de mudar o presente. O racismo 
e a falta de oportunidades, ao traçarem 
caminhos de violência e exclusão, 
impedem a juventude negra de sonhar 
e ser sonhada. Precisamos falar do 
direito ao sonho, valorizar a existência 
dos adolescentes e jovens pobres, 
negros e periféricos e enfrentar juntos as 
violações por eles sofridas.

“Eu queria ser caçador de diamantes. Sair pela 
natureza procurando pedras preciosas... Mas 
essas coisas fazem mal pro mundo, né? Do jeito 
que a natureza tá, até água tá faltando! Então 
acho que eu podia ser caçador de água. Caçador 
de nascentes ou cientista da cura!”
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projetamos o futuro e nos enxergamos 
capazes de mudar o presente. O racismo 
e a falta de oportunidades, ao traçarem 
caminhos de violência e exclusão, 
impedem a juventude negra de sonhar 
e ser sonhada. Precisamos falar do 
direito ao sonho, valorizar a existência 
dos adolescentes e jovens pobres, 
negros e periféricos e enfrentar juntos as 
violações por eles sofridas.

“Eu acho que tudo é possível na vida, né? Acho 
que ainda consigo chegar lá e realizar meu 
sonho. Eu queria ser piloto de Fórmula 1, porque 
eu já nasci gostando muito de adrenalina, 
gostando de carro. Fórmula 1 dá muita adrenalina 
e também dinheiro”.

Depoimento de adolescente ligado ao Sistema Socioeducativo de BH/MG

#f
al

ad
ir

ei
to

Baixe o leitor de QR code no GooglePlay ou Apple 
Store para acessar outros conteúdos da campanha 
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“Quando eu era pequeno, eu sonhava em ter 
uma bicicleta. Um dia sonhei mesmo, dormindo, 
que eu ganhei a bicicleta, e no sonho eu caí. Mas 
não aconteceu, não ganhei nem caí”.

Depoimento de adolescente ligado ao Sistema Socioeducativo de BH/MG

#f
al

ad
ir

ei
to

Baixe o leitor de QR code no GooglePlay ou Apple 
Store para acessar outros conteúdos da campanha 
ou visite aic.org.br/atuacao/juventudes/
desembola-na-ideia

#faladireito é uma campanha de comunicação produzida por adolescentes e pela 
equipe do Desembola na Ideia, projeto realizado pela AIC - Agência de Iniciativas 
Cidadãs com recursos destinados pela 23ª e pela 36ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, 
no bojo de ações civis públicas propostas 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. -, assim como do PlugMinas - Centro de Formação 
e Experimentação Digital da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.





#faladireito! É sonhando que 
projetamos o futuro e nos enxergamos 
capazes de mudar o presente. O racismo 
e a falta de oportunidades, ao traçarem 
caminhos de violência e exclusão, 
impedem a juventude negra de sonhar 
e ser sonhada. Precisamos falar do 
direito ao sonho, valorizar a existência 
dos adolescentes e jovens pobres, 
negros e periféricos e enfrentar juntos as 
violações por eles sofridas.

“Meu sonho de criança era ser bandido. É perigoso, 
mas é o que tem pra pobre: ser bandido. O sonho 
de um bocado de gente é ser jogador, ser isso 
ou aquilo, mas isso daí é difícil de chegar. Como 
que eu vou sonhar, se ninguém acredita no meu 
depoimento?”
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“Quando eu era pequena, gostava de brincar com 
os bichos e já machuquei alguns sem querer. Fico 
pensando nisso hoje, em quem está machucado, 
desamparado. Quero ser veterinária para poder 
cuidar dos bichos, proteger quem não pode se 
defender.”
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