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RESUMO

Esse trabalho consiste na continuidade do projeto: “Protagonismo Infanto Juvenil do Bairro Belvedere/Divinópolis: Nos Limites da Cidade” (Paex 2015 e 2016), realizado com

aproximadamente 20 adolescentes, com idades entre 11 e 16 anos. É notório que todo adolescente precisa de oportunidades para expressar-se e florescer, precisam aprender a

sonhar e correr atrás desses sonhos, este é um período de conquista de sua autonomia e o futuro para eles, muitas vezes se coloca como uma interrogação. Mas para que tudo

isso ocorra, é preciso que conheçam suas possibilidades, seus direitos e deveres. O objetivo deste projeto é mostrar que há caminhos, escolhas para estes jovens, bem como

despertar nos mesmos o almejar mais .  Realizamos visitas às instituições que circulam o bairro ( UEMG, UFSJ, CEFET e SENAI) e em um de nossos encontros, discutimos o

que ali foi vivenciado, fazendo um paralelo com suas vivências anteriores onde revelaram, anteriormente a visita, que seu desejo era abandonar os estudos para trabalhar como

caixas de supermercados.  Posteriormente a visita, investigando suas perspectivas de vida, despertou para um momento de empoderar-se do que foi vivenciado e isto gerou uma

preocupação quanto à progressão acadêmica e carreira profissional, eles passaram a ter perspectivas positivas diante das oportunidades. Conclui-se que é preciso conhecer para

fazer valer o que nos é de direito. Esses adolescentes desconheciam das oportunidades que lhes são oferecidas devido à falta de informação. O empoderamento desses

adolescentes implica em uma ação participativa de cada um, agindo de forma coletiva e participando de debates que visem a conscientização dos direitos sociais e civis,  agindo

por mudanças sociais e ambientais atuais e futuras, em um processo de conquista de autonomia.
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