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Fábrica dos Sonhos 
Manifesto, Abaixo Assinado e Lei de iniciativa popular pelo direito de sonhar: 
 
O Sonho é um direito fundamental de liberdade que encontra respaldo nos princípios da 
dignidade e do valor inestimável da vida humana como forma de garantir a sanidade mental 
e garantir uma vida saudável a todos.  
A sociedade, representada por suas instituições de saúde e educação, tais como escolas, 
devem garantir e promover o direito de sonhar, para garantir um direito maior que é o direito 
de liberdade. 
O Sonhar tem seu valor pois é a forma como o ser humano pode se expressar sobre suas  
vontades, criar perspectivas e inovar a vida social do mesmo, além de ser um elemento 
formador de personalidade e diversidade humana. Dessa forma o “Sonhar” deve entrar no 
contexto educacional do ser, como linguagem de expressão e consequente formação social 
e cognitiva de uma sociedade mais tolerante, fazendo parte do curriculum e da cultura das 
instituições de ensino e promoção da cultura de paz. 
Com o apoio de organizações públicas e privadas, a nossa proposta é que o sonhar seja 
transformado em um direito de todos, crianças, juventudes, humanos. Nossa proposta é que 
se transforme em lei, em direito e que faça parte posteriormente na nossa constituição. 
Quando garantimos que as pessoas possam sonhar, sonhos pautados na ética e no amor, e 
não tenham medos ou diferenças que as impeçam de sonhar promove um país mais justo e 
menos desigual. Garantir que todos possam sonhar é garantir que os direitos básicos sejam 
atendido e que tenhamos cada vez mais oportunidades iguais. Que independente de onde 
cada pessoa venha, de raça, gênero, credo, todos possam ser livres para sonhar. Sendo 
assim, ao tornarmos lei e nos comprometermos em promover os sonhos nos mais diversos 
ambientes nos comprometemos também com um futuro mais justo para todos. 
 
Sendo assim, segue nosso manifesto e a proposta de lei: 
 
Sonhamos que todos possam sonhar. Sonhamos que cada um possa sonhar do jeito que 
fizer sentido para si sem fazer mal a nada nem a ninguém. Que todos possam ser livres 
para imaginar e criar realidades com amor e ética. E sendo assim,Sonhamos que todos 
possam ser quem são. Sonhamos com acesso e equidade e que independente de onde 
cada um venha, gênero, raça, credo, que a gente possa seguir os chamados do coração e 
que possamos ser responsáveis por todos nós, humanos. Sonhamos que todos se sintam 
pertencentes, ninguém mais se sente sozinho, tem lugar para todos. Sonhamos com nossas 
casas. Sonhamos com nossas escolas, com nossos trabalhos, com nossas cidades, com 
nossos países. Sonhamos com governos mais justos e participativos. Sonhamos com 
diálogo e resolução de conflitos. Sonhamos com um mundo em que os direitos humanos 
são cumpridos e que os objetivos de desenvolvimento sustentável são atingidos. Sonhamos 
que o planeta seja regenerado e próprio à vida, e que a gente colabore com ele. Sonhamos 
com o uso dos recursos com consciência. Sonhamos com uma educação para todos, uma 
educação em que as pessoas estão felizes e aprendendo e que também leva em 
consideração as diferentes formas de aprender, de ser, e os sonhos são parte dela assim 
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como as habilidades socioemocionais; Uma educação em que cuidamos uns dos outros e 
somos co-responsáveis. Sonhamos que as pessoas cuidem umas das outras sem 
preconceitos, que ninguém mais queira se cortar ou se matar por não se sentir pertencente 
ou por qualquer violência que tenha sofrido. Sonhamos com o fim da cultura de guerra e 
violência. Sonhamos com cidades nações que trabalham a cultura de paz e não-violência.  
Sonhamos e fazemos dos sonhos um direito de todas e todos. Que todas as pessoas 
possam seguir as profissões que desejarem livres de julgamentos e independente da 
realidade que vieram.  
Sonhamos pela humildade em aprendermos uns com os outros continuamente. Sonhamos 
que todos tenham a capacidade de sonhar genuinamente e que o direito de sonhar seja um 
direito de todos. E que isto seja lei: 
 

1) Todo ser humano, independente de raça, gênero, idade e localidade tem o 
direito de sonhar, imaginar e criar realidades pautadas na ética e no amor. 

 
Este não é só um manifesto. Este não é só um papel. Estamos trabalhando para que sonhar 
seja um direito de todos e por isso assinamos este papel junto a outras pessoas que 
entendem e acreditam na importância do sonhar, para que seja assim, promovido e 
incentivado nas famílias, na educação, no trabalho, na política, nas cidades, nos países. 
 
 
 
 

Fábrica dos Sonhos 
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