


Há mais de 12 milhões de pessoas desocupadas no Brasil, 
a quarta maior taxa de desemprego do mundo.  
E a população juvenil é a que mais sofre: na faixa etária de 
14 a 17 anos, 46% estavam em busca de trabalho; dos 18 
aos 24 anos a taxa diminuiu para 31%, ainda se mantendo 
acima da média nacional, na época 14%, segundo o IBGE. 
Mulheres e pessoas com baixa escolaridade sofrem duas 
vezes mais do que a média da população. 

“O sistema pega quem já pode [para o trabalho] e deixa 
podendo mais ainda.”

Jovem do Desembola na Ideia

#faladireito! Precisamos falar da falta de 
oportunidades de educação e profissionalização a 
que são submetidos/as adolescentes e jovens em 
situação de risco social, e enfrentar juntos/as essa 
violação dos direitos à cidadania plena desta parcela 
da população. Leve essa mensagem adiante!

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.
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Para meninas, adolescentes e jovens em situação 
de risco social, o trabalho de cuidado da casa, da 
família e da vizinhança pode representar mais uma 
camada de vulnerabilidade no acesso à educação e 
profissionalização. Sob o jargão de “isso é coisa mulher”, 
os trabalhos que realizam não são sequer considerados 
como tal. Sem remuneração, reconhecimento e direitos 
garantidos, elas são ainda mais invisibilizadas.

“Percebo a diferença [de gênero] quando pego olho a 
linha de ônibus do meu bairro e só tem duas mulheres 
motoristas, quando o caminhão da limpeza passa e 
também não tem nenhuma, apenas na limpeza de rua”.
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Jovem do Desembola na Ideia

#faladireito! Precisamos falar da falta de 
oportunidades de educação e profissionalização a 
que são submetidos/as adolescentes e jovens em 
situação de risco social, e enfrentar juntos/as essa 
violação dos direitos à cidadania plena desta parcela 
da população. Leve essa mensagem adiante!

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

#f
al

ad
ir

ei
to

#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.





A falta de oportunidades efetivas para as juventudes 
pobres e periféricas faz com que o trabalho seja reduzido 
à necessidade de sobrevivência. Mas ele vai muito além 
dessa dimensão instrumental, pois é responsável pela 
transformação da natureza por meio das capacidades 
físicas, intelectuais e emocionais das pessoas. Envolve, 
também, projetos de futuro, desenvolvimento de 
habilidades e ampliação das redes de sociabilidade. É um 
processo vivo, que gera conhecimento!

“Trabalho é muito gratificante, no final do dia ter a 
certeza que fez algo bom, cê fica mais maduro também.”
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