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Quais os sonhos dos nossos adolescentes e das nossas adoles-
centes? O que esses meninos e essas meninas querem ser quando 
crescer? Quem desejam se tornar quando adultos? Essas pergun-
tas podem ser facilmente respondidas por alguns jovens, mas por 
outros nem tanto. O cenário mais triste em que podemos viver é o de 
uma sociedade que retira dos mais novos a capacidade de inventar 
o futuro.

E quais oportunidades estamos apresentando para que nossas ju-
ventudes possam elaborar o próprio futuro? Esse deve ser o pon-
to de partida para uma série de outros questionamentos sobre a 
condição de vida que temos ofertado aos adolescentes cearenses.

Nesse sentido, apresentamos esta HQ para ilustrar algumas evi-
dências que explicam a vulnerabilidade e as principais causas das 
mortes de jovens em nosso estado, como as que mostram que o 
abandono escolar surge como um sinal de alerta. Além disso, é 
importante entender a dinâmica dos territórios e a nítida relação 
de conflitualidade entre polícia e comunidade, marcada por intimi-
dação, indiferença e sobretudo violência contra os adolescentes.

Por isso, elaboramos essa HQ como instrumento para um diálogo 
franco sobre realidade, identidade, sonhos, planos e estratégias 
para reversão da lógica cruel que separa adolescentes entre os 
dignos de viver e os “matáveis”. Acreditamos que é possível garan-
tir futuro para toda juventude de forma sustentável, com ações e 
políticas públicas de prevenção, de estímulo e valorização à pulsão 
de vida que caracteriza a adolescência.

Esse quadrinho se soma aos esforços do Mandato do Deputado 
Estadual Renato Roseno e do Fórum de Ongs em Defesa da Criança 
e do Adolescente (Fórum DCA) em defesa da vida e dos direitos hu-
manos. O futuro que queremos garantir para nossas juventudes 
pode ser lido na voz do personagem Jonathan: “Quero meus amigos 
vivos, a juventude com oportunidades, as crianças protegidas e a 
vida seguindo na paz”.
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É Nóis!
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