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Apresentação 

O Caderno de Atividades – Protagonismo Juvenil foi elaborado para subsidiar o 
educador, o profissional da Saúde interessado que atua junto a adolescentes, para 
trabalhar na perspectiva do incentivo ao Protagonismo Juvenil, atuando como 
multiplicador em seus locais de origem e de atividade. Tem como objetivo dar 
suporte ao profissional, ampliando seu repertório através de textos informativos e de 
técnicas de trabalho em grupo, para que tenha mais segurança nesses campos, bem 
como para que promova o debate e a reflexão junto aos adolescentes. 

Objetivos 

1 Discutir os conceitos de adolescência; protagonismo juvenil; processo de 
ensino/aprendizagem e saúde. 

2    Planejar ações protagônicas a serem desenvolvidas nos estados a curto 
prazo: formação de grupo nos diferentes locais de atuação, organização de 
um evento, proposta de continuidade. 

3 Contribuir para a formação de grupos de fomento ao protagonismo juvenil e 
atuar como multiplicadores. 

* Lembretes aos Facilitadores 

Fazer contrato 
Respeito ao horário 
Assiduidade
Atividades do dia seguinte: um grupo deverá fazer a síntese do dia anterior, outro avaliar o dia e 
um terceiro promover uma atividade introdutória (aquecimento). 
No último dia, adolescentes e jovens deverão fazer parte do grupo. 





PRIMEIRO DIA 
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Dinâmica: Concordo x Discordo (pré-teste) 

Objetivo 
¶ Aplicar um pré-teste para saber quais os conhecimentos e atitudes dos 

profissionais sobre o tema, reaplicando-o ao final para saber se ocorreram 
modificações. 

Tempo
¶ 15 minutos. 

Material 
¶ Folha de questões. 
¶ Lápis. 
¶ Fita adesiva. 

Processo 
¶ Antes de iniciar as atividades, divida a sala ao meio com uma fita adesiva. 
¶ Em seguida, peça que os participantes se agrupem no fundo da sala. 
¶ Explique que, a seguir, serão lidas algumas afirmações e os participantes devem 

se posicionar na sala da seguinte forma, sem fazer comentários: 
se CONCORDAR, deve ir para a direita; 
se DISCORDAR, deve ir para a esquerda. 

¶ Leia a primeira pergunta e aguarde o posicionamento das pessoas. Faça a 
contagem de quantas se colocaram à direita e à esquerda, anotando na planilha 
que tem em mãos (anexo 1), os totais de pessoas em cada posição. Faça do 
mesmo modo com todas as questões. Procederá da mesma forma, utilizando as 
mesmas questões, ao final do encontro. 

Pontos para discussão 
- O que perceberam que foi acontecendo com as pessoas ao longo do 

exercício? 
- Ficaram em dúvida sobre o lado que deveriam escolher? 
- Alguém ficou sozinho? 
- Alguém observou onde a maioria estava para poder tomar uma decisão? 
- Tiveram dúvidas quando se viram do lado da minoria? 

Fechamento 
¶ Para tomarmos a decisão quanto ao lado onde ficamos, o que utilizamos? 

- valores pessoais; 
- experiências; 
- realidade na qual se vive; 
- modelos ao longo da vida; 
- leituras; 
- outras (questione quais seriam os outros aspectos que colaboram para a 

tomada de decisão). 
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¶ Se pudéssemos discutir estas questões, o que aconteceria? 
- aumentaria a possibilidade de tomar uma decisão de uma forma mais 

clara, com uma certeza maior. Porém muitas atitudes na vida, no cotidiano 
são tomadas sem possibilidade de reflexão. 

¶ Como seriam estas questões para os adolescentes? 
¶ Como ales costumam tomar suas decisões? 
¶ Quais as possibilidades de espaços de reflexão e discussão para que possam 

tomar decisões mais claras e autônomas? 

Dinâmica: Adolescência 

Objetivo
¶ Trabalhar o conceito de adolescência e suas necessidades específicas. 

Tempo
¶ 90 minutos. 

Material
¶ Folhas de cartolina. 
¶ Canetas coloridas. 
¶ Fita adesiva. 

Processo
¶ Divida o grupo em quatro subgrupos. 
¶ Entregue quatro folhas de cartolina para cada grupo e solicite que, em cada 

uma delas, o subgrupo deverá registrar as respostas a quatro questões: 
- O que é adolescência?
- Como são os adolescentes? 
- Como são as adolescentes? 
- Do que necessitam? 

¶ Solicite que escrevam cada uma das respostas em uma cartolina e peça que 
não se identifiquem. 

¶ Quando todos terminarem, solicite que lhe entreguem a primeira cartolina com 
a resposta às perguntas; coloque as cartolinas na parede e inicie a discussão 
a partir das seguintes questões: 

- Estas definições são de qual grupo? Por quê? (se o grupo for constituído de 
profissionais de diferentes áreas, subdivida-o segundo as áreas profissionais 
para que fique claro que cada área tem uma visão específica da 
adolescência).

- Este conceito provoca no grupo que imagem de adolescente? Qual a idéia 
que fica deste adolescente definido desta forma? 

- Estes conceitos poderiam estar definindo outras etapas da vida do ser 
humano – infância, idade adulta, velhice? 

- Todos os adolescentes do sexo masculino são iguais? Existem diferenças? 
- Todas as adolescentes são iguais? Existem diferenças? 
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- As necessidades são as mesmas para todos os adolescentes? 0 que
etermina estas necessidades? 

¶ Distribua o texto Adolescência: uma Concepção Crítica e solicite que o leiam. 

Fechamento (texto de apoio 1 – Adolescência: uma Concepção Crítica) 
- Cada conceito tem um autor que tem uma determinada visão. Nenhuma visão 

dá conta da realidade da diversidade das adolescências. Cada um lida com a 
realidade segundo sua visão. Portanto a forma de lidar com os adolescentes 
está marcada pela idéia, ou conceito que se tenha. O cuidado é não fazer dos 
conceitos uma verdade absoluta que dificulte o reconhecimento da  realidade 
a nossa volta; 

- Mostre os pré-conceitos existentes sobre adolescência e como isto influencia 
nossa relação com eles e elas; 

- Mostre que estas definições poderiam estar dando conta de todas as etapas e 
que não há necessariamente algo que aconteça somente na adolescência. 
Quando colocamos muito ou tudo na adolescência ela fica uma etapa pesada, 
onde tudo deverá acontecer e se não acontecer é anormal. 

- Faça uma leitura nos cartazes contando quantas vezes alguns itens se repetem. 
Pergunte: qual sensação e sentimentos esta lista provoca e porque pensamos assim 
destas pessoas? 

- Coloque três pontos no final da leitura destas listas no sentido de mostrar que esta 
lista continua e que também podemos nos colocar nesta lista, ou seja, estas 
características poderão ser de todos e todas não somente dos e das 
adolescentes.

- Mostre que muitas vezes coloca-se o e a adolescente num papel infantil, 
passivo de receber coisas do adulto e nunca aparece a necessidade do 
adolescente em PARTICIPAR. Isto significa que no imaginário do adulto os e 
as adolescentes ainda são colocados numa posição de passividade. 

Dinâmica: Participação coletiva 

Objetivo
¶ Discutir o conceito de participação. 

Tempo
¶ 60 minutos. 

Material
¶ Folhas de papel de seda. 

Processo
¶ Entregue uma folha de papel de seda e peça para que construam algo com esta 

folha, sem usar canetas ou cola. Dar uma forma, construir algo. 
¶ Após um tempo inicial, proponha que formem duplas e que deverão construir algo 

comum com as duas construções anteriores. 
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¶ Após um tempo proponha que formem grupo de 8 pessoas e façam o mesmo 
exercício.

¶ A última etapa é uma atividade coletiva com todos, onde o grupo deverá 
construir, com todas as construções anteriores, um trabalho coletivo. 

Pontos para discussão 
- Como foi o trabalho do grupo, como grupo? 
- Quais as diferentes maneiras de participação que aconteceram? 
- Quem coordena, quem faz a tarefa, quem decide, quem fica calada, quem 

não participa, quem fica olhando,  quem fica distante, quem só discorda, 
etc.

- Quais foram as pessoas que coordenaram? Como coordenaram? 
- O que podemos aprender com esta dinâmica? 

¶ O que é participação? 
¶ Vocês acham que a sociedade de hoje tem algum tipo de expectativa de 

participação dos jovens? São as mesmas ou são diferentes para homens e 
mulheres?

Fechamento (transparência 1 – Tipos de participação) 
¶ Mostrar que é fundamental acontecer coordenação, porém esta função deve 

circular, ou seja, diferentes pessoas em diferentes momentos assumem a 
função de coordenar. Este é um aspecto fundamental para a participação 
coletiva: as funções poderem circular. 

¶ Enfatizar que, no protagonismo juvenil, necessariamente diferentes 
adolescentes e jovens deverão assumir em diferentes momentos esta função 
de ser protagonista, ou seja, representante de um movimento que é coletivo e
não apenas um movimento individual. 

A Pipa e a flor 

Objetivo
¶ Discutir o relacionamento entre as pessoas. 

Tempo
¶ 30 minutos. 

Material
¶ Cópias do texto A pipa e a flor (texto de apoio 2) para todos. 

Processo
¶ Peça que cada pessoa leia um parágrafo do texto A pipa e a for, até chegar no 

final do texto. 

Fechamento
Pergunte aos participantes se as mensagens deste texto podem nos fazer refletir 
sobre nossa vida profissional e a nossa relação com os adolescentes e jovens. 



SEGUNDO DIA 
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_____________________________

* Costa, A. C. G. Protagonismo juvenil. Salvador: Fundação Odebrecht, 2000.

Dinâmica: Adolescência e protagonismo 

Objetivo
¶ Discutir o conceito de protagonismo. 

Tempo
¶ 1 hora e 30 minutos. 

Material
¶ Folhas de papel grandes. 
¶ Canetas coloridas. 
¶ Tesouras.
¶ Revistas velhas. 
¶ Tubos de cola. 
¶ Purpurina, etc. 

Processo
¶ Peça para o grupo se subdividir em 4 grupos. 
¶ Informe que 2 destes grupos deverão construir um jovem protagonista e que os 

outros 2 construirão uma jovem protagonista. 
¶ Esta construção poderá ser feita da maneira que eles acharem conveniente, 

lembrando que depois cada grupo terá que apresentar este ou esta jovem para 
os demais grupos. Cada grupo terá 10 minutos para isso. 

Pontos para discussão 
- O que é protagonismo? 
- Por que se costuma dizer que o/a adolescente tem uma autonomia relativa? 
- Qual é o papel do educador quando se trabalha com a perspectiva do jovem 

como protagonista? 
- Como o educador pode trabalhar? 

Fechamento (texto de apoio 3 – Adolescente como Protagonista, transparências 2 – 
Espiral da Cidadania e 3 – Escada do Desenvolvimento Pessoal e Social)

- Explicar que o pedagogo Antonio Carlos Gomes da Costa, costuma definir 
autonomia como "a condição de uma pessoa ou grupo de estabelecer as 
regras (normas) que refém seus comportamentos e relações. Diz-se que o/a 
adolescente tem uma autonomia relativa porque sua vida é marcada por 
uma sucessão de circunstâncias e situações em que a autonomia e a 
heteronomia se alternam e, às vezes, se sobrepõem." 

- Enfatizar que, segundo o mesmo autor, "por se tratar de pessoas em 
condição peculiar de desenvolvimento, o protagonismo, mais do que justificar, 
pressupõe e exige a presença do educador como pólo ordenador (irradiador 
de referências) da relação do adolescente consigo mesmo, com os outros 
adolescentes e com a situação sobre a qua/ está atuando." 
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_____________________________
1 Este vídeo pode ser encontrado nas vídeo locadoras. 
2 Com esta atividade poderá ser confirmado o conceito de adolescência utilizado como referência, e analisados os principais 
 aspectos da adolescência. Caso haja possibilidade poderá ser feita esta atividade com os adolescentes no último dia. 

Vídeo Nenhum a menos1

Objetivo
¶ Facilitar a discussão sobre o papel do educador e pressupostos do trabalho. 

Tempo
¶ 3 horas. 

Material
¶ Aparelho de televisão. 
¶ Aparelho de vídeo cassete. 
¶ Fita de vídeo Nenhum a menos. 
¶ Papel.
¶ Canetas.
¶ Roteiro de perguntas para cada grupo.

Processo
¶ Comente que assistirão a um vídeo chinês chamado Nenhum a menos. Este

vídeo trata da relação de uma professora com seus alunos. 
¶ Peça que assistam ao vídeo e, caso seja possível, que observem as 

transformações que ocorrem com a professora no decorrer do seu trabalho com 
as crianças. 

¶ Pergunte o que acharam do vídeo e quais foram os temas que apareceram na 
fita. Escreva os temas levantados no quadro. 

¶ Solicite que formem grupos de 5 pessoas e que discutam o filme a partir da 
transparência 4 – Parâmetros Curriculares /Princípios: Dignidade da Pessoa
Humana; Igualdade de Direitos; Participação e Co-responsabilidade pela Vida 
Social.

¶ Quando terminarem, solicite que cada grupo apresente sua discussão aos outros 
grupos.

Dinâmica: Listagem dos direitos 2

Objetivo
¶ Esclarecer os conceitos de ética e cidadania. 
¶ Discutir quais são os direitos dos adolescentes. 

Tempo
¶ 60 minutos. 

Material
¶ Papel e lápis/caneta. 
¶ Folhas grandes. 
¶ Caneta de ponta grossa. 
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_____________________________
3 Obra citada.

Processo
¶ Divida o grupo em 5 subgrupos e proponha a seguinte tarefa: o grupo deverá 

discutir e construir uma listagem de 10 direitos principais dos adolescentes que 
deverão ser garantidos. 

¶ Peça que montem esta listagem numa ordem decrescente, ou seja, do mais 
importante para o menos importante. 

¶ Quando terminarem, peça que façam cartazes e que apresentem para os 
outros grupos. 

¶ Em plenária, compare os quadros. 

Pontos para discussão 
- Por que foram escolhidos estes direitos? 
- Quais os outros que foram lembrados mas não foram contemplados nesta 

lista de 10? 
- Vocês acham que se esse exercício fosse feito por adolescentes, os 

resultados seriam os mesmos? 

Fechamento (texto de apoio 4 – Adolescência, Ética, Cidadania e Direitos e
transparência 5 – Ética, Cidadania e Direitos)

- Esclarecer que o protagonismo juvenil relaciona-se com a preparação para a 
cidadania e que segundo Antonio Carlos Gomes da Costa3 "moldar o 
processo educativo segundo os princípios da liberdade e solidariedade, mais 
do que uma questão de vontade política é uma questão de compromisso 
ético."

- Enfatizar a importância de se conhecer os direitos dos adolescentes e de 
garantir que o Estatuto da Criança e dos Adolescente seja cumprido. 





TERCEIRO DIA 
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Dinâmica: Como aprendemos? 

Objetivo
¶ Discutir as diferentes formas de aprendizado. 

Tempo
¶ 60 minutos. 

Material
¶ Folhas de papel sulfite inteiras e cortadas ao meio. 
¶ Canetas de ponta grossa. 
¶ Fita adesiva. 

Processo
¶ Divida os participantes em cinco grupos e peça que façam uma lista com todas as 

formas que existem para se aprender alguma coisa. Peça que pensem sem nenhum 
tipo de censura. 

¶ Quando terminarem, peça que escrevam cada uma dessas formas de aprendizado nas 
meias folhas de papel com a caneta grossa de modo que fique bem nítido para leitura. 

¶ Solicite que colem na parede todas estas formas de aprendizagem, colocando-as abaixo 
das palavra: Formais e Informais.

¶ Depois de coladas, leia as formas de aprendizagem coladas. Enfatize que existem 
várias formas de aprendizagem e que a aprendizagem é um processo que não acaba 
nunca.

Pontos para discussão 
- Com quem ou com o que aprendemos até hoje? 
- Desta lista com quem mais aprendemos? 
- Que características tem ou tinham estas pessoas que conseguiram nos ensinar o 

que ensinaram? 
- Quando e como se aprende? 
- O que é aprender? 

Fechamento
- Enfatizar que existem várias formas de aprendizagem e que a aprendizagem é um 

processo que não acaba nunca. 

Dinâmica: Protagonismo em educação 

Objetivo
¶ Demonstrar que, nos dias de hoje, a educação necessita passar por modificações para 

se adequar aos novos tempos. 

Tempo
¶ 90 minutos. 
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_____________________________

*Costa, A. C. G. Protagonismo juvenil. Salvador: Fundação Odebrecht, 2000.

Material
¶ Papel e lápis. 

Processo
¶ Solicite que os participantes se subdividam em 5 grupos. 
¶ Em seguida, peça que respondam as seguintes perguntas: 

- Pensando na prática pedagógica, que tipo de homens queremos formar? 
- Que tipo de sociedade devemos lutar para construir? 
- Como fazer isso?

¶ Peça que respondam estas questões e que as apresentem em forma de uma 
dramatização em, no máximo, 5 minutos. 

¶ Quando terminarem as apresentações, retomar as perguntas e pedir às 
pessoas que as respondam, agora, a partir das apresentações dos grupos. 

Fechamento (texto de apoio 5 – Aprender e Ensinar, Construir e Interagir e da 
transparência 6 – Os Quatro Pilares da Educação)

- Enfatizar que o desafio de construir um novo horizonte antropológico para a 
educação tem levado muitos educadores/as a se voltarem para a formação 
de uma pessoa autônoma, solidária e competente. 

- A. C. G. C.***, afirma que "educar é criar espaços para que o educando 
possa empreender ele próprio a construção do seu ser, a realização de 
suas potencialidades em termos pessoais e sociais. O educando, no 
interior dessa visão, passa a ser não um receptor passivo, mas uma fonte 
autêntica de iniciativa, compromisso e liberdade. (...) Mais do que acumular 
uma carga cada vez mais pesada de conhecimentos, o importante agora é 
estar apto para aproveitar, do começo ao fim da vida, as oportunidades de 
aprofundar e enriquecer esses primeiros conhecimentos, num mundo de 
permanente e acelerada mudança." 

- Informar que em 1996, o educador Jacquew Delors, coordenou um grupo 
de 14 educadores e produziu um relatório para a UNESCO reconhecendo 
que, nestes novos tempos, a educação escolar que temos hoje se orienta 
basicamente para o conhecer e, em menor escala, para o fazer. As outras 
aprendizagens – ser e conviver – ficam a depender de circunstâncias 
aleatórias fora do âmbito do ensino estruturado. A partir desta constatação, 
os especialistas afirmam que o jovem para ser autônomo, solidário e 
competente, deverá desenvolver: competência pessoal (aprender a ser); 
competência social (aprender a conviver); competência produtiva
(aprender a fazer) e competência cognitiva (aprender a aprender). 

- Apresentar os quatro eixos da educação propostas pela Comissão 
Internacional sobre Educação para o Século XXI. 

- Discutir até que ponto é possível desenvolver estas competências no Brasil 
de hoje. 
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_____________________________
4 O sentido dessa afirmação não é que esta permissão é dada e sim no sentido de potencial, possibi-
lidade.

Dinâmica: Protagonismo em saúde 

Objetivos
¶ Demonstrar que a saúde é um processo em permanente construção, nas 

dimensões pessoal e coletiva. Discutir o protagonismo como atitude e prática dos 
sujeitos do processo saúde/doença. 

Tempo
¶ 90 minutos. 

Material
¶ Folhas de papel pardo grandes para confecção de cartazes. 
¶ Lápis e canetas coloridos, revistas, tesouras, tubos de cola. 

Atenção: as transparências para esta atividade não estão numeradas. A da OMS é 
a primeira e as demais são das definições do Dejours. A última transparência do 
Dejours deverá ser utilizada só no encerramento. 

Processo
¶ Peça aos participantes que se distribuam em 4 grupos heterogêneos em termos 

de formação e/ou área de atuação. 
¶ Deixe os materiais para a elaboração dos cartazes acessíveis para uso dos 

grupos.
¶ Peça aos participantes de cada grupo que, em até 30 minutos, façam um cartaz 

representando uma cidade saudável, utilizando os materiais disponíveis. 
¶ Quando todos tiverem terminado seu trabalho, peça que compartilhem seus 

cartazes, descrevendo e explicando o que entendem por "Cidade Saudável" 
(aproximadamente 5 minutos para cada grupo). 

¶ Procure analisar as possibilidades de participação do próprio grupo no processo 
de construção da cidade idealizada (aproximadamente 10 minutos). 

¶ Solicite aos participantes que acompanhem a apresentação das transparências 
contendo a definição ideal da Organização Mundial de Saúde (transparência 7 – 
só a primeira) e as definições participativas de Dejours (transparência 7 – da 
segunda em diante menos a última), comparando-as (aproximadamente 10 
minutos). Reserve a última transparência para o encerramento. 

¶ Facilite o debate de fechamento do tema, com base no texto de apoio 6 – O Que 
é Saúde? (aproximadamente 20 minutos). 

¶ A título de encerramento, apresente a última transparência da definição do 
Dejours (Saúde é quando ter esperança é permitido).4

Nota: O tema a ser abordado a seguir é Promoção da Saúde, o que poderá permitir a continuidade 
da discussão de diversos pontos levantados. 
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Pontos para discussão 
- Como cada cidadão e cada setor geram saúde ou doença em suas ações 

cotidianas e seus projetos sociais? 
- Que graus de controle podemos ter sobre nossa saúde e a saúde da 

coletividade?
- Os modelos idealizados e as receitas de comportamento contribuem para 

nossa saúde? 
- Podemos prescrever para o adolescente um receituário de atividades 

saudáveis?
- Questionar o que está estabelecido, em especial na adolescência, e o que 

pode ser uma atitude saudável? 
- Quais as relações entre autonomia e protagonismo? 
- Quais as relações entre protagonismo e saúde? 

Fechamento (Texto de apoio 6 – O Que é Saúde?)
¶ A saúde é multideterminada e têm inúmeras dimensões, físicas e psicossociais 
¶ Protagonismo como habilidade essencial para a participação ativa no processo 

saúde/doença.
¶ Saúde, projeto de vida e qualidade de vida são temas inter-relacionados (O que 

pode significar "saúde" na adolescência, para diferentes pessoas, de diferentes 
rendas, culturas e classes sociais?) 

¶ Como o adolescente pode ser sujeito do processo saúde/doença no nível pessoal 
e em sua coletividade? 

¶ Como podemos contribuir/favorecer o protagonismo em saúde entre os 
adolescentes?

Dinâmica: Promoção da saúde e construção de ambientes saudáveis 

Objetivos
¶ Identificar a relação entre protagonismo e promoção da saúde. 
¶ Reconhecer as responsabilidades pessoais, profissionais e institucionais 

inerentes ao papel de cada um na promoção da saúde e no estímulo ao 
desenvolvimento de atitudes protagônicas entre os adolescentes. 

Tempo
¶ 90 minutos. 

Material
¶ Notícia de Jornal (Instrumento 1) – na seqüência. 
¶ Crachás para identificação das personagens na discussão em grupo. 
¶ Alfinetes para prender os crachás. 

Nota: A página da Organização Mundial de Saúde na Internet contém todos os documentos 
discutidos e produzidos nas Conferências Globais de Promoção da Saúde. 
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Processo
¶ Como introdução ao tema, apresente a transparência 8 (Promoção da saúde),

esclarecendo e debatendo brevemente com os participantes os conceitos 
apresentados (aproximadamente 10 minutos). 

¶ Peça a um dos participantes que leia a "notícia de jornal" do Instrumento 1. 
¶ Informe aos participantes que, em função da notícia divulgada, vai ocorrer, 

naquele momento e naquela sala, a reunião de emergência chamada pelo 
Administrador Regional do Bairro em que ocorreu o incidente. 

¶ Distribua entre os participantes os crachás, identificando-os com a função de um 
personagem a ser desenvolvido: administrador regional, responsáveis por obras 
públicas, áreas verdes (tem um pequeno parque no bairro), saúde, educação, 
guarda municipal, transportes e outros personagens a serem escolhidos pelo 
grupo, incluindo preferencialmente pessoas e profissionais de áreas que 
aparentemente não têm nenhuma relação direta com as causas do acidente: 
pessoas que atuam na coleta de lixo, no hospital local, no centro de saúde do 
bairro, direção da escola, etc. 

¶ Peça aos participantes que assumam seus papéis na situação apresentada e 
promovam, coletivamente, uma "chuva de idéias" sobre quais atitudes, projetos e 
ações podem desenvolver para contribuir com a prevenção de novos acidentes do 
mesmo tipo. Cada participante deverá propor pelo menos uma ação (direta ou 
indireta) que produza impacto sobre a situação apresentada, no sentido da 
promoção da saúde da coletividade em que a situação ocorreu. 

¶ Quando faltarem 20 minutos para o encerramento do tempo, solicite aos 
participantes que "congelem" o debate e facilite a discussão de fechamento do 
tema.

Perguntas para discussão 
- A situação apresentada é comum em nosso cotidiano? 
- Qual é o desenvolvimento esperado para a situação? 
- As atitudes e posturas das personagens são freqüentes em nossa realidade? 
- As discussões e propostas apresentadas poderão favorecer o protagonismo 

dos adolescentes envolvidos? 
- Em que medida as idéias que surgiram podem produzir impacto sobre o "bem-

estar" das pessoas envolvidas? 
- Em nossa vida e trabalho cotidiano, como nossas atitudes e ações produzem 

impacto sobre a saúde de pessoas que vivem situações similares? É possível 
incorporar essa dimensão (promoção da saúde) ao planejamento de nossas 
ações?

Fechamento (Texto de apoio 7 – Promoção da Saúde) 
Amplitude do conceito de promoção da saúde. 
Responsabilidade do poder público pela promoção da saúde nos diferentes 
cenários de vida e trabalho. 
Responsabilidade de cada setor e serviço no impacto sobre a saúde
produzido por suas ações. 
Possibilidades de promoção da saúde na vida cotidiana. 
Relação entre protagonismo e promoção da saúde. 
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Instrumento 1 

Notícia de Jornal 

CORREIO DA MANHÃ, 25 de março de 2001 

No início da noite de domingo, quatro jovens foram atingidos por um fio de alta 
tensão na altura do número 500 da Avenida Nova Iguaçu, quando "surfavam" em 
cima de um ônibus que transita no local. Um dos rapazes, P.J., de 16 anos, morreu 
instantaneamente. Os demais encontram-se internados no hospital local, 
apresentando fraturas e queimaduras graves. Em função do acidente, a maior parte 
do bairro ficou sem luz durante duas horas, causando pânico entre os moradores da 
região.

O bairro de Nova Iguaçu, região em que ocorreu o acidente, é conhecido por 
apresentar um dos maiores índices de mortes violentas da cidade. Entre as 12 
mortes violentas ocorridas durante os primeiros mesas do ano, 8 atingiram jovens 
entre 15 e 21 anos de idade. 

Ontem, no período da tarde, foi realizada uma manifestação em frente à Sede 
da Administração Regional, organizada por diversos grupos, entre eles a União 
Municipal dos Estudantes, que responsabiliza o poder público pela morte de P.J. e 
chamou os alunos das escolas do bairro para engrossarem a manifestação. Em 
declaração a este periódico, o estudante Virgílio de Souza declarou que "a falta de 
espaços de lazer faz com que os jovens procurem alternativas, às vezes perigosas, 
para diversão". Representantes da Associação de Bairro carregavam cartazes e 
faixas pedindo mais segurança pública para o bairro e para suas famílias. Os 
ânimos dos manifestantes só se acalmaram quando o Administrador Regional 
chamou alguns dos representantes das entidades que organizaram a manifestação 
para participar de uma reunião, na sede da Administração Regional, com o objetivo 
de encaminhar propostas para o enfrentamento da situação. 

Em função desse episódio, o Administrador Regional Dr. João Veloso, recém-
empossado no cargo, chamou para hoje, às 14:30 horas, uma reunião de 
emergência de toda sua assessoria, solicitando a presença dos responsáveis por 
todos os serviços da região. O Dr. João Veloso declarou que sua iniciativa visa o 
debate e a formulação de propostas para enfrentar o problema da violência na
região e prevenção de novos acidentes do mesmo tipo.



QUARTO DIA 
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_____________________________
5 Esquema elaborado nas discussões do "Grupo Matricial Criança e Adolescente"/Coordenação

Nacional DST/Aids. 

Dinâmica: Gente que faz unida jamais será vencida 

Objetivo
¶ Discutir alguns exemplos de ação municipal que estão sendo realizadas no 

Brasil.

Tempo
¶ 90 minutos. 

Material
¶ Folha de papel sulfite. 
¶ Textos Dicas/Idéias para a Ação Municipal do Instituto PóIis (Anexos 2,3,4,5,6 e 

7).
¶ Um roteiro de discussão para cada grupo. 

Processo
¶ Distribua os participantes em seis grupos. 
¶ Distribua, aleatoriamente, os textos Dicas (anexos de 2 a 7), que tratam dos 

seguintes textos: 
- Fique Vivo 
- Meninas de Santos 
- Biblioteca no Ônibus 
- Gênero e Políticas Públicas 
- Política Municipal de Juventude 
- Coleta de Lixo e Reciclagem 

¶ Peça que cada grupo analise o texto partindo do seguinte roteiro: 
- A situação problema foi apresentada de modo realista e como um desafio? 
- Foi embasada com dados, informações e objetivos claros? 
- Foi possível perceber se o grupo a quem o projeto se destina participou das 

discussões e se houve espaço para que eles apresentassem alternativas de 
solução para o problema? 

- Neste texto, fica claro como foi feita a discussão para a escolha das 
alternativas?

- Como vocês acham que foram tomadas as decisões? Quem participou? 
- Buscaram-se parceiros para a concretização da ação? Quem? Onde? 

¶ Conforme os grupos foram terminando, solicite que discutam se esta proposta 
tem algum sentido de ser implantada em sua cidade. Se sim, como poderia ser 
realizada. Se não, qual outra seria interessante implantar? 

¶ Ao final, peça que cada grupo relate rapidamente sobre o que era o projeto e a 
analise que foi elaborada. 

Fechamento
Chame a atenção para a questão das parcerias e, para isso, utilize a transparência 9 
– Parcerias5 e o texto de apoio 8 – Algumas Considerações Sobre o Trabalho em 
Parcerias.
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Dinâmica: Questão de método 

Objetivo
¶ Esclarecer qual é a metodologia que estamos propondo e, a partir dela, planejar 

os passos para a elaboração de um evento com os adolescentes no dia seguinte. 

Tempo
¶ 90 minutos. 

Material
¶ Uma cópia do texto de apoio 9 – Pelo Andar se Faz o Caminho para cada grupo. 
¶ Quadro.

Nota: dependendo do tempo e da disposição do grupo para a leitura, poderão ser 
selecionados trechos para a discussão de cada grupo e apresentação posterior.

Processo
¶ Divida os participantes em quatro grupos. 
¶ Distribua o texto e peça que façam uma leitura detalhada e que se discuta os 

seguintes pontos: 
- O que se pretende com esta proposta metodológica? 
- Quais os pontos mais importantes desta proposta? 
- Qual é a proposta de trabalho? Qual é a opinião de vocês sobre esta proposta? 

É viável? Adequada? 
- Qual é o papel do educador? 
- Como deve ser trabalhado o conteúdo programático neste enfoque 

metodológico? E as técnicas? 
- Como devem ser planejadas as oficinas educativas? 

Fechamento
¶ Em plenária, feche cada uma dessas questões. 
¶ Com os participantes, monte um esquema de oficina para os jovens para o dia 

seguinte. Este esquema será desenvolvido na pane da tarde. 

Dinâmica: Concordo x Discordo (pós-teste) 

Objetivo
¶ Aplicar o pós-teste para conhecer, ao final, se ocorreram modificações. 

Tempo
¶ 15 minutos. 

Material
¶ Folha de questões. 
¶ Lápis.
¶ Fita adesiva 
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Processo
¶ Antes de iniciar as atividades, divida a sala ao meio com uma fita adesiva. 
¶ Em seguida, peça aos participantes que se agrupem no fundo da sala. 
¶ Explique que, a seguir, serão lidas algumas afirmações e os participantes devem 

se posicionar na sala da seguinte forma, sem fazer comentários: 
¶ se CONCORDAR, devem ir para a direita; 
¶ se DISCORDAR, devem ir para a esquerda. 
¶ Leia a primeira pergunta e aguarde o posicionamento das pessoas. Faça a 

contagem de quantas se colocaram à direita, à esquerda e no meio, anotando na 
planilha que tem em mãos (anexo 8), os totais de pessoas em cada posição. Faça 
do mesmo modo com todas as questões. Procederá da mesma forma, utilizando 
as mesmas questões, decorridos três a seis meses de trabalho (ou outro período 
a ser determinado, conforme sistemática de encontro com o grupo), época de 
aplicação do pós-teste. 

 Elaboração do encontro com os adolescentes  

Objetivo
¶ Organizar o dia do encontro com os adolescentes. 

Tempo
¶ 3 horas. 

Material
¶ Papel e canetas. 
¶ Folhas de flip chart. 
¶ Canetas grossas. 

Processo
¶ Divida o grupo em subgrupos, informe que a seguir irão planejar o dia 

seguinte com os adolescentes. 
¶ Solicite que cada grupo faça uma proposta e a apresente para os demais 

componentes do grupo. Informa que cada grupo terá 15 minutos no máximo 
para apresentar sua proposta. 

¶ Quando todos tiverem apresentado sua proposta, passa-se a discussão 
coletiva de como será montado o dia a partir das sugestões do grupo. 

¶ Feita a escolha, discute-se quem coordenará cada parte, o material 
necessário, o tempo etc. 





QUINTO DIA 





35

Encontro com os Adolescentes 

Neste dia, se realizará o encontro com os adolescentes a partir do que foi 
combinado no quarto dia. 

Avaliação

A avaliação, de todo o encontro, poderá: 
¶ ser realizada oralmente (tomando-se nota das observações dos participantes) 

contemplando: conteúdo, metodologia, material utilizado, facilitadores, tempo e 
sugestões;

¶ ser realizada por escrito (anexo 9). 





ANEXOS
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Anexo I 

Pré-Teste: data___/___/___ 

Afirmações.  C  D
1. Os adolescentes de ontem eram mais felizes 
que os adolescentes de hoje 
2. O bom educador é aquele que é amigo de seus 
alunos e alunas 
3. Os adultos fazem de tudo para os adolescentes; 
eles é que não valorizam 
4. Os adolescentes de hoje são desinteressados 
5. A violência é uma das formas de participação do 
adolescente
6. O futuro não é para todo mundo 
7. Os adolescentes não querem participar 
8. Como pai ou como mãe quero ser sempre o 
melhor amigo dos meus filhos 
9. A gravidez na adolescência também pode ser 
um projeto de vida 
10. A obediência às regras instituídas ou pré- 
estabelecidas podem garantir uma vida saudável 
nos aspectos físico-emocional, social e espiritual 
11. Quando os adolescentes participam/atuam, a 
escola fica uma bagunça 
12. Quem tem responsabilidade é o adulto 
13. Em nossa sociedade, é mais vantajoso ser 
homem do que ser mulher 
14. O que o adolescente quer é rock, sexo e 
drogas
15. Ser protagonista não é para qualquer 
adolescente
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Anexo II 

Instituto Polis 
Dicas n.º 2 - 1994 

BIBLIOTECA NO ÔNIBUS 
Se não é possível instalar uma biblioteca em cada bairro, a solução é criar uma 
biblioteca que possa andar de bairro em bairro. 

A dificuldade de acesso à leitura é um problema básico para a formulação e 
implantação de qualquer política cultural. Os elevados preços dos livros, a 
inexistência de bibliotecas públicas na maioria dos bairros periféricos das cidades 
brasileiras e os altos custos de instalação de novas bibliotecas são obstáculos que 
se somam a todos os fatores sociais que roubaram da população o direito de ler. 
O ônibus-biblioteca é uma alternativa para ajudar a modificar este quadro. O 
princípio é bastante simples: se não é possível construir uma biblioteca em cada 
bairro, cria-se uma biblioteca itinerante, que atenda vários lugares em dias 
alternados.

COMO FUNCIONA 
Adaptando-se um ônibus usado para que possam ser instalados nele livros, revistas 
e jornais, leva-se a população com pouco acesso à palavra escrita, obras para 
consulta e empréstimo. O ônibus-biblioteca pode ser, também, espaço para a 
realização de outras atividades culturais à sua volta. 
Realizando uma visita semanal, o ônibus pode atender cinco ou seis bairros. Se 
realizar visitas de freqüência quinzenal, pode atender dez ou doze. O calendário de 
visita do ônibus deve ser respeitado sempre, para que a população não perca a 
confiança no serviço. 

IMPLANTANDO O ÔNIBUS-BIBLIOTECA 
A primeira tarefa é estabelecer os objetivos do projeto, fixar as metas que se quer 
atingir e os prazos. Quer dizer: qual será o público-alvo? Quais os locais atendidos? 
Qual a periodicidade das visitas? Que acervo será oferecido? Destas definições 
dependerá o projeto de adaptação do ônibus e o treinamento a ser realizado com os 
funcionários responsáveis pela sua operação. 
O sucesso do projeto depende muito do trabalho de divulgação: o envolvimento da 
comunidade é indispensável, esclarecendo e motivando quanto à importância de 
uma biblioteca. Com a divulgação, pode-se obter a colaboração de entidades e 
grupos organizados locais, desde a fase de concepção até a operação do serviço. 
A escolha do acervo depende do público que se quer atender. É importante que 
apresente obras de divulgação e literatura popular, mas também obras de caráter 
mais clássico e erudito, possibilitando a mudança qualitativa da leitura realizada. 
A execução do projeto deve ser monitorada de tal forma que seja possível realizar 
alterações do acervo alocado ao ônibus-biblioteca. Apesar do levantamento das 
necessidades da população que se vai atender, iniciadas as operações, é bem 
possível que se constate o desinteresse diante das leituras oferecidas. Isso pode 
acontecer em função de variáveis como faixa etária, nível de escolaridade ou outras 
de caráter mais subjetivo. 
A baixa escolaridade do público adulto pode ser um problema quando se quiser 
mudanças qualitativas do tipo de leituras realizadas. A oferta de livros "práticos" 
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(sexo, educação de filhos, auto-ajuda, mecânica, culinária, por exemplo), pode ser 
um instrumento de atração desse público, que com uma orientação sistemática, 
poderá diversificar seus hábitos de leitura. 
Uma das decisões básicas é se o ônibus vai oferecer ou não um serviço de consulta 
para pesquisa escolar. O resultado desta decisão é significativo na composição do 
acervo, na adaptação do ônibus, nas atividades realizadas e no treinamento dos 
funcionários. Oferecer o serviço de consulta para pesquisa escolar toma mais 
complexa a operação do serviço, pois seus objetivos deixam de se limitar ao 
incentivo ao hábito da leitura. 

RECURSOS
O recurso mais importante é o ônibus adaptado, que pode ser um veículo que já não 
serve para o transporte de passageiros. Não havendo um ônibus à disposição, 
podem ser adaptados veículos menores ou caixas-estante. A utilização de veículos 
menores reduz o acervo oferecido (enquanto um ônibus pode ser equipado com 
4.500 volumes, uma Kombi pode levar em torno de 1.000 exemplares). A adoção da 
caixa-estante (que normalmente contém entre 100 e 200 volumes) significa perda de 
mobilidade mas elas podem ser deixadas sob a guarda de entidades da sociedade, 
escolas ou empresas e os veículos exigidos para seu transporte não precisam ser 
modificados, e podem ter outros usos. 
É importante encontrar métodos de iniciar e aumentar o acervo da forma mais barata 
possível: contatos com editoras para doação ou venda com descontos especiais, 
intercâmbio com bibliotecas de outras cidades e universidades e campanhas de 
doação junto à população e ao empresariado local (estas campanhas servem 
também para divulgação do projeto). Para cada ônibus, é necessário uma equipe de, 
no mínimo, três pessoas, que conheçam a realidade dos bairros atendidos. A equipe 
deve ser treinada para orientar e mediar a leitura. 
A manutenção do ônibus é um item de custo que deve ser considerado. Não é 
possível manter o ônibus por um mês parado na oficina da prefeitura, à espera de 
peças de reposição: seria prejudicial para o êxito do projeto junto à população. Por 
isso, não se pode dispensar a manutenção preventiva. 
Articular parcerias com empresas e entidades empresariais pode trazer benefícios. É 
possível estabelecer uma relação em que as empresas ofereçam livros, 
funcionários, o veículo e/ou a sua adaptação e manutenção em troca de 
publicidade no projeto. 

ALGUMAS EXPERIÊNCIAS 
Na França, há muitos anos o Bibliobus é utilizado com sucesso, atendendo não só 
sedes municipais mas, principalmente, aldeias e localidades de menor porte, em 
especial em áreas rurais e de baixa densidade populacional, que não dispõem de 
serviço de biblioteca. Cada ônibus atende, mensalmente, entre 20 e 40 localidades, 
levando, além de livros para público adulto e infantil, jogos educativos para crianças. 
Cada usuário pode retirar até cinco livros por mês. 
Em São Paulo-SP, nos anos 40, Mário de Andrade implantou um sistema de 
biblioteca em veículo, conhecido como biblioteca circulante, que foi interrompido. Na 
mesma cidade, em 1977, foi implantado o Sistema Móvel de Leitura e Informação, 
de forma a atingir áreas mais distantes e desprovidas de qualquer recurso cultural. O 
serviço era efetuado por uma única perua Kombi, que visitava 9 pontos da cidade. 
Por falta de condições do veículo, o serviço foi interrompido em 1982 e reativado em 



43

1989 utilizando os ônibus-biblioteca. Foram reformados e adaptados ônibus antigos, 
que já não serviam para o transporte coletivo. 
Onde o ônibus estaciona, é estendido um toldo na parte externa do veículo, sobre 
mesas e cadeiras para uso da população. O limite de empréstimo por usuário foi 
fixado em até 2 livros por vez. Foram formadas equipes de, em média, sete pessoas 
por ônibus, além do motorista. 
Cada ônibus tem um acervo de aproximadamente 4.500 volumes, além de 
periódicos para consulta no local. O acervo é um misto entre a demanda local, de 
caráter de massa, e alguns "clássicos" (procurando assim influir na mudança 
qualitativa da leitura), além de um acervo "básico" infanto-juvenil e adulto. 
Os ônibus-biblioteca firmaram-se como espaço de referência cultural para a 
população dos bairros abrangidos pelo projeto. Além de oferecer livros, foram 
inseridas outras atividades no programa, como exposições monitoradas e aulas 
públicas programadas pelos coordenadores de cultura locais. A Hora do Conto, por 
exemplo, realizada por uma equipe de contadores de histórias, atingiu cerca de 35 
crianças por ônibus. 
No início houve muita procura, por parte do público infanto-juvenil, de material para 
pesquisa escolar. Como não era esta a função do ônibus, o público foi reorientado 
para procurar bibliotecas específicas. 
São principalmente jovens e crianças entre 8 e 15 anos que se interessam por este 
projeto, com exceção da região Centro, onde a faixa etária do público é mais 
elevada.

RESULTADOS
O principal objetivo da experiência é incentivar o hábito da leitura. Neste aspecto, a 
prática vem contrariando o senso comum que diz que a população de baixa renda 
não gosta ou não tem interesse em ler. Os ônibus são mais freqüentados do que 
muitas das bibliotecas da cidade porque são espaços mais lúdicos e menos 
intimidadores elas, segundo a maioria dos usuários: o ônibus é facilmente 
apropriado pela população, pois já é cotidianamente ocupado. 
Na experiência de São Paulo, registra-se uma média entre 300 e 350 usuários por 
dia, chegando-se, em alguns casos, a números em torno de 500 usuários. A média 
de livros emprestados por dia alcança números entre 600 e 700 por ônibus-
biblioteca.
Em São Paulo, ao contrário de muitas expectativas pessimistas, registrou-se um 
baixíssimo índice de livros não devolvidos, cerca de 1% dos livros retirados. 
Uma pesquisa realizada por uma empresa, contratada pela Prefeitura de São Paulo, 
apontou que os serviços oferecidos pelos ônibus-biblioteca foram avaliados pela 
população com a média de 9,8. 
A atuação dos funcionários como mediadores de leitura implica uma maior 
satisfação do público atingido e também a gradual melhoria qualitativa do material 
utilizado.
Mas, por melhores que sejam os resultados, os especialistas lembram que o ônibus 
não substitui a biblioteca. Portanto, ao ser utilizado adequadamente como 
instrumento de difusão e estímulo à leitura, o ônibus-biblioteca contribui para que a 
população adquira o hábito de consultar e visitar as bibliotecas públicas. 

Autor: José Carlos Vaz 
Consultor: Hamilton Faria 
<dicas@polis.org.br> Instituto Polis – SP – (11) 853.6877 



Anexo III 
Instituto Polis 

Dicas n° 1 –1993 

COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO LIXO 

A melhor solução para a destinação final do lixo é ter menos lixo; a reciclagem é indispensável. 

A destinação do lixo é um problema constante em quase todos os municípios, 
apesar de ser mais "visível" nas grandes cidades. Os municípios se defrontam com a 
escassez de recursos para investimento na coleta, no processamento e disposição 
final do lixo. Os "lixões" continuam sendo o destino da maior parte dos resíduos 
urbanos produzidos no Brasil, com graves prejuízos ao meio ambiente, à saúde e à 
qualidade de vida da população. Mesmo nas cidades que implantaram aterros 
sanitários, o rápido esgotamento de sua vida útil mantém evidente o problema do 
destino do lixo urbano. A situação exige soluções para a destinação final do lixo no 
sentido de reduzir o seu volume. Ou seja: no destino final, é preciso ter menos lixo. 

AS SOLUÇÕES CONVENCIONAIS 
Os aterros sanitários são grandes terrenos onde o lixo é depositado, comprimido e 
depois espalhado por tratores em camadas separadas por terra. As extensas áreas 
que ocupam, bem como os problemas ambientais que podem ser causados pelo seu 
manejo inadequado, tomam problemática a localização dos aterros sanitários nos 
centros urbanos maiores, apesar de serem a alternativa mais econômica a curto 
prazo.
Os incineradores, indicados sobretudo para materiais de alto risco, podem ser 
utilizados para a queima de outros resíduos, reduzindo seu volume. As cinzas 
ocupam menos espaço nos aterros e reduz-se o risco de poluição do solo. 
Entretanto, podem liberar gases nocivos à saúde, e seu alto custo os torna 
inacessíveis para a maioria dos municípios. 
As usinas de compostagem transformam os resíduos orgânicos presentes no lixo em 
adubo, reduzindo o volume destinado aos aterros. É difícil cobrir o alto custo do 
processo com a receita auferida pela venda do produto. Além disso, não se resolve o 
problema de destinação dos resíduos inorgânicos, cuja possibilidade de depuração 
natural é menor. 

IMPLANTANDO A COLETA SELETIVA 
A coleta seletiva e a reciclagem de resíduos são uma solução indispensável, por 
permitir a redução do volume de lixo para disposição final em aterros e 
incineradores. Não é a única forma de tratamento e disposição: exige o 
complemento das demais soluções. 
O fundamento deste processo e a separação, pela população, dos materiais 
recicláveis (papéis, vidros, plásticos e metais) do restante do lixo, que é destinado a 
aterros ou usinas de compostagem. 
A implantação da coleta seletiva começa com uma experiência-piloto, que vai sendo 
ampliada aos poucos. O primeiro passo é a realização de uma campanha 
informativa junto à população, convencendo-a da importância da reciclagem e 
orientando-a para que separe o lixo em recipientes para cada tipo de material. 
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É aconselhável distribuir à população, ao menos inicialmente, recipientes adequados 
à separação e ao armazenamento dos resíduos recicláveis nas residências 
(normalmente sacos de papel ou plástico). 
A instalação de postos de entrega voluntária em locais estratégicos possibilita a 
realização da coleta seletiva em locais públicos. A mobilização da sociedade, a partir 
das campanhas, pode estimular iniciativas em conjuntos habitacionais, shopping
centers e edifícios comerciais e públicos. 
Deve-se elaborar um plano de coleta, definindo equipamentos e periodicidade de 
coleta dos resíduos. A regularidade e eficácia no recolhimento dos materiais são 
importantes para que a população tenha confiança e se disponha a participar. Não 
vale a pena iniciar um processo de coleta seletiva se há o risco de interrompê-lo, 
pois a perda de credibilidade dificulta a retomada. 
Finalmente, é necessária a instalação de um centro de triagem para a limpeza e 
separação dos resíduos e o acondicionamento para a venda do material a ser 
reciclado. Também é possível implantar programas especiais para reciclagem de 
entulho.

RECURSOS
O custo de operação do projeto varia em função do município, sendo considerado 
baixo um custo de US$ 150 por tonelada de resíduo coletado. A receita auferida com 
a venda do material é, em média US$ 45 por tonelada de plástico, US$ 502 para 
alumínio, US$ 30 para vidro, US$ 100 para papel de primeira e US$ 48 para aparas 
de papel. 
Os custos de transporte são os maiores limitantes da coleta seletiva. Distâncias 
superiores a 100 km entre a fonte dos resíduos e a indústria de reciclagem tendem a 
tornar o processo deficitário. O processamento primário dos materiais (através de 
equipamentos com prensas e trituradores) aumenta seu valor e atenua o problema. 
Para a coleta, a prefeitura pode colocar caminhões com caçamba e pessoal à 
disposição ou contratar os serviços. Uma campanha informativa pode custar à 
prefeitura apenas a impressão dos folhetos e cartilhas. A prefeitura deve dispor de 
uma área para o centro de triagem. 
A iniciativa privada atua na reciclagem apenas nas atividades mais lucrativas; 
procurar novas formas para seu envolvimento que reduzam os gastos públicos é um 
desafio para as prefeituras. Tais parcerias podem ocorrer através do fornecimento 
de cartilhas, folhetos e sacos para o recolhimento do lixo, da colocação de postos de 
entrega, da organização da coleta seletiva no interior de edifícios e instalações 
comerciais, da compra de materiais reciclados ou mesmo da instalação de indústrias 
de reciclagem ou processamento primário, mesmo que de pequeno porte. Parcerias 
com entidades da sociedade civil, através de campanhas de esclarecimento, 
instalação de postos de entrega, organização e realização da coleta e separação 
dos materiais, ampliam o alcance das ações e reduzem custos. 
Consórcios intermunicipais possibilitam economias de escala, com ações conjuntas 
entre prefeituras. Tão importante quanto o investimento, é o papel do governo 
municipal como articulador junto à sociedade e outros governos. 

ALGUMAS EXPERIÊNCIAS 
Em Niterói-RJ, a iniciativa partiu dos moradores de um bairro, em 1985, que 
contaram com o apoio da Universidade Federal Fluminense e de uma entidade do 
governo alemão. A prefeitura apenas cedeu um técnico, temporariamente, e fez a 
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terraplanagem do terreno. Os moradores administram o serviço, investindo o lucro 
em atividades comunitárias. 
Curitiba-PR criou, em 1989, o projeto "Lixo Que Não É Lixo", iniciado com um 
trabalho de educação ambiental nas escolas. Em seguida, foi distribuída uma 
cartilha à população e iniciada a coleta domiciliar e em supermercados, onde os 
resíduos recicláveis são trocados por vales-compra. A prefeitura assume o custo de 
coleta e o material recolhido é doado a uma entidade assistencial, que o processa e 
comercializa, destinando o lucro para suas atividades assistenciais. 
A coleta seletiva criou condições técnicas para a implantação de uma usina de 
compostagem na cidade, pois boa parte do material inorgânico (metais, vidros etc.) 
já é separado, reduzindo os custos de operação da usina. 
A instalação da usina de reciclagem de Vitória-ES, em 1990, em um antigo "lixão", 
evitou enormes prejuízos ambientais e reuniu trabalhadores que viviam em 
condições sub-humanas, explorados pelas "máfias do lixo", controladas por 
aparistas e sucateiros, dando-lhes melhores condições de trabalho e remuneração. 
Da avaliação dessas experiências, pode-se dizer que a participação da população e 
a principal condição para o sucesso da coleta seletiva. 

RESULTADOS

a) Ambientais 
Os maiores beneficiados por esse sistema são o meio ambiente e a saúde da 
população. A reciclagem de papéis, vidros, plásticos e metais – que representam em 
torno de 40% do lixo domestico – reduz a utilização dos aterros sanitários, 
prolongando sua vida útil. Se o programa de reciclagem contar, também, com uma 
usina de compostagem, os benefícios são ainda maiores. Além disso, a reciclagem 
implica uma redução significativa dos níveis de poluição ambiental e do desperdício 
de recursos naturais, através da economia de energia e matérias-primas. 

b) Econômicos 
A coleta seletiva e reciclagem do lixo doméstico apresenta, normalmente, um custo 
mais elevado do que os métodos convencionais. Iniciativas comunitárias ou 
empresariais, entretanto, podem reduzir a zero os custos da prefeitura e mesmo 
produzir benefícios para as entidades ou empresas. De qualquer forma, é importante 
notar que o objetivo da coleta seletiva não é gerar recursos, mas reduzir o volume de 
lixo, gerando ganhos ambientais. É um investimento no meio ambiente e na 
qualidade de vida. Não cabe, portanto, uma avaliação baseada unicamente na 
equação financeira dos gastos da prefeitura com o lixo, que despreze os futuros 
ganhos ambientais, sociais e econômicos da coletividade. A curto prazo, a 
reciclagem permite a aplicação dos recursos obtidos com a venda dos materiais em 
benefícios sociais e melhorias de infra-estrutura na comunidade que participa do 
programa. Também pode gerar empregos e integrar na economia formal 
trabalhadores antes marginalizados, como no caso de Vitória – ES.

c) Políticos 
Além de contribuir positivamente para a imagem do governo e da cidade, como no 
caso de Curitiba, a coleta seletiva exige um exercício de cidadania, no qual os 
cidadãos assumem um papel ativo em relação à administração da cidade. Além das 
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possibilidades de aproximação entre o poder público e a população, a coleta seletiva 
pode estimular a organização da sociedade civil. 

Autores: José Carlos Vaz e Cristina C. Cabral 
Fonte: MUÇOUÇAH, Paulo Sergio. Coleta seletiva de lixo. São Paulo: Instituto 
Pólis, [19_ _ ?] 

<dicas@polis.org.br>
Instituto Polis – SP – (11) 853.6877 
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Anexo IV 

Instituto Polis 
Dicas s/n.° e data 

Fique Vivo 

Temas como uso indevido de drogas, violência e aids são vistos, em geral, como 
problemas da juventude e uma grande parte das ações empreendidas pelos 
governos consiste em palestras, conferências e outros processos que procuram 
"convencer" os jovens da importância de uma mudança de comportamento. Os 
educadores tendem a associar estes temas à morte e, muitas vezes, resvalam para 
o moralismo. Concretamente, poucos resultados são alcançados. 
Experiências que abrem espaço para que os jovens, sem medo de repreensões, 
possam conversar e trocar idéias sobre seus problemas e seus interesses têm se 
mostrado muito mais eficazes para promover mudanças de comportamento. 
Na FEBEM de São Paulo, por exemplo, as pesquisas mostravam que a transmissão 
do vírus da aids e DST (doenças sexualmente transmissíveis) era muito grande 
entre a população de internos, além do uso cada vez maior de drogas, atitudes de 
violência e nenhuma preocupação com a preservação da vida. Ao perceber que abrir 
espaços de diálogo, abordando temas do cotidiano e resgatando valores da vida e 
da cidadania tinha muita receptividade entre os jovens e favorecia mudanças de 
comportamento, uma equipe formada pelo NUPAIDS (da Faculdade de Saúde 
Pública da USP), o NEPAIDS (Núcleo de Estudos para Prevenção da Aids do 
Instituto de Psicologia da USP), pesquisadores da PUC-SP, Programas de DST/aids 
do Estado e do Município e ONGs como o CEDHEP (Centro de Direitos Humanos e 
Educação Popular) e o Núcleo de Consciência Negra, implantou o projeto "Fique 
Vivo: Cidadania e Prevenção do HIV/ AIDS com jovens da FEBEM". 
Outros dos objetivos deste projeto são: 
a) defender os direitos da criança e do adolescente, bem como a cidadania dos 

jovens privados de liberdade na FEBEM, desenvolvendo políticas públicas e 
institucionalizando um modelo de prevenção e educação em outras unidades da 
FEBEM;

b) dar voz e espaço para os jovens discutirem seus problemas, buscarem soluções, 
trocarem experiências e expressarem seus medos, esperanças e expectativas 
diante da vida. O maior desafio é integrar a prevenção das DST/aids aos 
interesses dos jovens podendo então atender às suas necessidades; 

c) desenvolver uma nova política social dentro da FEBEM para aproximar 
funcionários e jovens, buscando desenvolver uma relação mais saudável, 
baseada no diálogo e no respeito e não mais no modelo do medo, da humilhação 
e das coerções física e psicológica; e, por fim, 

d) abrir a FEBEM para movimentos sociais que alavanquem recursos humanos e 
financeiros para a reestruturação da instituição. 

IMPLANTAÇÃO
O programa foi oficialmente iniciado em janeiro de 1998 sob a coordenação do 
Centro de Referência e Treinamento DST/aids da Secretaria Estadual da Saúde. 
A primeira etapa do projeto foi ouvir os jovens para conhecer seus interesses. 
Constatou-se que o maior foco estava nos temas ligados à cidadania (drogadição, 
perspectiva de vida, racismo, vida no crime direitos humanos). Isto feito, o passo 
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seguinte foi ganhar a confiança dos jovens para estabelecer com eles um canal de 
identidade e comunicação para trabalhar os temas levantados juntamente com a 
prevenção. Essa aproximação com os jovens ofereceu à equipe uma visão do que 
realmente deveria ser trabalhado: a questão da aids era só uma conseqüência, um 
risco a mais que essa população enfrenta todos os dias. O problema maior estava 
na falta de perspectiva de futuro, na necessidade de resgatar a responsabilidade e o 
valor da vida: a expectativa de vida entre os jovens era de 25 anos. 
Diante disso, a equipe realizou uma experiência de escutar sugestões e 
reivindicações dos próprios internos o que os levou a perceber que o melhor canal 
de comunicação seria a arte educação, uma vez que os jovens gostavam de cantar, 
fazer música, jogar futebol e ver televisão. Com isso, uma relação de confiança se 
estabeleceu entre os jovens e a equipe do programa e as manifestações de seus 
problemas e questões sociais tomaram a forma de música, teatro, dança e 
grafitagem.
Observou-se então que as produções tinham alto potencial de ação social positiva, 
constituindo um precioso material para sensibilização de outros jovens de dentro e 
de fora da FEBEM. Nesse momento, os responsáveis pelo "Fique Vivo" encontraram 
uma brecha para colocar aos jovens os objetivos do programa, conscientizando-os 
para prevenção em relação aos riscos das DST/aids e alertá-los sobre as 
responsabilidades de uma gravidez não desejada e principalmente, para transmitir-
lhes informações sobre os direitos humanos e a cidadania. 
A equipe acompanha todas as atividades com os jovens, procurando estabelecer 
parcerias com outras instituições, assessorando dirigentes da FEBEM para a 
institucionalização deste modelo em outras unidades e coordenando as oficinas de 
sexualidade, prevenção das DST/aids, drogadição, contracepção, reprodução e 
normas de gênero com os jovens: com CDHEP, tem desenvolvido as oficinas de 
cidadania, direitos e deveres, violência e exclusão social; com o Núcleo de 
Consciência Negra, oficinas de racismo, cultura negra e discriminação. 

FUNCIONAMENTO
O programa se destina a jovens, de 14 a 19 anos, privados de liberdade. A 
participação desses jovens é voluntária e a equipe faz uma lista dos interessados 
(havendo necessidade, faz-se um sorteio). Em cada unidade são oferecidas 50 
vagas (cada unidade possui 120 internos). 
As atividades ocorrem aos sábados, com grupos formados por 20, 25 jovens e têm 
duração de quatro horas. São realizadas então as oficinas de dança, grafitagem, 
música, teatro, abordando os temas de uso de drogas, criminalidade, violência, 
racismo, injustiça social, cidadania, paternidade, perspectivas de futuro e prevenção 
das DST/aids. 
A equipe do "Fique Vivo" também organiza palestras com profissionais de várias 
áreas que possam, com suas experiências positivas, servir de modelo e referência 
para os jovens. 
No que diz respeito ao treinamento e à supervisão dos funcionários das unidades 
com as quais o projeto atua foi realizada uma parceria com o Programa Municipal de 
DST/aids. Além disso, profissionais da área de saúde têm realizado encontros 
periódicos com os membros de cada unidade a fim de traçar um projeto de cidadania 
e prevenção da aids, bem como discutir o papel do educador da FEBEM. 
Com relação aos jovens que saem da instituição e ingressam no programa de 
Liberdade Assistida (LA) foi feita uma parceria com o Programa Estadual e Municipal 
DST/aids que vem financiando o treinamento de funcionários de todos os postos de 
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LA para que as ações de prevenção da aids sejam incorporadas em programas de 
reinserção social. 

RECURSOS
O projeto “Fique Vivo” não tem um orçamento fixo. Ele sobrevive de recursos 
oriundos de acordos entre o Programa Estadual de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis da Secretaria da Saúde (R$ 70 mil, para o programa de treinamento, 
que envolveu 200 funcionários da FEBEM e mais R$ 20 mil para as atividades com 
os jovens. 
Além desses recursos, o projeto contou também com: uma doação de R$10 mil da 
Universidade da Califórnia – EUA, que foi utilizada na confecção de material didático 
e no treinamento de funcionários; a quantia de R$ 35 mil da Secretaria Estadual da 
Saúde que financiou um CD com músicas feitas pelos jovens (esse CD será usado 
como ponte para uma campanha de governo que visará conseguir ajuda para outros 
projetos educativos da FEBEM); seis estagiários voluntários (estudantes de algumas 
universidades) e colaboradores da ECA/USP (Escola de Comunicação e Arte da 
USP) e do Núcleo de Consciência Negra e do NUPAIDS. 
O Projeto deverá receber uma quantia de mais ou menos R$ 50 mil para a 
estruturação de uma estação de rádio comunitária, dirigida pelos próprios jovens sob 
a assessoria da equipe de profissionais da Escola Oficina da FEBEM. 
Estão orçados mais R$ 30 mil para implementar ações de educação, segundo esse 
modelo, em postos de Liberdades Assistidas, que se destinam a jovens 
desinternados.
Nas atividades cotidianas estão envolvidos diretamente cinco profissionais e dez 
voluntários. Há também um Grupo de Trabalho formado por mais seis profissionais 
que se reúne com os dirigentes da FEBEM para assessorar o programa e fazer 
pressão política para institucionalizar o modelo nas outras unidades. 

DIFICULDADES
O modelo de educação da FEBEM baseado no medo, na ameaça, na humilhação e 
na violência física no trato com os jovens tem sido o maior obstáculo para o 
programa. Os funcionários, em sua maioria, se relacionam com os internos como se 
esses fossem bandidos irrecuperáveis, não lhes dando a ajuda necessária à sua 
recuperação. Muitas vezes há competição entre os funcionários e os jovens (os 
monitores se sentem excluídos e pouco valorizados pela FEBEM e pela sociedade 
que os vê como carrascos e espancadores, então não aceitam com facilidade um 
projeto voltado para o bem estar dos jovens; acreditam que a experiência na FEBEM 
deve ser necessariamente negativa para que o jovem “pague” por um crime que 
cometeu; não sabem exatamente se seu papel é de educadores ou carcereiros, se 
devem usar o diálogo ou a violência). 
No início, a equipe deu aos monitores um espaço como o que foi dado aos jovens, 
porém surgiu muita desconfiança de ambas as partes, então foi estabelecida uma 
parceria com o Programa Municipal DST/aids para que os funcionários fossem 
assessorados no sentido de discutir as questões levantadas pelos jovens e assim 
pudessem participar do programa com uma nova postura. 
Uma outra dificuldade encontrada pela equipe foi o enorme sentimento de 
desesperança e angústia dos dirigentes da FEBEM que muitas vezes se vêem 
perdidos, sem saber como resolver os problemas da instituição e acabam facilitando 
a entrada de várias iniciativas que buscam solucionar algumas questões, 
enfraquecendo uma proposta de reestruturação mais abrangente e definitiva. 
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Em 1998, após uma rebelião, a direção da FEBEM restringiu a adesão dos jovens ao 
programa, vinculando sua participação ao “bom comportamento”. Isso levou a uma 
redução do número de participantes nas oficinas de 200 para 120 jovens. 

RESULTADOS
Cerca de 300 jovens já participaram das oficinas culturais, sempre realizadas aos 
sábados. Estas oficinas têm servido como espaço de diálogo em que se alerta para 
os riscos à saúde representados pelas DST/aids e da responsabilidade perante uma 
gravidez não planejada. Estas oficinas também ajudam os jovens a visualizarem 
algum horizonte, a partir da clareza em relação aos seus direitos. Vários jovens 
passam a ansiar por novas oportunidades de inserção social após a saída da 
FEBEM.
A equipe do projeto mantém contatos rotineiros com cerca de 50 jovens, sendo que 
10 são constantes. Um dos jovens foi incorporado à equipe e está agora 
desenvolvendo trabalhos de prevenção de aids em sua comunidade de origem e 
acompanhando os trabalhos da equipe na FEBEM. 
A partir do CD gravado, os jovens conseguiram vislumbrar que são capazes de 
realizar projetos concretos e bem sucedidos. As mudanças de comportamento têm, 
inclusive, ampliado para mais e 25 anos a perspectiva de vida dos jovens. 
Um outro grande resultado do “Fique Vivo” foi o compromisso do novo diretor da 
FEBEM em reestruturar todo o complexo de internação, dispondo-ses a 
institucionalizar o modelo do Projeto. 
Se forem levados em consideração os dados quantitativos do programa, constata-se 
que não foi atingido um número grande de jovens. No entanto, há resultados 
constatados na mudança de comportamento dos jovens envolvidos no projeto. 
O “Fique Vivo" foi uma das cinco experiências de destaque do 4° ciclo de premiação 
do Programa Gestão Pública e Cidadania, iniciativa conjunta das fundações Getulio 
Vargas e Ford, com apoio do BNDES. 
Apoio: UNICEF 
<dicas @ polis.orq.br>
Instituto Polis – SP – (11) 853.6877 



Anexo V 

Instituto Pólis 
Dicas s/n° e data 

Gênero e Políticas Públicas 
As funções exercidas por mulheres e homens, e a relação entre uns e outros, não 
são iguais em todos os lugares nem permanecem as mesmas ao longo do tempo, 
mas são definidas por vários fatores: religiosos, culturais, étnicos, econômicos, 
ideológicos. Falar destas relações entre pessoas do gênero masculino e pessoas do 
gênero feminino, e do papel que cada um assume na sociedade, é falar de relações 
de gênero. Quando se está atento à forma como são estabelecidas estas relações, 
pode-se reparar que em geral homens e mulheres não têm oportunidades iguais. Na 
maioria dos casos, as mulheres são as mais alijadas dos processos. Para se ter uma 
sociedade mais democrática, portanto, é preciso olhar para as relações de gênero e 
promover especialmente a participação das mulheres para que elas possam estar 
mais presentes nas decisões. Por isso, muitas vezes se confunde políticas de 
gênero com políticas voltadas para as mulheres. 
Não está ao alcance da prefeitura definir novas relações de gênero, mas, ao 
desenhar as políticas públicas, é fundamental que se considere ações específicas 
que garantam a igualdade de acesso e de oportunidades para mulheres e homens, 
em diversos aspectos da vida. 
Embora existam diversas políticas públicas voltadas para as mulheres, o grande 
problema, em várias esferas de governo é que geralmente estas políticas se 
reduzem a ações de órgãos subordinados a secretarias que se ocupam de assuntos 
diversos, e entre eles, a questão das mulheres. Assim, quando a dimensão de 
gênero chega a ser incorporada, os órgãos encarregados de elaborar políticas de 
atenção à mulher não são unidades de gerenciamento, não têm autonomia, não têm 
poder político nem orçamento próprio, inviabilizando a efetividade e continuidade 
das ações. 
Para que a ação seja efetiva, é necessário que os órgãos responsáveis pelas 
políticas de gênero, tenham um papel mais executivo que propositivo, definindo 
políticas, e não apenas indicando. E para que isso aconteça, os responsáveis por 
essas políticas devem contar com uma infra-estrutura mínima, dotação 
orçamentária, recursos humanos, instalações adequadas, maior poder decisório e, 
principalmente, suporte político para as ações. Trata-se de empreender uma 
mudança de mentalidade, fundamental para superar as diferenças de tratamento 
oferecidas a homens e mulheres no desenho e implantação de políticas públicas. 

Ações
É importante partir de um diagnóstico claro da situação do município para que as 
medidas adotadas sejam adequadas à realidade local. De um modo geral, algumas 
áreas de atuação são prioritárias. 

Emprego e Renda: 
A liberação do potencial produtivo da mulher é uma das condições essenciais para 
sua emancipação. A prefeitura pode contribuir para isso, promovendo programas de 
geração de renda e formação profissional específica para mulheres; implantando 
programa de renda mínima; adotando medidas concretas para diminuir o 
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desemprego das mulheres. Pode, inclusive, articulando-se com sindicatos, empresas 
privadas e outras organizações profissionais, discutir e elaborar propostas que 
incentivem a auto-organização e a profissionalização das mulheres. Além disso, a 
prefeitura pode, em licitações ou concorrências, considerar como critérios para 
contratação de empresas o cumprimento da legislação de creche e de licenças 
maternidade, assim como a ausência de denúncias de práticas discriminatórias nos 
casos de gravidez, de amamentação ou de qualquer outra índole. 
Saúde:
De maneira geral, são as mulheres que mais utilizam os serviços públicos de saúde. 
A crescente pobreza, a dependência econômica, a violência, a discriminação, assim 
como a falta de controle sobre a vida sexual e reprodutiva, têm efeitos altamente 
prejudiciais à saúde de muitas mulheres e meninas. Em muitos casos, a falta ou 
distribuição desigual dos alimentos no ambiente doméstico, o acesso insuficiente à 
água potável e saneamento, assim como condições inadequadas de moradia, são 
fatores que contribuem para a deteriorização permanente de sua saúde. Além disso, 
seu papel na procriação faz com que seu organismo apresente demandas 
específicas ao longo da vida, o que aumenta a necessidade de atenção por parte 
dos serviços públicos. A prefeitura pode mudar o funcionamento dos serviços, 
transformando-os em espaços de troca de informação com a população, por meio de 
práticas educativas e de controle social. Várias ações pontuais podem ser 
implementadas, visando a integração do atendimento: o desenvolvimento de 
serviços de regularização de fertilidade; o atendimento especial à adolescência; o 
desenvolvimento dos serviços de prevenção ao câncer cérvico-uterino e de mama; 
atendimento à saúde mental da população feminina, compreendendo sua demanda 
a partir de uma perspectiva de gênero. É importante que a atenção à saúde da 
mulher amplie a oferta dos serviços para além do eixo materno-infantil, atuando, por 
exemplo, no atendimento do aborto legal; na implementação ou ampliação do 
programa de saúde do trabalhador voltado para a especificidade da mulher 
trabalhadora; na realização de campanhas públicas sobre a prevenção da aids, 
combatendo também o preconceito e a estigmatização da mulher vítima da doença, 
bem como do estupro e de outros problemas que acarretem atendimento à saúde. 
Articuladas com Conselhos de Saúde, ONGs, movimentos de mulheres, movimentos 
de saúde e técnicos das áreas de saúde, violência e educação, pode-se ampliar e 
potencializar o atendimento na rede de serviços que já exista no município. 

Violência Contra a Mulher: 
A violência contra a mulher é um fenômeno cotidiano. Atos e ameaças de violência, 
seja no ambiente doméstico seja no espaço público, inspiram medo e insegurança 
na vida da mulher, que vê restringida sua liberdade de ir e vir, bem como a prática 
de inúmeras atividades da vida social. 
Geralmente associada à ocorrência de agressões, físicas ou sexuais, a violência 
contra a mulher envolve também atitudes e comportamentos que vão desde a 
educação diferenciada até uma prática de dominação e depreciação da mulher. 
De maneira geral, os índices existentes referem-se apenas à violência denunciada, 
registrada em Boletins de Ocorrências, retratando apenas uma pequena parcela dos 
casos. Na maioria das vezes, as vítimas carecem de informação, proteção jurídica e 
apoio eficiente das autoridades públicas. Na procura de apoio legal, devido ao 
preconceito enraizado e principalmente ao despreparo de profissionais da área 
policial para lidar com o problema, é comum se transformar as vítimas da violência 
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em rés, responsabilizando-se a mulher pela violência de que foi alvo. Esse fato 
costuma intimidar as vítimas, que acabam optando pelo silêncio. 
Conhecendo a situação do município, o acúmulo de conquistas legais, práticas, 
serviços e programas já existentes, assim como as competências legais dos 
diversos níveis de governo (nacional, estadual e municipal), é possível criar 
alternativas de proteção, estimulando a mulher a se colocar diante dos órgãos de 
atendimento.
As prefeituras, por exemplo, podem criar abrigos temporários para mulheres em 
situação de risco, casas abertas para mulheres em situação de prostituição, com 
requalificação profissional, e campanhas públicas de conscientização da 
comunidade. A articulação com ONGs, municípios vizinhos e redes jurídica e de 
segurança do Estado contribui para ampliar os limites de ação. Podem ser 
implantadas também medidas preventivas quanto à violência urbana, instalando-se 
postos da guarda municipal em pontos estratégicos da cidade, mantendo-se e 
ampliando-se a rede de iluminação pública, evitando que haja terrenos terrenos 
baldios e residências abandonadas e reduzindo a existência de espaços ermos para 
inibir novos atos de violência. 

Exercício do poder: 
Em todos os níveis de governo, as mulheres estão insuficientemente representadas. 
A concentração de poder, unilateral do ponto de vista de gênero, influi em muitos 
âmbitos da vida pública e privada. O que se verifica é que, quando a dimensão de 
gênero está presente na administração, os responsáveis pela sugestão e 
implementação de políticas específicas, quase nunca têm status de secretaria, não 
participam das reuniões de secretariado e dependem de níveis hierárquicos 
superiores. Os órgãos criados caracterizam-se pela pouca participação nas 
estruturas de poder, a dependência de instâncias superiores para tomada 
de decisões e pela falta de dotação orçamentária própria. É como se as 
administrações “concedessem" espaços de atuação para mulheres, o que exige um 
processo permanente de disputa, dentro da própria administração, pela legitimidade 
da existência de um organismo coordenador de políticas voltadas para as mulheres, 
buscando superar as diferenças de oportunidade entre os gêneros. 
Uma administração interessada em mudar este quadro deve aumentar a troca de 
experiências com o movimento de mulheres, buscando incorporar propostas e 
demandas em sua plataforma de governo, desde a campanha eleitoral. Trata-se de 
assumir a tarefa de ampliar os espaços dedicados às mulheres no poder, 
incentivando sua participação em movimentos organizados e sua presença nos 
espaços de poder, capacitando-as para o exercício do poder e conferindo maior 
autonomia (inclusive dotação orçamentária) aos órgãos responsáveis pelas políticas 
de gênero. 

RESULTADOS
Em Barra Mansa-RJ (166 mil hab.), as ações de atenção às mulheres têm 
prioridade no Orçamento Participativo. As secretarias municipais de saúde, 
Desenvolvimento Urbano, Promoção Social e Educação, junto com movimentos 
organizados de mulheres e com o Sebrae, realizam Encontro de Mulheres 
Empreendedoras do Sul Fluminense para elaborar propostas de ação que ajudem a 
organizar e estimular as mulheres no trabalho. Barra Mansa implantou também o 
Núcleo de Saúde da Mulher, oferecendo atendimento odontológico para gestantes e 
incentivando o aleitamento. 
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Em Angra dos Reis–RJ (92 mil hab.), a Coordenadoria Especial da Mulher 
implantou o programa Mulher Cidadã, Saúde, Educação e Trabalho para incentivar a 
organização das mulheres. Foi criado também um fórum administrativo sobre 
Políticas Públicas de Gênero, buscando unificar ações das diversas secretarias que 
executam ações voltadas para as mulheres, dando visibilidade aos trabalhos 
desenvolvidos, além de propor novas ações. 
Em lpatinga–MG (195 mil hab.), a Secretaria de Governo e Ação Social criou o 
Departamento de Desenvolvimento Comunitário–DEDEC, responsável pelos 
programas de atenção à mulher no município busca inserir as mulheres como 
público prioritário na política de assistência social. O programa de Geração de 
Emprego e Renda, por exemplo, qualifica para o mercado de trabalho buscando 
superar a vulnerabilidade das mulheres. 
A Prefeitura de Porto Alegre–RS, por meio da Assessoria de Políticas Públicas para 
a Mulher, ligada à Coordenadoria dos Direitos Humanos e Cidadania, oferece apoio 
à produção, comercialização, financiamento, cessão de equipamentos e capacitação 
técnica a mulheres de baixa renda. Houve uma reestruturação dos serviços de 
saúde, oferecendo atenção à saúde reprodutiva, prevenção de DST/aids, e criada 
uma casa albergue para mulheres vítimas de violência. Na Educação, os 
profissionais estão sendo capacitados na temática de gênero. 
Em Santo André–SP (625 mil hab.), a Assessoria dos Direitos da Mulher desenvolve 
seu trabalho basicamente por meio de quatro programas: Combate à violência e 
atenção à saúde da mulher; Educação, geração de emprego e renda; Mulher, 
organização e cultura, e Servidores e cidadania. A Assessoria tem estruturado suas 
atividades com a colaboração de parcerias internas e externas e contribuído para que 
outros setores incorporem a perspectiva de gênero em suas ações. 

Janaína Valéria de Mattos. Apoio: Fundação Friedrich Ebert 
<dicas@polis.orq.br>
Instituto Polis – SP – (11) 853.6877 



Anexo VI 

Instituto Pólis 
Dicas 91 – 1997 

POLÍTICA MUNICIPAL DE JUVENTUDE 

Uma política pública voltada para a juventude deve oferecer uma resposta global às 
diversas necessidades dos jovens, melhorando sua qualidade de vida e favorecendo 
ao máximo sua participação nas decisões. 
Os governos municipais não enxergam os problemas da juventude de maneira 
global. Diante dos problemas enfrentados pelos jovens, costumam oferecer soluções 
localizadas, sem políticas que assumam um caráter integrador de ações de vários 
setores da prefeitura. As abordagens mais freqüentes em relação à juventude 
podem ser classificadas em três grupos: 
a) Ações fragmentadas: em geral restringem-se a ações setoriais com pouca 
articulação, enfocando problemas mais ligados ao cotidiano familiar ou mesmo a 
questões de segurança pública ou educação. Assim, procura-se resolver o problema 
do adolescente de rua, ou da adolescente grávida, ou do uso indevido de drogas, ou 
da violência nas escolas, ou oferecer práticas desportivas e eventos culturais ou, 
ainda, prevenir a disseminação da aids. 
b) Juventude como problema: neste caso, a juventude é um problema do qual 
devemos nos proteger. A ela são associados: ameaça à estabilidade familiar, 
violência, drogas, gravidez na adolescência, depredação, desrespeito, barulho e 
desordem. Em resposta, o poder público oferece ações que buscam suprimir esses 
problemas, “recompondo a ordem quebrada”: policiamento nas escolas, programas 
de informação sobre drogas e sexualidade, fiscalização de locais de diversão. 
c) Juventude como setor fragilizado: esta é uma abordagem na qual o Estado é 
visto basicamente como protetor de um grupo social mais frágil. Esta forma de 
atuação tem um forte lastro na proteção legal de crianças e adolescentes e se 
materializa sob a forma de políticas de proteção a adolescentes em situação de risco 
social. O advento da maioridade legal quebra essa relação de proteção. A partir dos 
dezoito anos o jovem torna-se apenas mais um cidadão, sem que haja atenção 
especial às necessidades inerentes ao processo de sua absorção pelo mundo adulto 
e pelo mercado de trabalho – que em grande parte dos casos já se iniciara, muitas 
vezes ao custo da perda do acesso da criança ou adolescente à formação escolar. 

AS MUITAS JUVENTUDES 
A visão que se tem da juventude é baseada quase sempre em estereótipos 
construídos a partir de opiniões com pouca fundamentação científica. Pensa-se a 
juventude como uma categoria genérica que procura abarcar um grupo social 
bastante numeroso e complexo. 
Na verdade, há uma imprecisão em se falar de juventude como se fosse um 
conjunto homogêneo. O modo de vida, os problemas e as necessidades dos jovens 
variam de acordo com o local onde vivem, sexo, faixa etária e classe social. Não há 
uma juventude, mas sim diferentes juventudes que, do ponto de vista das políticas 
públicas, requerem ações diferenciadas. 
A grande maioria dos problemas da juventude identifica-se com os mesmos 
problemas e necessidades de toda a população, normalmente tratados 
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setorialmente pelos governos municipais. No entanto, há dois aspectos que fazem a 
juventude merecer uma atenção particular como sujeito de políticas públicas: 
a) Especificidades da juventude: as carências da juventude, em termos de 
políticas públicas, são diretamente influenciadas por sua condição concreta de vida. 
Suas demandas são diferenciadas em relação a outras faixas etárias ou possuem 
manifestações específicas à juventude. As necessidades de emprego, formação 
profissional, saúde, lazer, por exemplo, tendem a ser bastante particulares aos 
jovens. Por outro lado, mesmo que haja coincidência de objetivos das políticas em 
relação aos jovens e a outros grupos sociais ou faixas etárias, como no caso da 
prevenção ao uso indevido de drogas, a forma de atingi-los tende a ser bastante 
específica.
b) Convergência de necessidades: a juventude é um momento em que se 
combinam uma série de necessidades particulares: busca de socialização, 
afirmação de gênero, entrada no mercado de trabalho, início da vida adulta. Esses 
desafios colocados para o jovem são interligados entre si. Nesse momento de 
transição estas diversas necessidades de atendimento à saúde, moradia, emprego 
etc., convergem de forma crítica. Atuar em uma esquecendo-se das restantes 
dificilmente será eficaz. 

POLÍTICA MUNICIPAL DE JUVENTUDE 
O caráter intersetorial da juventude enquanto público-alvo de políticas públicas deve 
ser compreendido pelo governo municipal no processo de formulação de políticas. 
Por exemplo, não se pode imaginar um programa de geração de emprego e renda 
que não tenha ações especialmente voltadas para a juventude. Indo mais além, 
pode-se caminhar para uma política municipal de juventude, voltada para o 
atendimento, por meio de um conjunto de ações intersetoriais, de necessidades e 
aspirações desse público. Uma política pública destinada à juventude deve 
considerar, por princípio, que esta é uma temática de caráter intersetorial, que cruza 
transversalmente várias políticas municipais. Trata-se de uma visão que difere de 
uma abordagem mais tradicional de políticas públicas, em que estas são formuladas, 
implantadas e operadas isoladamente – gerando um atendimento fragmentado ao 
cidadão.
Além disso, essa política municipal voltada para os jovens deve levar em conta que 
a juventude é constituída por públicos específicos com algumas características 
comuns entre si. Será necessário, portanto, desenhar uma articulação de ações 
multisetoriais e multidisciplinares para esse público e seus segmentos e suas 
necessidades específicas. 

POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO 
Por conta de seu caráter multisetorial, a abrangência de uma política municipal de 
juventude pode variar em função das necessidades e possibilidades de cada 
município. É importante identificar as principais demandas e carências e desenhar 
um conjunto de ações que possam ser desenvolvidas de forma integrada. Pode-se 
classificar as possibilidades de atuação junto à juventude em grupos: 
a) Atendimento a carências básicas: trata-se de atividades que procuram conferir 
um mínimo de dignidade às condições de vida dos jovens. Devem ser consideradas 
indispensáveis, por construírem um patamar mínimo de sociabilidade e condições de 
vida para que outras ações possam ser empreendidas. Entram nesta categoria as 
ações voltadas a jovens marginalizados (adolescentes em situação de risco social, 
adolescentes grávidas, apoio à paternidade e maternidade juvenil, jovens 
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prostituídos, infratores, jovens presos ou ex-detentos), ações de assistência à família 
(programas de renda mínima para famílias com adolescentes na escola, 
acompanhamento da situação familiar de adolescentes e jovens marginalizados) e 
oferta de serviços públicos básicos (moradia, educação, saúde, segurança). 
b) Programas de saúde voltados para o público jovem: trata-se, aqui, de 
construir ações de saúde voltadas para a juventude (gravidez na adolescência, 
atendimento psicológico) e de focar os programas mais genéricos para o público 
jovem (DST/aids, programa de saúde da mulher). As ações de saúde voltadas aos 
jovens tendem a ser ações educativas e preventivas (orientação e educação sexual, 
DST/aids, prevenção do uso indevido de drogas e do alcoolismo). 
c) Ações de intervenção sobre aspectos comportamentais: este grupo de ações 
incorpora aquelas que procuram apoiar o processo de socialização dos jovens, como 
o oferecimento de atendimento psicológico, trabalho com gangues e grupos 
organizados e prevenção de violência na escola. 
d) Acesso à educação: é importante garantir à juventude o acesso à educação. 
Especialmente relevantes são as ações de erradicação do analfabetismo e garantia 
do acesso ao 1° grau. Muitos municípios procuram apoiar os jovens para que 
cursem o 2° grau e o ensino superior, montando escolas, oferecendo bolsas de 
estudo ou, ainda, transporte, inclusive para outros municípios. 
e) Profissionalização e acesso ao trabalho: a juventude enfrenta o problema do 
ingresso no mercado de trabalho. Os municípios podem apoiar os jovens oferecendo 
educação profissional e de programas de geração de emprego e renda específicos 
para os jovens. 
f) Cultura: neste campo, há dois tipos de possibilidade de ação, que se interligam. 
Um primeiro é oferecer à juventude possibilidades de expressão cultural própria, 
estimulando o trabalho dos produtores culturais jovens, amadores ou não. Outro tipo 
de ação é possibilitar aos jovens o acesso a uma formação cultural básica, ao 
desenvolvimento do senso crítico e ao consumo de bens culturais. 
g) Ações de esporte e lazer: a demanda por esporte e lazer é bastante expressiva 
entre os jovens. A esse tipo de demanda estão associados vários aspectos de sua 
vida: sua sociabilidade, sua rede de relações sociais, sua saúde e a ocupação do 
tempo livre. Normalmente, o oferecimento de atividades de esporte e lazer para a 
juventude contribui para evitar situações críticas que surgem quando os jovens não 
encontram opções. 
Na verdade, essa classificação não deve ser tratada com rigidez, pois as ações 
podem ser complementares. Por exemplo, ações voltadas ao resgate da cidadania 
de jovens marginalizados podem se valer de programas de capacitação profissional 
ou de expressão cultural. 

PARTICIPAÇÃO DA JUVENTUDE 
É preciso que o governo municipal evite considerar os jovens apenas como público-
alvo de uma política pública. Não adianta elaborar uma política sem que se pergunte 
aos jovens o que querem. E possível tratá-los como sujeitos dessa política, 
participantes ativos de seu desenho e implementação. Nessa visão, os jovens 
tornam-se parceiros e interlocutores do governo municipal, realizando ações 
conjuntas da política municipal de juventude. Para isto, é importante localizar e 
contatar organizações já existentes, para contar com seu apoio, além de articular 
fóruns para discussão dos problemas e propostas (que podem, inclusive, evoluir 
para um Conselho Municipal de Juventude). 
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RESULTADOS
A implantação de uma política municipal de juventude traz resultados que não se 
restringem a benefícios imediatos para os jovens. Na verdade, os benefícios 
produzidos podem ser absorvidos por toda a sociedade e seu impacto se estende a 
longo prazo. 
Os resultados podem ser bastante significativos em termos de melhoria das 
condições de vida dos jovens, satisfazendo suas necessidades básicas, ampliando 
seu acesso à educação e à formação cultural básica, prevenindo situações de risco 
social e oferecendo-lhes condições para um ingresso satisfatório no mercado de 
trabalho e no mundo adulto. 
Em um prazo mais longo, essa melhoria das condições sociais dos jovens se reflete 
na melhoria das condições sociais de toda a comunidade. Por exemplo, através do 
aumento da capacidade do município de atrair investimentos em busca de mão-de-
obra qualificada. 
Também podem ser obtidos resultados de natureza política, não menos expressivos. 
A melhoria das condições de vida dos jovens, sua maior escolarização e acesso à 
cultura tende a produzir um impacto significativo na prática da cidadania. A adoção 
de uma política municipal0 de juventude desenhada e implementada com a 
participação dos jovens, através de fóruns ou conselhos, fortalece ainda mais estes 
resultados.

Autores: José Carlos Vaz e Veronika Paulics 
<dicas@polis.orq.br>
Instituto Polis – SP – (11) 853.6877 



Anexo VII 

Instituto Pólis 
Dicas 115 – 1998 

PROJETO MENINAS DE SANTOS 

Ações da prefeitura voltadas para o atendimento a crianças e adolescentes 
prostituídas, resgatando sua auto-estima, ajudam a inibir a violência doméstica e 
sexual e incentivam o retomo à escola. 

O Projeto Meninas de Santos, iniciado em 1993 pela Prefeitura Municipal de Santos-
SP (412 mil hab.), procurou oferecer assistência às meninas vítimas de exploração 
sexual, freqüentemente usadas para o repasse de drogas, crianças e adolescentes 
que se encontravam em situação de risco pessoal e social, muitas vezes sem 
moradia nem vínculo familiar. 

IMPLANTAÇÃO
O trabalho foi desenvolvido em três frentes: campo (ruas, bares, hotéis), junto às 
famílias e no Centro de Convivência Casa do Trem. A equipe técnica foi ao encontro 
das meninas na região central de Santos, local de concentração da prostituição, 
visitando hotéis, pensões, bares e ruas, e, em conversas informais e convites para 
participar das oficinas, buscavam conquistar sua confiança e atraí-las para o projeto. 
Quando as meninas não aceitavam o convite para freqüentar o Centro de 
Convivência, o atendimento era feito na rua, orientando-as nos assuntos referentes 
a saúde, documentação, escola, entre outros. Foram feitas visitas às famílias das 
adolescentes, também para atendimento e orientação. 
O Centro de Convivência Casa do Trem, no centro da cidade, funcionou como um 
posto de atendimento, com a presença permanente de um integrante da equipe para 
receber as meninas que buscassem auxílio. A equipe técnica estabeleceu vínculos 
com essas crianças e adolescentes, oferecendo-lhes, além de orientação, atividades 
para desenvolvimento pessoal, educação e capacitação profissional. O fato de as 
meninas se sentirem aceitas e ouvidas foi fundamental para o sucesso do 
atendimento e início do trabalho; a partir disto, puderam se integrar com o grupo e 
com a equipe. O trabalho foi desenvolvido de acordo com as demandas e interesses 
que elas manifestavam. A sugestão de criar um time de futebol feminino, por 
exemplo, partiu das próprias meninas. 

ATIVIDADES
Além de atividades de lazer e orientação, foram realizados também trabalhos de 
capacitação profissional: 
a) Oficina de beleza: era uma das primeiras atividades propostas às meninas, 
favorecendo o contato com as outras adolescentes e sua integração na dinâmica do 
projeto. Elas podiam cortar os cabelos, fazer as unhas e aprendiam os ofícios de 
manicure e cabeleireira. Esta atividade teve papel fundamental pois abordou os 
aspectos de estética e cuidados, resgatando a auto-estima das adolescentes; 
b) Oficina de sexualidade: promovendo a discussão das questões referentes ao 
corpo, à contracepção, maternidade, doenças sexualmente transmissíveis, família, 
drogas, direitos, exploração sexual e afetiva. Foram promovidas algumas palestras 
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ministradas por profissionais de saúde. Nessa ocasião, a comunidade, a família, os 
maridos ou namorados também eram convidados; 
c) Atendimentos individuais: oferecendo orientação para os conflitos psíquicos 
individuais, de relacionamento familiar e amoroso, em relação ao trabalho e à saúde; 
d) Atendimentos familiares: foram realizados atendimentos nas residências ou no 
Centro de Conveniência, buscando fortalecer os laços familiares ou até mesmo 
propiciando famílias substitutas. Inicialmente, os atendimentos eram semanais; 
e) Artes Plásticas: confecção de cartões, pintura de vidros e tecidos, enfeites em 
garrafas, etc. O objetivo desta oficina era desenvolver a livre expressão. 
f) Oficina de Teatro: esta oficina integrou atividades físicas, afetivas e intelectuais, 
trabalhando a desenvoltura e a desinibição. Promoveu o conhecimento de autores e 
obras. Quando a peça era baseada em história pessoal, proporcionava um resgate 
da história de vida; e 
g) Futebol Feminino: a partir da demanda das próprias meninas, foi criado o time de 
futebol feminino, sendo que a prática esportiva contribuiu muito para firmar a 
identidade de grupo, melhorar o convívio e o reconhecimento de regras coletivas. 

POLÍTICAS INTEGRADAS 
O Projeto Meninas de Santos fez parte de um programa de políticas integradas que 
realizou intervenções nas áreas de saúde, educação, esportes, cultura e direitos. 
Neste contexto, destacam-se os Programas de Atendimento às Crianças e 
Adolescentes em Situação de Risco, formando um sistema composto por: a) central 
de atendimento para coleta de informações sobre crianças com necessidade de 
apoio; b) equipe de educadores de rua, responsável pelo contato com as crianças e 
o desenvolvimento de atividades esportivas, encaminhando-as para os abrigos 
quando necessário; c) abrigo de curta permanência para alimentação e primeiros 
socorros e duas casas para moradia de crianças cujo vínculo familiar foi rompido, 
com atendimento médico, odontológico e encaminhamento à escola; d) escola 
experimental e centros de convivência, com atividades culturais, esportivas e 
brinquedotecas; e) organização de programa semanal de uma hora em rádio com 
reportagens e locução feitas por crianças (Rádio Muleke); f) setor de cursos e 
formação profissional para adolescentes; g) campanhas de mobilização da 
sociedade que provessem recursos financeiros e humanos às crianças. A atuação 
de entidades públicas responsáveis pela garantia dos direitos (Conselhos Tutelares, 
Conselhos de Direitos, Ministério Público, entre outros) foi fundamental para a 
efetividade dos Programas de Atendimento às Crianças e Adolescentes em Situação 
de Risco. 

PARCERIAS
A criação de políticas públicas atendeu às necessidades detectadas por pesquisas 
desenvolvidas pela Universidade Católica de Santos e o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. Também foi feito um levantamento de dados 
junto a órgãos públicos municipais, estaduais e federais e organizações não-
governamentais.
O UNICEF, em convênio com a Prefeitura de Santos, auxiliou na concepção do 
projeto e forneceu recursos financeiros para sua efetivação. Foi criada a Associação 
Poiesis para garantir autonomia financeira ao Projeto. Foi articulada a campanha 
"Seja um Anjo da Guarda", em parceria com o Ministério Público, o Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e a Fundação ABRINQ. Esta 
campanha ajudou a obter a colaboração da sociedade civil, com o recrutamento de 
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voluntários para o trabalho, recursos financeiros, oferta de vagas em empresas e o 
patrocínio de uniformes para o time de futebol feminino, que utiliza o ginásio 
poliesportivo da Universidade Católica de Santos. Campanhas de combate à 
exploração sexual foram desenvolvidas com a participação de organismos de 
Segurança Pública, Ministério Público, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente e empresários do setor de comunicação. 

DIFICULDADES
O preconceito da opinião pública foi um dos maiores obstáculos enfrentados pelo 
projeto. Além disso, foi preciso enfrentar os aliciadores de menores. A mudança no 
jeito de tratar as crianças carentes foi uma dificuldade para a própria equipe. 
Os programas de atendimento às crianças e adolescentes em situação de risco 
foram muitas vezes confundidos (tanto pelos meios de comunicação quanto pela 
opinião pública) com projetos de "defesa de delinqüentes". O Estatuto da Criança e 
do Adolescente, alvo de muitas críticas, foi compreendido como algo que "só 
concebe direitos ao menor", sem impor sanções ou deveres. Os abrigos e casas de 
moradia sofreram discriminação dos vizinhos, ataques da mídia e processos 
judiciais.
A tensão entre os operadores e os traficantes de drogas e cafetões foi uma ameaça 
freqüente. Neste caso, a atuação das entidades do poder público foi imprescindível. 
Outro fato relatado foi o "pacto de silêncio", isto é, a falta de denúncias para 
provocar a ação do Ministério Público frente à exploração de crianças. Por sua vez, 
o violento tratamento dado às crianças por parte dos policiais militares e civis 
também contribuiu para dificultar o andamento do projeto. 
A solidariedade e reconhecimento internacionais, como o apoio da Embaixada da 
França e a ópera realizada em benefício do projeto, quando o Prefeito de Parma 
visitava a cidade de Santos, auxiliaram a enfrentar e superar as dificuldades. A 
cooperação do UNICEF foi decisiva para a manutenção dos Programas de 
Atendimento às Crianças e Adolescentes em Situação de Risco. 
A campanha "Seja um Anjo da Guarda" conseguiu reverter significativamente a 
opinião pública. Com o apoio de grande parte da sociedade civil tomou-se possível, 
inclusive, atrair voluntários para o projeto. 

RESULTADOS
Os resultados alcançados pelo programa estão em sintonia com os princípios do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. No campo social, ajudou a construir 
altemativas de vida para meninas que se prostituíam ou estavam em situação de 
risco. Estas crianças e adolescentes passaram a ter um horizonte de perspectivas 
distinto da prostituição, da rua, do consumo de drogas e do trabalho marginal. 
Passaram a viver mais próximas do mundo da escola, da família e da formação 
profissional.
As oficinas ajudaram as adolescentes a desenvolver sua auto-estima, e o 
atendimento possibilitou a consciência de seus direitos, fazendo com que elas os 
reivindicassem junto aos Conselhos Tutelares. A grande maioria das adolescentes 
de Santos possuía apenas a Certidão de Nascimento, tendo sido encaminhadas 
para obtenção de RG e Carteira de Trabalho. 
O resgate da auto-estima e a consciência dos direitos são elementos centrais para 
combater a violência doméstica e sexual, a exploração econômica e afetiva. Através 
deste resgate, é possível inibir o uso e o tráfico de drogas por parte desta 
população.
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No campo da saúde, a oficina de sexualidade orientou as garotas em relação aos 
cuidados com o corpo, prevenção à aids e outras doenças sexualmente 
transmissíveis. As informações sobre a contracepção diminuíram a freqüência de 
gravidez na adolescência, a existência de mães adolescentes e o aborto ilegal. 
Aquelas que estavam grávidas puderam contar com assistência médica. A prática 
esportiva também estimulou a atenção e os cuidados com o corpo. 
Por estar inserido em um projeto de políticas públicas integradas, os recursos foram 
otimizados e houve bons resultados nas áreas de saúde, educação, convívio 
familiar, consciência e reivindicação dos direitos da criança e do adolescente. Em 
1996, este programa havia retirado 593 crianças das ruas, sendo que 242 meninas 
encontravam-se cadastradas no Projeto Meninas de Santos e 130 freqüentavam 
regularmente as oficinas. Estas meninas foram encaminhadas e acompanhadas 
para consulta médica e odontológica. Isto foi possível devido à interação com a 
Secretaria Municipal de Higiene e Saúde, que conta com rede de policlínicas e 
serviços médicos especializados. Outro dado importante foi a diminuição dos índices 
de evasão escolar. As adolescentes apresentaram melhoria nas suas notas e 
motivação para o estudo. A integração do Projeto Meninas de Santos com a 
Secretaria Municipal de Educação facilitou este processo. 
O Projeto Meninas de Santos foi uma das vinte experiências finalistas do ciclo de 
premiação 1996 do Programa de Gestão Pública e Cidadania, iniciativa conjunta da 
Fundação Getúlio Vargas e da Fundação Ford. 

Autora: Ana Paula Macedo Soares, a partir de documentos oficiais do programa. 
<dicas@polis.org.br>
Instituto Polis – SP – (11) 853.6877 



Anexo VIII 

Pós-Teste: data___/___/___ 

Afirmações.  C  D
1. Os adolescentes de ontem eram mais felizes 
que os adolescentes de hoje 
2. O bom educador é aquele que é amigo de seus 
alunos e alunas 
3. Os adultos fazem de tudo para os adolescentes; 
eles é que não valorizam 
4. Os adolescentes de hoje são desinteressados 
5. A violência é uma das formas de participação do 
adolescente
6. O futuro não é para todo mundo 
7. Os adolescentes não querem participar 
8. Como pai ou como mãe quero ser sempre o 
melhor amigo dos meus filhos 
9. A gravidez na adolescência também pode ser 
um projeto de vida 
10. A obediência as regras instituídas ou pré- 
estabelecidas podem garantir uma vida saudável 
nos aspectos físico-emocional, social e espiritual 
11. Quando os adolescentes participam/atuam, a 
escola fica uma bagunça 
12. Quem tem responsabilidade é o adulto 
13. Em nossa sociedade, é mais vantajoso ser 
homem do que ser mulher 
14. O que o adolescente quer é rock, sexo e 
drogas
15. Ser protagonista não é para qualquer 
adolescente



Anexo IX 

AVALIAÇÃO

CAPACITAÇÃO:_______________________________DATA:_____________

1. Avalie a capacitação quanto à: 

Carga horária 

(       ) Suficiente (       ) Insuficiente

Metodologia utilizada 

(       ) Ótima (       ) Boa (       ) Regular          (       ) Ruim

Materiais impressos distribuídos 

(       ) Ótimo         (       ) Bom               (       ) Regular          (       ) Ruim

Vídeo(s)

(       ) Ótimo (       ) Bom               (       ) Regular          (       ) Ruim

Infra-estrutura

(       ) Ótima (       ) Boa (       ) Regular          (       ) Ruim

Instrutores

(       ) Ótimos (       ) Bons (       ) Regulares (       ) Ruins

Integração do grupo 

(       ) Ótima (       ) Boa (       ) Regular          (       ) Ruim
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2. A reunião correspondeu as suas expectativas? Por quê? 

Sim (       ) Não (       )

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Pontos positivos da capacitação/ oficina: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Pontos negativos da capacitação/oficina: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Assinale o seu nível de aprendizagem nesta reunião: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Assinale o nível da reunião: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Observações e sugestões: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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TEXTO DE APOIO 1 

Adolescência: uma concepção crítica
Discutindo a concepção de adolescência 

Ana Mercês Bahia Bock 
Maio 1999 

(NACE)
Orientação Vocacional e Redação 

A adolescência tem sido vista na Psicologia como uma fase do desenvolvimento que 
apresenta características muito especiais, tais como, rebeldia, crise de identidade, 
conflito geracional, tendência grupal, necessidade de fantasiar, evolução sexual 
manifesta e outras mais. Apesar de admitirmos que estas características são visíveis 
na maior parte de nossos jovens, entendemos que a Psicologia ao desenvolver sua 
concepção sobre a adolescência tem naturalizado este fenômeno, ou seja, a 
Psicologia não tem apresentado a adolescência como tendo sido produzida 
socialmente, no decorrer da história das sociedades ocidentais. 
Sem dúvida, nenhum psicólogo negará que há fortes influências sociais sobre a 
adolescência. Mas "o social" sempre aparece como uma moldura que dá forma e 
expressão ao fenômeno inevitável da adolescência. Ou seja, entendemos que é 
bastante diferente aceitarmos que a sociedade e a cultura influenciam a 
adolescência e concebermos que a adolescência é constituída socialmente. Na 
primeira visão, há uma naturalização do desenvolvimento humano e a adolescência 
é vista como uma fase inevitável, pela qual todos os jovens deverão passar. O que 
muda são apenas as suas formas de expressão. 
Temos buscado uma saída teórica que supere esta visão naturalizante da 
adolescência, presente na Psicologia em geral; uma saída que supere a visão que 
temos denominado de visão liberal de homem. Para sermos mais didáticos, 
apresento as duas visões básicas aqui citadas: 
A VISÃO LIBERAL nesta visão, o HOMEM está concebido a partir da idéia de 
natureza humana; um homem apriorístico que tem seu desenvolvimento previsto 
pela sua própria condição de homem. Este desenvolvimento pode ser facilitado ou 
dificultado pelo meio externo, social e cultural. Um homem livre, dotado de 
potencialidades. Na relação HOMEM/SOCIEDADE encontramos a visão de que a 
sociedade é sempre algo externo e independente dele e que está organizada para 
facilitar e contribuir com o desenvolvimento humano, mas que, em geral, a 
organização é algo que tem dificultado e prejudicado o total 
desenvolvimento das potencialidades humanas. Os outros, enquanto indivíduos 
isolados, com os quais se entra em relação (uma relação próxima e afetiva) são 
importantes colaboradores no desenvolvimento das potencialidades. No geral e no 
sentido amplo, a sociedade é vista como contrária a ao desenvolvimento natural da 
humanidade contida em cada homem. O FENÔMENO PSICOLÓGICO nestas 
concepções aparece como algo dado; algo que o homem já possui prioristicamente; 
algo que pertence à natureza humana. Esse fenômeno é visto como pertencendo ao 
mundo interno; é privado e íntimo. O fenômeno é, além disso, a essência do homem; 
refere-se ao eu, a um "verdadeiro eu". É o que há de mais individual e particular no 
homem. O fenômeno psicológico mantém, no entanto, uma relação como mundo 
externo, que estimula ou impede, ajuda ou dificulta seu desenvolvimento. Às vezes, 
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o fenômeno psicológico é visto como produto ou como resultado de processos 
internos e relações com o mundo externo, que o configuram de determinada 
maneira; essas visões não escapam da visão apriorística do fenômeno. Quanto da 
PRÁTICA PSICOLÓGICA, temos na visão liberal, definições centradas na idéia da 
doença, da cura, sendo a prática vista como conjunto de ações que visam à 
correção ou o tratamento de distúrbios. A visão é sempre adaptativa e técnica. 
SAÚDE PSICOLÓGICA é vista como um conjunto de condições apresentadas pelo 
indivíduo que lhe permite a adaptação ao seu meio social e físico. São 
características de seu comportamento, ou são capacidades, ou é um estado em que 
o indivíduo se encontra, ou ainda condições de seu aparelho psíquico que lhe 
permitem comportar-se e estar no mundo social de forma adaptada. São visões 
"morais" ou "médicas" da saúde. Estas visões têm sido responsáveis pelo 
ocultamento das determinações sociais da subjetividade e de fenômenos como a 
adolescência. Entendemos que é preciso abandonar as visões naturalizantes, 
principalmente pelo fato de que elas geram propostas de trabalho que aceitam a 
realidade social como imutável e que não vêem nas questões da Psicologia 
determinações que são sociais. 
A VISÃO SOCIOHISTÓRICA é aquela que entendemos como a que permite a 
superação desta visão liberal. Nesta, o HOMEM é histórico, isto é, um ser 
constituído no seu movimento; constituído ao longo do tempo, pelas relações 
sociais, pelas condições sociais e culturais engendradas pela humanidade. Um ser 
portanto em permanente movimento; um ser que tem características forjadas pelo 
seu tempo, pelas condições de sua sociedade, pelas relações que estão sendo 
vividas. O homem é visto a partir da idéia de condição humana e não de natureza 
humana. A condição humana se refere ao fato de o homem construir as formas de 
satisfação de suas necessidades e ao fato de fazer isso com os outros homens; e é 
das formas que constrói e da maneira como faz isso com os outros homens que tem 
as condições para se constituir. A RELAÇÃO INDIVÍDUO/ SOCIEDADE é vista como 
uma relação dialética, na qual um constitui o outro. O homem se constrói ao 
construir sua realidade. O FENÔMENO PSICOLÓGICO, nesta visão, é coerente 
com essa visão de homem e é também histórico. O fenômeno psicológico surge e se 
constitui a partir das suas relações com seu mundo físico e social. E na atividade 
sobre o mundo e na vivência das relações sociais que acompanham essa atividade 
que o homem se constrói. Todos os elementos internos, do mundo psicológico, são 
forjados nessas relações. No conjunto social, através fundamentalmente de 
mediações como a linguagem, o homem vai desenvolvendo sua consciência, sua 
forma de significar o mundo; este conjunto psicológico de significações – sentidos 
pessoais orientam o homem nas suas ações. A concepção de PRÁTICA 
PROFISSIONAL, coerente com esta visão de homem, pensa a intervenção 
fundamentalmente na linha da promoção de saúde. Reflexões sobre a realidade e 
ações e projetos coletivos são condições básicas para a saúde do indivíduo. SAÚDE 
PSICOLÓGICA é vista como possibilidade de transformação da realidade. Saúde é 
capacidade de enfrentamento e suas possibilidades estão diretamente relacionadas 
ao meio social, às condições oferecidas pelo meio social. 
Essa visão gera uma concepção de adolescência diferente da visão liberal. A visão 
sóciohistórica é aquela à qual buscamos dar nossa contribuição, por considerarmos 
que avança e faz avançar a Psicologia. Primeiro, porque vincula o desenvolvimento 
do homem à sociedade, vinculando também a Psicologia ao desenvolvimento social. 
Ao falarmos do desenvolvimento humano e da adolescência não poderemos nos 
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furtar a falar e compreender a sociedade. Entendemos assim, que para compreender 
o homem é necessário compreender a sociedade. 
Em segundo lugar, porque "despatologizamos" o desenvolvimento humano e o 
tornamos histórico. Passamos a compreender que as formas que assumimos como 
identidades, personalidades e subjetividades são construídas historicamente pela 
humanidade. A sociedade, construída por nós mesmos, nos dá os limites, as 
possibilidades de "sermos" e, por último, porque deixamos de ser tão moralistas ou 
prescritivos de uma suposta normalidade. Aquilo que é normal em nossa sociedade 
é porque interessou aos homens valorizar, mas não é nem natural, nem eterno. 
Tudo, no psiquismo humano, pode ser diferente. Os modelos de normalidade e de 
saúde precisam ser considerados historicamente. 

E a Adolescência? 

Para darmos, uma noção de nossa conceituação de adolescência, responderemos 
brevemente a três questões: 
. a adolescência existe? 
. há características naturais na adolescência? 
. o que é a adolescência? 

A adolescência existe? 

Sim, existe, mas é criada historicamente pelo homem, enquanto representação e 
enquanto fato social e psicológico. E constituída como, significado na cultura, na 
linguagem que permeia as relações sociais. Fatos sociais surgem nas relações e os 
homens atribuem significados a esses fatos; definem, criam conceitos que 
representam esses fatos; são marcas corporais, são necessidades que surgem, são 
novas formas de vida decorrentes de condições econômicas, são condições 
fisiológicas, são descobertas científicas, são instrumentos que trazem novas 
habilidades e capacidades para o homem. Quando definimos a adolescência como 
isto ou aquilo estamos constituindo significações (interpretando a realidade), a partir 
de realidades sociais, significações estas que serão referências para a constituição 
dos sujeitos. 

Há características naturais na adolescência? 

Não. A adolescência não é um período natural do desenvolvimento. É um momento 
significado, interpretado pelo homem. Há marcas que a sociedade destaca e 
significa. Mudanças no corpo e desenvolvimento cognitivo são marcas que a 
sociedade destacou. Muitas outras coisas podem estar acontecendo nesta época da 
vida do indivíduo e nós não destacamos. Assim como essas mesmas coisas podem 
estar acontecendo em outros períodos da vida e nós também não marcamos, como 
por exemplo a menopausa. 
Reconhecemos, no entanto, que há um corpo se desenvolvendo e que tem suas 
características próprias. Mas nenhum elemento biológico ou fisiológico tem 
expressão direta na subjetividade (subjetivo aqui entendido como tudo que se 
constitui num plano estável interno). Como afirma Gonzalez sobre o elemento 
biológico e genético do desenvolvimento, que nunca "...vai linearmente converter-se 
numa subjetividade, porque passa pela mediação de outros elementos muito 
complexos." (Gonzalez,1997). As características fisiológicas aparecem e são 
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significadas pelos adultos e pela sociedade. A menina que tem seus seios se 
desenvolvendo não os vê, sente e significa como possibilidade de amamentar seus 
filhos no futuro. Com certeza em algum tempo ou cultura isso foi assim. Hoje, os 
seios tornam as meninas sedutoras e sensuais. Esse é o significado atribuído em 
nosso tempo. A força muscular dos meninos já foi significada como possibilidade de 
trabalhar, guerrear e caçar. Hoje é beleza, sensualidade e masculinidade. 
Da mesma forma, .o jovem não é algo "por natureza". São características que 
surgem nas relações sociais, em um processo onde o jovem se coloca inteiro, com 
suas características pessoais e seu corpo. Como parceiro social está ali, com suas 
características, que são interpretadas nessas relações tem então, o modelo para sua 
construção pessoal. É importante frisar que o subjetivo não é igual ao social; há um 
trabalho de construção realizado pelo indivíduo e há um mundo psíquico de origem 
social, mas que possui uma dinâmica e uma estrutura próprias. Este mundo psíquico 
está constituído por configurações pessoais, onde significações e afetos se mesclam 
para dar um sentido às experiências do indivíduo. Os elementos deste mundo 
psíquico vêm do mundo social (atividades do homem e linguagem), mas não são 
idênticos.

O que é a adolescência? 

Temos que refazer a questão e perguntar: Como se constituiu historicamente este 
período do desenvolvimento? Isto porque para a teoria sociohistórica só é possível 
compreender qualquer fato a partir da sua inserção na totalidade onde este fato foi 
produzido, totalidade essa que o constituí e lhe dá sentido. 
Assim, adolescência deve ser compreendida nesta inserção. É importante perceber 
que esta totalidade social é constitutiva da adolescência, ou seja, sem estas 
condições sociais a adolescência não existiria ou não seria esta da qual falamos. 
Não estamos nos referindo, portanto, a condições sociais que facilitam, contribuem 
ou dificultam o desenvolvimento de determinadas características do jovem; estamos 
falando de condições sociais que constroem uma determinada adolescência. 

E como teria sido construída a adolescência? 

Adélia Clímaco (1991) nos ensinou que na sociedade moderna, o trabalho, com sua 
sofisticação tecnológica, passou a exigir um tempo prolongado de formação, 
adquirida na escola. Além disso, o desemprego crônico/estrutural da sociedade 
capitalista trouxe a exigência de retardar o ingresso dos jovens no mercado e 
aumentar os requisitos para este ingresso. 
A ciência por outro lado resolveu muitos problemas do homem e ele teve a sua vida 
prolongada, o que trouxe desafios para a sociedade, em termos de mercado de 
trabalho e formas de sobrevivência. 
Estavam dadas as condições para que se mantivesse as crianças mais tempo sob a 
tutela dos pais, sem ingressar no mercado de trabalho. Mantê-las na escola foi a 
solução. A extensão do período escolar e o conseqüente distanciamento dos pais e 
da família e a aproximação de um grupo de iguais foram as conseqüências destas 
exigências sociais. A sociedade então assiste à criação de um novo grupo social 
com padrão coletivo de comportamento – a juventude/adolescência. 
Outro fator importante em nossa breve análise histórica é que a adolescência pode 
ser entendida também como forma de justificativa da burguesia para manter seus 
filhos longe do trabalho. 
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A adolescência se refere, assim, a esse período de latência social constituída a partir 
da sociedade capitalista gerada por questões de ingresso no mercado de trabalho e 
extensão do período escolar, da necessidade do preparo técnico e da necessidade 
de justificar o distanciamento do trabalho de um determinado grupo social. 
Essas questões sociais e históricas vão constituindo uma fase de afastamento do 
trabalho e o preparo para a vida adulta. As marcas do corpo, as possibilidades na 
relação com os adultos vão sendo pinçadas para a construção das significações. 
Para essa construção, é básica a contradição que se configura nesta vivência entre 
as necessidades dos jovens e condições pessoais de satisfação e as possibilidades 
sociais de satisfação delas. É dessa relação e de sua vivência enquanto contradição 
que se retirará grande parte das significações que compõem a adolescência. A 
rebeldia, a moratória, a instabilidade, a busca da identidade e os conflitos. Essas 
características, tão bem anotadas pela Psicologia, ao contrário da naturalização que 
se fez delas, são históricas, isto é, foram geradas como características desta 
adolescência que aí está. Por exemplo, a oposição aos pais. Está uma 
característica bem marcada da adolescência em nosso meio social. Ao invés de 
aceitá-la como natural, devemos buscar sua gênese nas relações sociais e entendê-
la como resposta do jovem à contradição vivida, onde ele está forte, grande, capaz 
de sobreviver e transformar o mundo na direção das necessidades pessoais e 
sociais. Seu corpo já lhe permite esta condição. Está apto inclusive para procriar. No 
entanto, as condições sociais são restritivas. Depende ainda dos pais, não trabalha, 
não é independente e por isso está ainda sob as ordens e autoridade de seus pais. 
Esta contradição vivida por alguns jovens, com certeza, é um dos determinantes da 
característica da rebeldia na juventude. Interessante registrar que a característica 
parece se soltar de sua condição de origem e tornar-se modelo para juventude. É 
isto que acontece. 
Outra questão importante, antes de terminarmos, é se a adolescência acontece para 
todos os jovens de um grupo social onde haja a adolescência como fenômeno 
social. Ou seja, em nossa sociedade, todos os jovens passam obrigatoriamente pela 
adolescência? Aqui, para não correr o risco de ser simplista, dado que não fizemos 
estudos nesta direção, gostaria de responder que sim e que não. Não, porque, na 
visão sociohistórica, nada acontece obrigatoriamente. Isto seria naturalizar o 
fenômeno. A adolescência acontecerá quando as condições sociais para seu 
surgimento estiverem dadas. Então, é absolutamente possível que tenhamos vários 
jovens que não vivem a experiência da adolescência. 
E responderia também que sim. Sim, mas não obrigatoriamente. Sim, porque os 
meios de comunicação, em nossa sociedade, espalham o modelo da adolescência 
dominante (é importante lembrar que a adolescência é um fenômeno típico dos 
jovens das classes altas), que será modelo de identificação para aqueles que estão 
naquela idade, daquele tamanho, acontecendo com seu corpo aquilo que está 
acontecendo com o corpo do outro; ele pode ainda se identificar com a condição 
social do outro, com as relações vividas etc. Seus pais podem ter lido sobre o 
fenômeno da adolescência e estar esperando que ela aconteça e este é um 
importante fator na gênese da adolescência. E aí vai surgindo a adolescência, mas 
claro que "adaptada" à realidade social vivida por aquele grupo. Então, ela poderá 
ter roupas parecidas, mas sua música poderá ser outra, seus hábitos e rituais serem 
outros, seus problemas diferentes. Registre-se aqui a importância de se perceber 
estas diferenças para que não continuemos fazendo o que fazemos: construir 
projetos e intervenções profissionais com jovens de grupos sociais desprivilegiados 
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socialmente com os modelos e visões de adolescência das camadas médias e altas. 
E fazemos isto porque pensamos que a adolescência é natural, portanto igual para 
todos.
É preciso superar estas visões liberais e entender-se a adolescência como 
constituída socialmente a partir de necessidades sociais e econômicas dos grupos 
sociais e olhar e compreender suas características como características que vão se 
constituindo no processo. Cada jovem se constituirá em relações que dão por 
suposto esta passagem e esperam encontrar no jovem aquelas características. Os 
modelos estarão sendo transmitidos nas relações sociais, através dos meios de 
comunicação, na literatura e através das lições dadas pela Psicologia. Nós, 
psicólogos, somos também construtores privilegiados dos modelos de adolescência, 
pois nossas teorias vão definindo e divulgando como é "ser jovem". Os pais vão se 
comportando, assim que os sinais do corpo aparecem, como pais sofredores de 
filhos "aborrecentes". A sociedade, por outro lado, o tolerará. Todos serão pacientes 
com o adolescente, porque todos sabem que "passa". E o jovem, frente a estes 
modelos, frente às mudanças que seu corpo vai apresentando, seguirá convicto de 
que agora é a hora de ser rebelde. 
Infelizmente, as teorias psicológicas, que fizeram uma boa descrição do empírico da 
adolescência, erraram, a nosso ver, quando a naturalizaram, universalizaram, e 
patologizaram, ao invés de entendê-las como históricas, pois ocultam assim as 
condições sociais, geradoras da adolescência, tornando-se ideológica. 
A adolescência é um momento rico no desenvolvimento das pessoas. 
Nada possui de patológico ou doentio. A adolescência, ao contrário da doença 
mental, é caracterizada pelo aumento do vínculo do sujeito com a realidade. Visões 
negativas da adolescência só têm servido para desvalorizar as contribuições sociais 
e políticas da juventude. Conceber a adolescência de outra forma significa 
revolucionar nossas teorias e nossas práticas com os jovens. E isto tem sido muito 
difícil!
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6 ALVES, Rubem. A pipa e a flor. São Paulo: Loyola, 1994. 

TEXTO DE APOIO 2 

A PIPA E A FLOR6

Rubem Alves 

Fiquei triste vendo aquela pipa enroscada no galho da árvore. Rasgada, ela girava, 
que girava ao vento, como se quisesse escapulir. Mas não adiantava. Você já viu 
aqueles bichinhos de asas, quando eles caem em teias de aranhas? Era daquele 
jeito...
Tive dó. Pipa não foi feita para acabar assim. Pipa foi feita para voar. E é tão bom 
quando a gente as vê, lá no alto... 
Eu sempre tive vontade de ser uma pipa. Bem leve, sem levar nas costas nada que 
pese (o que é pesado puxa a gente para baixo). Papel de seda, taquara fina que 
enverga, mas não quebra, linha forte, um  pouquinho de cola e, pronto! Lá está a 
Pipa, pronta para voar... 
As cores e as formas (que são tantas!) a gente escolhe aquelas que o coração está 
pedindo. Pipa para ser boa tem de se parecer com os nossos desejos. (E eu penso 
que as pessoas também, para serem boas, têm de ter uma pipa solta dentro delas...) 
Não é preciso vento forte. Uma brisa mansinha deve cheqar para levá-las até lá em 
cima, perto das nuvens. E por isso que elas têm de ser bem leves. O vento chega, 
as folhas das árvores tremem, e lá vão elas subindo, para dentro do vazio do céu ... 
Só que tem uma coisa gozada. Pipa, pra subir tem que estar amarrada na ponta de 
uma linha. E a outra ponta é uma mão que segura. É assim que a pipa conversa: 
através da linha. A mão puxa a linha e sente a linha firme, puxando para cima 
querendo ir. E a pipa dizendo: "Me deixa ir um pouco mais..." Mas se a linha 
responde frouxa, é a pipa dizendo que está sem companheiro, o vento foi embora, e 
ela quer voltar para casa... 
Quando eu era menino, eu me lembro, havia um homem... Justo quando as pipas 
estavam lá em cima, batizadas, carretilha sem mais linha para dar, ele vinha e 
comprava as pipas dos meninos. Pagava o preço justo. Só que o gosto dele era 
cortar a linha. Quem nunca brincou com elas vai pensar que, com a linha cortada, 
vão subir cada vez mais alto, nas costas do vento, sem nada que as segure. Mas 
não é assim. Quando a linha arrebenta começam a cair. E vão caindo sempre, cada 
vez mais longe, tristes, abanando as cabeças...
Pois é, era uma vez uma pipa. 
O menino que a fez estava alegre, e imaginou que a pipa também estaria. Por isto 
fez nela uma cara risonha, colando tiras de papel de seda vermelho: dois olhos, um 
nariz, uma boca... 
Ô pipa boa: levinha, travessa, subia alto.... 
Gostava de brincar com o perigo, vivia zombando dos fios e dos galhos das árvores. 
– Vocês não me pegam, vocês não me pegam... 
E, enquanto ria, sacudia o rabo em desafio. 
Chegou até a rasgar o papel, num galho que foi mais rápido, mas o menino 
consertou, colando um remendo da mesma cor. 
Amigos, tinha aos montões. E os seus olhos iam agradando a todos eles, sempre 
com aquela risada gostosa, contando casos.... 
Mas aconteceu num dia, ela estava começando a subir, correndo de um lado para o 
outro no vento, olhou para baixo e viu, lá num quintal, uma flor. Ela já havia visto
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muitas flores. Só que desta vez os seus olhos e os olhos da flor se encontraram, e 
ela sentiu uma coisa estranha. Não, não era a beleza da flor. Já vira outras, mais 
belas. Eram os olhos... 
Quem não entende pensa que todos os olhos são parecidos, só diferentes na cor. 
Mas não é assim. Há olhos que agradam, acariciam a gente como se fossem mãos. 
Outros dão medo, ameaçam, acusam, e quando a gente se percebe encarados por 
eles, dá um arrepio ruim pelo corpo. Tem também os olhos que colam, hipnotizam, 
enfeitiçam....
Ah! Você não sabe o que é enfeitiçar? 
Enfeitiçar é virar gente pelo avesso: as coisas boas ficam escondidas, não têm 
permissão para aparecer; e as coisas ruins começam a sair. Todo mundo é uma 
mistura de coisas boas e ruins, às vezes a gente está sorrindo, às vezes está de 
cara feia. Mas o enfeitiçado fica sendo uma coisa só.... 
Me lembro de uma princesinha enfeitiçada por uma bruxa má. Quando abria a boca 
para falar, só saíam dela sapos, cobras e lagartos. Me lembro também do lindo 
príncipe que virou um sapo, e da princesa que o feitiço fez dormir por mais de cem 
anos. Pois é, o enfeitiçado não pode mais fazer o que ele quer, fica esquecido de 
quem era... 
A pipa ficou enfeitiçada. Não mais queria ser pipa. Só queria ser uma coisa: fazer o 
que a florzinha quisesse. Ah! Ela era tão maravilhosa. Que felicidade se pudesse 
ficar de mãos dadas com ela, pelo resto dos seus dias... 
E assim, resolveu mudar de dono. Aproveitando-se de um vento forte, deu um puxão 
repentino na linha, ela arrebentou, e a pipa foi cair, devagarinho, ao lado da flor. 
E deu a sua linha pra ela segurar. 
Ela segurou forte. 
Agora, sua linha nas mãos da flor, a pipa pensou que voar seria muito mais gostoso. 
Lá de cima conversaria com ela, e ao voltar lhe contaria estórias para que ela 
dormisse. E pediu: – Florzinha, me solta... 
E a florzinha soltou . 
A pipa subiu bem alto e seu coração bateu feliz. Quando se está lá no alto é bom 
saber que há alguém esperando, lá embaixo. 
Mas a flor, aqui de baixo, percebeu que estava ficando triste. Não, não é que 
estivesse triste. Estava ficando com raiva. Que injustiça que a pipa pudesse voar tão 
alto, e ela tivesse de ficar plantada no chão. E teve inveja da pipa. Tinha raiva ao ver 
a felicidade da pipa longe dela .... 
Tinha raiva quando via as pipas lá em cima, tagarelando entre si. E a flor, sozinha, 
deixada de fora. 
– Se a pipa me amasse de verdade não poderia estar feliz lá em cima, longe de 
mim. Ficaria o tempo todo aqui comigo... 
E à inveja juntou-se o ciúme. 
Inveja é ficar infeliz vendo as coisas bonitas e boas que os outros têm, e nós não. 
Ciúme é a dor que dá quando a gente imagina a felicidade do outro, sem que a 
gente esteja com ele. 
E a flor começou a ficar malvada. 
Ficava emburrada quando a pipa chegava. 
Exigia explicações de tudo. 
E a pipa começou a ter medo de ficar feliz, pois sabia que isto faria a flor sofrer. 
E a flor foi aos poucos, encurtando a linha. 
A pipa não podia mais voar. 
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Via, ali do baixinho, de sobre o quintal (esta era toda a distância que a flor lhe 
permitia voar) as outras pipas, lá em cima... E sua boca foi ficando triste. E percebeu 
que já não gostava tanto da flor, como no inicio... 
Esta história não terminou. 
Está acontecendo bem agora, em algum lugar... 
E há três jeitos de escrever o seu fim. 
Você é que vai escolher. 
Primeiro: a pipa ficou tão triste que resolveu nunca mais voar. 
– Não vou te incomodar com os meus risos, flor, mas também não vou ter dar a 
alegria do meu sorriso... 
E assim ficou, amarrada junto à flor, mas mais longe dela do que nunca, porque o 
seu coração estava em sonhos de vôos e nos risos de outros tempos. 
Segundo: a flor, na verdade, era uma borboleta que uma bruxa má havia enfeitiçado 
e condenado a ficar fincada no chão. O feitiço só se quebraria no dia em que ela 
fosse capaz de dizer não à sua inveja e ao seu ciúme, e se sentisse feliz com a 
felicidade dos outros. E aconteceu que um dia, vendo a pipa voar, ela se esqueceu 
de si mesma por um instante e ficou feliz ao ver a felicidade da pipa. Quando isto 
aconteceu, o feitiço se quebrou e ela voou, agora como borboleta, para o alto, e os 
dois, pipa e borboleta, puderam brincar juntos... 
Terceiro: a pipa percebeu que havia mais alegria na liberdade de antigamente que 
nos abraços da flor. Porque aqueles eram abraços que amarravam. E assim, num 
dia de grande ventania, e se valendo de uma distração da flor, arrebentou a linha, e 
foi em busca de uma outra mão que ficasse feliz vendo-a voar nas alturas... 
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TEXTO DE APOIO 3 

O Adolescente Como Protagonista 

Antonio Carlos Gomes da Costa 

Ao nos perguntarmos acerca do tipo de jovem que queremos formar, concluímos 
que é aquele autônomo, solidário, competente e participativo. Refletindo sobre essa 
questão, surgiu-nos a idéia de protagonismo juvenil, conceito que veio preencher 
uma lacuna teórico-prática nesse campo. 
A palavra protagonismo é formada por duas raízes gregas: proto, que significa "o 
primeiro, o principal"; agon, que significa "luta". Agonistes, por sua vez, significa 
"lutador". Protagonista quer dizer, então, lutador principal, personagem principal, ator 
principal.
Uma ação é dita protagônica quando, na sua execução, o educando é o ator 
principal no processo de seu desenvolvimento. Por meio desse tipo de ação, o 
adolescente adquire e amplia seu repertório interativo, aumentando assim sua 
capacidade de interferir de forma ativa e construtiva em seu contexto escolar e 
sócio-comunitário.
O centro de proposta é que, através da participação ativa, construtiva e solidária, o 
adolescente possa envolver-se na solução de problemas reais na escola, na 
comunidade e na sociedade. 

Quando o adolescente, individualmente ou em grupo, se envolve na solução 
de problema reais, atuando como fonte de iniciativa, liberdade e compromisso, 
temos diante de nós um quadro de participação genuína no contexto escolar 
ou sociocomunitário. 

Um dos caminho para que isso ocorra é mudar nossa maneira de entender os 
adolescentes e de agir em relação a eles. Para isso, temos de começar mudando a 
maneira de vê-los. O adolescente deve começar a ser visto como solução e não 
como problema. 
No interior dessa concepção, o educando emerge como fonte de iniciativa (na 
medida em que é dele que parte a ação), de liberdade (uma vez que na raiz de suas 
ações está uma decisão consciente) e de compromisso (manifesto na sua 
disposição em responder por seus atos). 
Assim, quando o adolescente, individualmente ou em grupo, se envolve na solução 
de problema reais, atuando como fonte de iniciativa, liberdade e compromisso, 
temos diante de nós um quadro de partcipação genuína no contexto escolar ou 
sociocomunitário, o qual pode ser chamado de protagonista juvenil. 
Na perspectiva do protagonismo juvenil, é imprescindível que a participação do 
adolescente seja de fato autêntica e não simbólica, decorativa ou manipulada. Essas 
últimas são, na verdade, formas de não-participação podem causar danos ao 
desenvolvimento pessoal e social dos jovens, além de minar a possibilidade de um 
convívio autêntico entre eles e seus educadores. A participação é a atividade mais 
claramente ontocriadora, ou seja, formadora do ser humana, tanto do ponto de vista 
pessoal como social. 
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Educar para a participação é criar espaços para que o educando possa empreender, 
ele próprio, a construção de seu ser. Aqui, mais uma vez, as práticas e vivências são 
o melhor caminho, já que a docência dificilmente dará conta das múltiplas 
dimensões envolvidas no ato de participar. 
Na vivência dessa pedagogia, o educador já não póde limitar-se à docência. Mais do 
que ministrar aulas, ele deve atuar como líder, organizador, animador, facilitador, 
criador e co-criador de acontecimentos por meio dos quais o educando possa 
desenvolver uma ação protagônica. 
A adesão à perspectiva pedagógica do protagonismo juvenil vai muito além da 
assimilação pelo educador de algumas noções e conceitos sobre o tema. Antes de 
tudo, essa adesão deve traduzir-se em um compromisso de natureza ética entre o 
educador e o adolescente. O protagonismo deve ser vivido como participação do 
adolescente no ato criador da ação educativa em todas as etapas de sua evolução. 
Além de um compromisso ético, a opção pelo desenvolvimento de propostas 
baseadas no protagonismo juvenil exige do educador uma clara vontade política no 
sentido de contribuir, através de seu trabalho, para a construção de uma sociedade 
que respeite os direitos de cidadania e aumente progressivamente os níveis de 
participação democrática de sua população. 

Educar para a participação é criar espaços para que o educando possa 
empreender, ele próprio, a construção de seu ser. 

Mas a clareza conceitual, o compromisso ético e a vontade política só potencializam 
verdadeiramente sua ação quando o educador está comprometido em níveis que 
ultrapassam em profundidade o conhecimento do assunto, ou seja, quando ele está 
emocionalmente envolvido com a causa da dignidade plena do adolescente. Para 
que isso ocorra, o educador deve evitar posturas que inibam a participação plena 
dos jovens. Eis um pequeno elenco de posturas assumidas pelos adultos ao 
trabalhar com adolescentes: 

¶ anunciar aos jovens decisões já tomadas, reservando-lhes apenas o dever de 
acatar;

¶ decidir previamente e depois tentar convencer o grupo a assumir a decisão 
tomada pelo educador, como se fora sua própria decisão; 

¶ apresentar uma proposta de decisão e convocar o grupo para discuti-la; 
¶ o educador apresenta o problema, colhe sugestão dos jovens e depois decide; 
¶ o educador apresenta o problema, colhe sugestões e decide com o auxílio do 

grupo;
¶ o educador estabelece os limites de determinada situação e solicita aos 

adolescentes que tomem decisões dentro desses limites; 
¶ o educador deixa a decisão a cargo do grupo, sem interferir no processo que a 

originou.

A evolução do trabalho com um grupo de adolescentes empenhados em decidir a 
partir de uma ação protagônica segue de modo geral as seguintes etapas: 

Apresentação da situação-problema 
A situação-problema deve ser apresentada do modo mais realista e desafiante 
possível. É necessário embasá-la em dados, informações e objetivos. 
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Proposta de alternativas ou vias de solução 
Deve-se procurar extrair do grupo o maior número possível de alternativas de 
solução para o problema apresentado. 

Discussão das alternativas de solução apresentadas 
As propostas devem ser discutidas e criticadas livremente. O grupo deve estar 
consciente de que são as idéias e não as pessoas que as apresentaram que estão 
em julgamento 

Tomada de decisão 
Durante a discussão, o grupo vai descartando as alternativas mais inviáveis e 
inconsistentes até chegar à decisão final, que pode ser unânime ou majoritária. Só 
em caso de omissão da maioria do grupo, a solução deve ser minoritária. Essa, 
contudo, é uma situação indesejável, que deve ser evitada ao máximo pelo 
educador.

Em seu trabalho com jovens envolvidos na realização de ações protagônicas, cabe 
ao educador: 
¶ ajudar o grupo a identificar situações-problema e a posicionar-se diante delas; 
¶ empenhar-se para que o grupo não desanime nem se desvie dos objetivos 

propostos;
¶ favorecer o fortalecimento dos vínculos entre os membros do grupo; 
¶ animar o grupo, não o deixando abater-se pelas dificuldades; 
¶ motivar o grupo a avaliar permanentemente sua atuação; 
¶ quando necessário, replanejá-la; 
¶ zelar permanentemente para que a ação dos jovens seja compreendida e 

aceita por todos os que com eles se relacionam no curso do processo; 
¶ manter um clima de empenho e mobilização no grupo; 
¶ colaborar na avaliação das ações desenvolvidas pelo grupo e na incorporação 

de suas conclusões nas etapas seguintes do trabalho. 

O educador que se dispuser a atuar como animador de grupos de adolescentes em 
ações de protagonismo deverá: 
¶ ter consciência de que a participação na solução de problemas reais da 

comunidade é fundamental para o desenvolvimento pessoal e social de um 
adolescente;

¶ conhecer os fundamentos, a dinâmica e a evolução do trabalho com grupos; 
¶ ter algum conhecimento a respeito da situação ou problema que se pretende 

enfrentar;
¶ compreender adequadamente o projeto e ser capaz de explicá-lo quando 

necessário;
¶ ter participado de ações grupais, ainda que não tenha sido na condição de 

animador;
¶ estar convencido da importância da ação a ser realizada e estar disposto a 

transmitir a outras pessoas esse conhecimento; 
¶ ter capacidade de administrar oscilações de comportamento entre os 

adolescentes, como conflitos, passividade, diferença, agressividade e 
destrutibilidade;
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¶ ser capaz de conter-se para proporcionar aos educandos a oportunidade de 
pensar e agir livremente; 

¶ acolher e compreender as manifestações verbais e não-verbais emitidas pelo 
grupo;

¶ respeitar a identidade, o dinamismo e a dignidade de cada um dos membros 
do grupo. 

Essa maneira de trabalhar com os adolescentes certamente irá contribuir para que 
muito do que hoje é considerado problema se transforme amanhã em solução. Para 
isso, é preciso enfrentar de modo efetivo os problemas da escola, da comunidade e 
da vida social. O fundamental é acreditar sempre no potencial criador e na força 
transformadora dos jovens. A construção pedagógica do jovem solidário, autônomo, 
competente e participativo através do protagonismo juvenil deve, portanto, ser 
considerada uma forma superior de educação afetivo-sexual.
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TEXTO DE APOIO 4 

Adolescentes, Ética, Cidadania e Direitos7

ECOS

O que é ética? 

Se quiséssemos começar literalmente do começo, teríamos que buscar nas origens 
da cultura ocidental, com os pais da filosofia, Platão e Aristóteles, os primeiros 
conceitos de ética. Seria um longo trajeto num mundo de idéias em transformação 
até chegar de volta à sua sala de aula, onde há um grupo de alunos adolescentes a 
mil por hora. E não é assim mesmo com a adolescência? Sabemos que é porque 
também já tivemos a mesma idade que eles, com as mesmas curiosidades e 
desejos de aventura. 
Falando em aventura, é lá na Grécia Antiga que vamos buscar a origem da palavra 
ética: ela vem de êthos que significa o conjunto de costumes e normas de conduta 
destinadas a ordenar a morada dos seres humanos e os modos de convivência8.
Agora uma rápida consulta ao Dicionário Aurélio: “ética diz respeito aos estudos dos
juízos de apreciação referentes à conduta humana, do ponto de vista do bem e do 
mal”9

Nos dias de hoje, a ética diz respeito aos costumes de cada um. Isto é, o 
comportamento de uma pessoa sempre afeta de algum modo as outras pessoas, a 
sociedade e a natureza. Por isso, criam-se normas de convívio social dentro de um 
determinado grupo. Em todas as culturas e sociedades existem maneiras de 
organizar a vida e de atribuir valor às ações no convívio com o outro. Em outras 
palavras, dividir espaços, estabelecer maneiras de agir e criar hábitos fazem parte 
do processo de habitar humanamente o mundo. 
A escola é um espaço social privilegiado de construção dos significados éticos 
necessários a toda e qualquer ação de cidadania. A escola pode promover 
discussões sobre a dignidade do ser humano, a igualdade de direitos, a recusa 
categórica de formas de discriminação, a importância da solidariedade e a 
observância das leis. 
Levando para o campo da sexualidade, a ética contribui para o pleno 
desenvolvimento pessoal e social do aluno, para a realização dos princípios de 
liberdade, solidariedade e justiça social. E ainda, para a eliminação dos preconceitos 
que impedem a vivência plena da sexualidade e a igualdade de direitos entre 
homens e mulheres. 
Com os adolescentes é possível utilizar vários princípios para ajudá-los a elaborar o 
seu caminhar ético. Depois dos acontecimentos marcantes das décadas de 60 e 70, 
vive-se um momento de revisão de valores, de se estabelecer novos parâmetros. 
Surgem também novas religiões e crenças, sem falar nas ameaças ao equilíbrio do 
ecossistema que comprometem a vida do planeta Terra e de toda a humanidade. O 
princípio de responsabilidade nunca foi tão urgente. Responsabilidade significa 
responder não somente pelo presente e por si, mas pelo futuro de todos. 
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No dia a dia da sala de aula, os adolescentes têm de sentir que todos são tratados 
com respeito, justiça e eqüidade, sem nenhum tipo de discriminação. A educação 
ética se dá não só por meio da reflexão crítica em relação ao que acontece no 
entorno social, mas também pela convivência ética no cotidiano da própria escola. 

O que é Cidadania? 

Cidadania tem a ver com cidade, civilização, tem a ver com a conduta no mundo das 
relações sociais e políticas. Sem ética a cidadania se esvazia, se corrompe. A 
consciência da cidadania na modernidade é produto de alguns acontecimentos 
históricos. Na Revolução Francesa estabeleceram-se os princípios fundamentais da 
cidadania: igualdade de direitos, liberdade nas mais amplas formas e o princípio 
fraternidade. No entanto, a classe proletária viu-se à margem dos direitos de 
cidadania “naturais e universais” promulgado por essa revolução de cidadania 
moderna, só conseguindo uma nova afirmação de seus direitos quando a Carta da 
ONU reconheceu as liberdades públicas e os direitos sociais para todos os 
cidadãos.
Enquanto educadores, é importante estimularmos os alunos a aprender a lutar, 
como cidadãos, pelos direitos, mas é também imprescindível compreender o 
seguinte: direitos só se tornam realidade à medida que cada pessoa cumpre seus 
deveres para com os outros. Se temos o direito à liberdade e à dignidade, os outros 
também o tem. Basta respeitarmos a liberdade e dignidade do outro e já estaremos 
contribuindo para transformar o projeto de cidadania em realidade. 
Em relação ao trabalho com adolescentes, é importante resgatar os valores positivos 
da nossa sociedade: os símbolos, os comportamentos, os costumes. Outro modo de 
exercitar a cidadania é praticando a defesa dos próprios direitos. Temos no Brasil o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A princípio é apenas uma lei no papel. 
Cabe ao adolescente fazer viva essa lei, em seu benefício e da comunidade. 
Nesse exercício de ser cidadão, criar uma cultura da cidadania toma-se tão 
importante quanto às ações concretas. 

O que é Estatuto de Criança e do Adolescente? 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), promulgado em 1990, define que 
todas as crianças e adolescentes têm direito à proteção integral, e que são sujeitos 
com direitos especiais porque são pessoas em processo de desenvolvimento. O 
ECA determina que o atendimento das necessidades e dos direitos das crianças (até 
12 anos) e adolescentes (de 12 a 18 anos) seja prioridade absoluta das políticas 
públicas do país. Também define meios de participação da população no 
estabelecimento e na fiscalização dessas políticas, através dos Conselhos de 
Direitos da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares. 

Os Conselhos de Direito das Crianças e dos Adolescentes atuam no estabele-
cimento das políticas e programas de atendimento à infância e adolescência. 
Os Conselhos Tutelares, cujos conselheiros são eleitos pelo voto popular, atuam 
nos municípios com a função de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças 
e adolescentes. 
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A instituição do ECA coloca o Brasil em posição de vanguarda no reconhecimento 
da proteção integral da infância e juventude. Mas a existência de uma lei não 
garante necessariamente a sua execução. Aliás, há uma distância entre a 
proclamação de um direito e a forma de desfrutá-lo efetivamente. No Brasil, mais 
especificamente, existe um grande fosso social que separa a legislação vigente, a 
realidade social e as práticas de legitimação de seus conteúdos. 
De qualquer modo, as legislações brasileiras são as mais avançadas do mundo no 
que tange à Doutrina da Proteção Integral de Crianças e Adolescentes. Embora seja 
um valioso instrumento na criação de condições jurídicas para uma série de ações, 
alguns pontos do ECA deixam margem para indagações: existem fatores que 
envolvem a saúde reprodutiva de adolescentes, que vão além da situação de 
maternidade, que está explicitamente protegida pelo Estatuto. 
Para a garantia dos direitos de cidadania, é fundamental que os profissionais que 
trabalham com crianças e adolescentes conheçam e divulguem os Conselhos de 
Direitos da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares de seu município 
ou região, apóiem seu funcionamento e utilizem seus serviços sempre que algum 
direito da criança não for assegurado. 

Direitos Sexuais e Reprodutivos10

ECOS

Os direitos reprodutivos foram expressos e legitimados no texto da Conferência 
Internacional de População e Desenvolvimento do Cairo, realizada no ano de 1994. 
No Cairo, mesmo não tendo sido a primeira vez em que os homens foram citados 
em textos dessa natureza, enfatizou-se a necessidade de maior participação 
masculina no âmbito das decisões e compromissos relevantes para a vida cotidiana, 
em particular no campo da sexualidade, da vida reprodutiva e suas implicações para 
a vida familiar. 
Embora seja um texto que, de certa maneira, parte do pressuposto da existência de 
uma suposta irresponsabilidade jovem e masculina (visão esta que deve ser 
fortemente combatida), teve como mérito destacar a necessidade de ampliação de 
ações, políticas e programas que envolvessem esta população. Assim, tanto no 
campo da sexualidade quanto no campo da saúde reprodutiva as mulheres jovens e 
adultas deixam de ser as únicas destinatárias das preocupações programáticas e os 
homens passam a ser também sujeitos de direitos sexuais e reprodutivos. 
Os direitos sexuais são direitos humanos universais baseados na liberdade 
inerente, dignidade e igualdade para todos os seres humanos. Saúde sexual é 
um direito fundamental e por isso deve ser considerado um direito humano básico. 
Os direitos reprodutivos, por sua vez, remetem à possibilidade de homens e 
mulheres tomarem decisões sobre sua sexualidade, fertilidade, sobre sua saúde 
relacionada ao ciclo reprodutivo bem como a criação dos filhos. Por preconizarem o 
exercício de uma escolha, implicam amplo acesso às informações sobre o assunto, 
bem como facilidade de utilização dos recursos necessários para realizar as 
escolhas de modo eficiente e seguro. 
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Sexualidade e Saúde Reprodutiva é o resultado de um ambiente que reconhece, 
respeita e exercita os seguintes direitos: 
DIREITO À LIBERDADE SEXUAL – A liberdade sexual diz respeito à possibilidade 
dos indivíduos de expressar seu potencial sexual. No entanto, aqui se excluem todas 
as formas de coerção, exploração e abuso em qualquer época ou situações de vida. 
Liberdade também de todas as formas de discriminação, independentemente do 
sexo, gênero, orientação sexual, idade, raça, classe social, religião, deficiências 
mentais ou físicas. 

DIREITO À AUTONOMIA SEXUAL, INTEGRIDADE SEXUAL E À SEGURANÇA 
DO CORPO SEXUAL – Direito de uma pessoa de tomar decisões autônomas sobre 
a própria vida sexual num contexto de ética pessoa e social. Também inclui o 
controle e prazer de nossos corpos livres de tortura, mutilação e violência de 
qualquer tipo. 

DIREITO À PRIVACIDADE SEXUAL – O direito às decisões individuais e aos 
comportamentos sobre intimidade desde que não interfiram nos direitos sexuais dos 
outros.

DIREITO AO PRAZER SEXUAL – prazer sexual, incluindo auto-erotismo, é uma 
fonte de bem-estar físico, psicológico, intelectual e espiritual. 

DIREITO À EXPRESSÃO SEXUAL – A expressão é mais que um prazer erótico ou 
atos sexuais. Cada indivíduo tem o direito de expressar a sexualidade através da 
comunicação, toques, expressão emocional e amor. 

DIREITO À LIVRE ASSOCIAÇÃO SEXUAL – significa a possibilidade de 
casamento ou não, ao divórcio e ao estabelecimento de outros tipos de associações 
sexuais responsáveis. 

DIREITO ÀS ESCOLHAS REPRODUTIVAS LIVRE E RESPONSÁVEIS – É o direito 
de decidir ter ou não ter filhos, o número e tempo entre cada um, e o direito aos 
métodos contraceptivos disponíveis. 

DIREITO À INFORMAÇÃO BASEADA NO CONHECIMENTO CIENTÍFICO – A
informação sexual deve ser gerada através de um processo científico e ético e 
disseminado de forma apropriada a todos os níveis sociais. 

DIREITO A SAÚDE SEXUAL – O cuidado com a saúde sexual deve estar disponível 
para a prevenção e tratamento quando necessário. 

Criar consciência no campo dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos 
exige mobilização pessoal dos próprios jovens, dos educadores e dos 
profissionais de saúde. Sobretudo, necessita um revisão conceitual de como 
compreender o significado e o compromisso também dos homens com a 
reprodução, bem como acreditar que os rapazes podem apresentar atitudes e 
comportamentos diferentes daqueles a que estão acostumados, e acreditar que eles 
podem mudar. 
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TEXTO DE APOIO 5 

Aprender e Ensinar, Construir e Interagir. 
(PCN 5ª a 8ª séries – Introdução)11

Por muito tempo a pedagogia focou o processo de ensino no professor, supondo 
que, como decorrência, estaria valorizando o conhecimento. O ensino, então, 
ganhou autonomia em relação à aprendizagem, criou seus próprios métodos e o 
processo de aprendizagem ficou relegado a segundo plano. Hoje sabe-se que é 
necessário ressignificar a unidade entre aprendizagem e ensino, uma vez que, em 
última instância, sem aprendizagem o ensino não se realiza. 
A busca de um marco explicativo que permita essa ressignificação, além da criação 
de novos instrumentos de análise, planejamento e condução da ação educativa na 
escola, tem se situado, atualmente, para muitos dos teóricos da educação, dentro da 
perspectiva construtivista. 
A perspectiva construtivista na educação é configurada por uma série de princípios 
explicativos do desenvolvimento e da aprendizagem humana que se complementam, 
integrando um conjunto orientado a analisar, compreender e explicar os processos 
escolares de ensino e aprendizagem. 
A configuração do marco explicativo construtivista para os processos de educação 
escolar se deu, entre outras influências, a partir da psicologia genética, da teoria 
sociointeracionista e das explicações da atividade significativa. Vários autores 
partiram dessas idéias para desenvolver e conceitualizar as várias dimensões 
envolvidas na educação escolar, trazendo inegáveis contribuições à teoria e à 
prática educativa. 
O núcleo central da integração de todas essas contribuições refere-se ao 
reconhecimento da importância da atividade mental construtiva nos processos de 
aquisição de conhecimento. Daí o termo construtivismo, denominando essa 
convergência. Assim, o conhecimento não é visto como algo situado fora do 
indivíduo, a ser adquirido através de cópia do real, tampouco como algo que o 
indivíduo constrói independentemente da realidade exterior, dos demais indivíduos e 
de suas próprias capacidades pessoais. È, antes de mais nada, uma construção 
histórica e social, na qual interferem fatores de ordem cultural e psicológica. 
A atividade construtiva, física ou mental, permite interpretar a realidade e construir 
significados, ao mesmo tempo que permite construir novas possibilidades de ação e 
de conhecimento. 
Nesse processo de interação com o objeto a ser conhecido, o sujeito constrói 
representações, que funcionam como verdadeiras explicações e que se orientam por 
uma lógica interna que, por mais que possa parecer incoerente aos olhos de um 
outro, faz sentido para o sujeito. As idéias “equivocadas”, ou seja, construídas e 
transformadas ao longo do desenvolvimento, fruto de aproximações sucessivas, são 
expressão de uma construção inteligente por parte do sujeito e, portanto, 
interpretadas como erros construtivos. 
A tradição escolar – que não faz diferença entre erros integrantes do processo de 
aprendizagem e simples enganos ou desconhecimentos – trabalha com a idéia de 
que a ausência de erros na tarefa escolar é a manifestação da aprendizagem. Hoje, 
graças ao avanço da investigação científica na área da aprendizagem, tomou-se 
possível interpretar o erro como algo inerente ao processo de aprendizagem e 
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ajustar a intervenção pedagógica para ajudar a superá-lo. A superação do erro é 
resultado do processo de incorporação de novas idéias e de transformação das 
anteriores, de maneira a dar conta das contradições que se apresentarem ao sujeito 
para, assim, alcançar níveis superiores de conhecimento. 
O que o aluno pode aprender em determinado momento da escolaridade depende 
das possibilidades delineadas pelas formas de pensamento de que dispõe naquela 
fase de desenvolvimento, dos conhecimentos que já construiu anteriormente e do 
ensino que recebe. Isto é, a intervenção pedagógica deve-se ajustar ao que os 
alunos conseguem realizar em cada momento de sua aprendizagem, para se 
constituir em verdadeira ajuda educativa. O conhecimento é resultado de um 
complexo e intrincado processo de modificação, reorganização e construção, 
utilizado pelos alunos para assimilar e interpretar os conteúdos escolares. 
Por mais que o professor, os companheiros de classe e os materiais didáticos 
possam, e devam, contribuir para que a aprendizagem se realize, nada pode 
substituir a atuação do próprio aluno na tarefa de construir significados sobre os 
conteúdos da aprendizagem. É ele quem modifica, enriquece e, portanto, constrói 
novos e mais potentes instrumentos de ação e interpretação. 
Mas o desencadeamento da atividade mental construtiva não é suficiente para que a 
educação escolar alcance os objetivos a que se propõe: que as aprendizagens 
estejam compatíveis com o que significam socialmente. 
O processo de atribuição de sentido aos conteúdos escolares é, portanto, individual; 
porém, é também cultural na medida em que os significados construídos remetem a 
formas e saberes socialmente estruturados. 
Conceber o processo de aprendizagem como propriedade do sujeito não implica 
desvalorizar o papel determinante da interação com o meio social e, particularmente, 
com a escola. Ao contrário, situações escolares de ensino e aprendizagem são 
situações comunicativas, nas quais os alunos e professores atuam como co-
responsáveis, ambos com uma influência decisiva para o êxito do processo. 
A abordagem construtivista integra, num único esquema explicativo, questões 
relativas ao desenvolvimento individual e à pertinência cultural, à construção de 
conhecimentos e à interação social. Considera o desenvolvimento pessoal como o 
processo mediante o qual o ser humano assume a cultura do grupo social a que 
pertence. Processo no qual o desenvolvimento pessoal e a aprendizagem da 
experiência humana culturalmente organizada, ou seja, socialmente produzida e 
historicamente acumulada, não se excluem nem se confundem, mas interagem. Daí 
a importância das interações entre crianças e destas com parceiros experientes, 
dentre os quais destacam-se professores e outros agentes educativos. 
O conceito de aprendizagem significativa, central na perspectiva construtivista, 
implica, necessariamente, no trabalho simbólico de “significar” a parcela da realidade 
que se conhece. As aprendizagens que os alunos realizam na escola serão 
significativas à medida que conseguirem estabelecer relações substantivas e não 
arbitrárias entre os conteúdos escolares e os conhecimentos previamente 
construídos por eles, num processo de articulação de novos significados. 
Cabe ao educador, através da intervenção pedagógica, promover a realização de 
aprendizagens com o maior grau de significado possível, uma vez que esta nunca é 
absoluta – sempre é possível estabelecer alguma relação entre o que se pretende 
conhecer e as possibilidades de observação, reflexão e informação que o sujeito já 
possui.
A aprendizagem significativa implica sempre alguma ousadia: diante do problema 
posto, o aluno precisa elaborar hipóteses e experimentá-las. Fatores e processos 
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afetivos, motivacionais e relacionais são importantes nesse momento. Os 
conhecimentos gerados na história pessoal e educativa têm um papel determinante 
na expectativa que o aluno tem da escola, do professor e de si mesmo, nas suas 
motivações e interesses, em seu autoconceito e em sua auto-estima. Assim como os 
significados construídos pelo aluno estão destinados a serem substituídos por outros 
no transcurso das atividades, as representações que o aluno tem de si e de seu 
processo de aprendizagem também. É fundamental, portanto, que a intervenção 
educativa escolar propicie um desenvolvimento em direção à disponibilidade exigida 
pela aprendizagem significativa. 
Se a aprendizagem for uma experiência de sucesso, o aluno constrói uma 
representação de si mesmo como alguém capaz. Se, ao contrário, for uma 
experiência de fracasso, o ato de aprender tenderá a se transformar em ameaça, e a 
ousadia necessária se transformará em medo, para o qual a defesa possível é a 
manifestação de desinteresse. 
A aprendizagem é condicionada, de um lado, pelas possibilidades do aluno, que 
englobam tanto os níveis de organização do pensamento como os conhecimentos e 
experiências prévias, e de outro, pela interação com os outros agentes. 
Para a estruturação da intervenção educativa é fundamental distinguir o nível de 
desenvolvimento real do potencial. O nível de desenvolvimento real se determina 
como aquilo que o aluno pode fazer sozinho em uma situação determinada, sem 
ajuda de ninguém. O nível de desenvolvimento potencial é determinado pelo que o 
aluno pode fazer ou aprender através da interação com outras pessoas, conforme as 
observa, imitando, trocando idéias com elas, ouvindo suas explicações, sendo 
desafiado por elas ou contrapondo-se a elas, sejam essas pessoas o professor ou 
seus colegas. Existe uma zona de desenvolvimento próximo, dada pela diferença 
existente entre o que um aluno pode fazer sozinho e o que pode fazer ou aprender 
com a ajuda dos outros. De acordo com essa concepção, falar dos mecanismos de 
intervenção educativa equivale a falar dos mecanismos interativos através dos quais 
professores e colegas conseguem ajustar sua ajuda aos processos de construção 
de significados realizados pelos alunos no decorrer das atividades escolares de 
ensino e aprendizagem. 
Existem ainda, dentro do contexto escolar, outros mecanismos de influência 
educativa, cuja natureza e funcionamento em grande medida são desconhecidos, 
mas que têm incidência considerável sobre a aprendizagem dos alunos. Dentre eles 
destacam-se a organização e o funcionamento da instituição escolar e os valores 
implícitos e explícitos que permeiam as relações entre os membros da escola; são 
fatores determinantes da qualidade de ensino e podem chegar a influir de maneira 
significativa sobre o que e como os alunos aprendem. 
Os alunos não contam exclusivamente com o contexto escolar para a construção de 
conhecimento sobre conteúdos considerados escolares. A mídia, a família, a igreja, 
os amigos, são também fontes de influência educativa que incidem sobre o processo 
de construção de significado desse conteúdos. Essas influências sociais 
normalmente somam-se ao processo de aprendizagem escolar, contribuindo para 
consolidá-lo; por isso é importante que a escola os considere e os integre ao 
trabalho. Porém, algumas vezes, essa mesma influência pode apresentar obstáculos 
à aprendizagem escolar, ao indicar uma direção diferente, ou mesmo oposta, 
daquela presente no encaminhamento escolar. É necessário que a escola considere 
tais direções é que forneça uma interpretação dessas diferenças, para que a 
intervenção pedagógica favoreça a ultrapassagem desses obstáculos num processo 
articulado de interação e integração. 
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Se o projeto educacional exige ressignificar o processo de ensino e aprendizagem, 
este precisa se preocupar em preservar o desejo de conhecer e de saber com que 
todas as crianças chegam à escola. Precisa manter a boa qualidade do vínculo com 
o conhecimento e não destruí-lo através do fracasso reiterado. Mas garantir 
experiências de sucesso não significa omitir ou disfarçar o fracasso; ao contrário, 
significa conseguir realizar a tarefa a que se propôs. Relaciona-se, portanto, com 
propostas e intervenções pedagógicas adequadas. 
O professor deve ter propostas claras sobre o que, quando e como ensinar e avaliar, 
a fim de possibilitar o planejamento de atividades de ensino para a aprendizagem de 
maneira adequada e coerente com seus objetivos. É a partir dessas determinações 
que o professor elabora a programação diária de sala de aula e organiza sua 
intervenção de maneira a propor situações de aprendizagem ajustadas às 
capacidades cognitivas dos alunos. 
Em síntese, não é a aprendizagem que deve se ajustar ao ensino, mas sim o ensino 
que deve potencializar a aprendizagem. 

Objetivos gerais do ensino fundamental 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos do ensino 
fundamental que os alunos sejam capazes de: 

¶ compreender a cidadania como participação social e política, assim como 
exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-
dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, 
respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito; 

¶ posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 
situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de 
tomar decisões coletivas; 

¶ conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, 
materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção de 
identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país; 

¶ conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, 
bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-
se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de 
classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características 
individuais e sociais; 

¶ perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 
identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo 
ativamente para a melhoria do meio ambiente; 

¶ desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de 
confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de 
inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na 
busca de conhecimento e no exercício  da cidadania; 

¶ conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos 
saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo 
com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva; 

¶ utilizar as diferentes linguagens – verbal, matemática, gráfica, plástica e 
corporal – como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, 
interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e 
privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação; 
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¶ saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 
adquirir e construir conhecimentos; 

¶ questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, 
utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 
capacidade de análise crítica, selecionando processos e verificando sua 
adequação.
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TEXTO DE APOIO 6 

O Que É Saúde? * 
O processo saúde/doença é inerente à vida. Conhecimentos, dores e perplexidades 
associados às enfermidades, bem como recomendações para a conquista da 
longevidade e do vigor físico e mental, foram sendo transmitidos de geração a 
geração ao longo da história humana. As interpretações sobre as circunstâncias nas 
quais as pessoas se protegem das doenças, sobre suas causas, o relato de sua 
repercussão na história de cada indivíduo e/ou grupo social foram elementos sempre 
presentes nas diferentes formações culturais. 
(...)
Na atualidade, convive-se com uma diversidade considerável de concepções de 
saúde, entre as quais algumas bastante conhecidas que funcionam como 
referências mundiais e/ou nacionais. É o caso, por exemplo, do conceito de saúde 
assumido em 1948 pela Organização Mundial de Saúde: "Saúde é o estado de 
completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença". 
Esse conceito nos remete à utopia – e por que não? – de "saúde ótima", embora não 
nos forneça muitas indicações concretas sobre o que seria essa situação de 
"completo bem-estar". 
Se saúde não é apenas ausência de doença, quais são as outras características que 
nos permitem concluir que um indivíduo não doente seja saudável de fato? Com 
uma razoável facilidade, compreende-se o que é uma pessoa doente tomando como 
referência o ponto de vista biológico; no entanto, essa mesma pessoa pode estar 
perfeitamente bem integrada a seu grupo de relações e inserida nos processos de 
produção, sendo, do ponto de vista social, uma pessoa considerada saudável, a 
despeito de seu reconhecido comprometimento físico. Pode-se lembrar de pessoas 
portadoras de deficiências ou limitações temporárias em função da ocorrência de 
acidentes. São condições que transformam mas não interrompem o processo de 
desenvolvimento humano e tampouco eliminam os aspectos saudáveis da vida. E o 
que dizer daqueles que usam óculos ou próteses dentárias? O enfermo que está no 
leito mas que ainda assim continua se comunicando com outras pessoas, se 
alimentando, produzindo idéias, pode ser considerado cem por cento doente? Seria 
justo excluir a saúde e o direito à saúde da vida das pessoas com sofrimentos 
mentais?
O fato é que saúde e doença não são valores abstratos ou situações absolutas, 
entre os quais se possa interpor uma clara linha divisória; da mesma maneira, não 
são condições estáticas, já que a mudança, e não a estabilidade, é predominante na 
vida, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista social. 
O que se entende por saúde depende da visão que se tenha do ser humano e de 
sua relação com o ambiente, e este entendimento pode variar de um indivíduo para 
outro, de uma cultura para outra e ao longo do tempo. 
(...)
Intrincados mecanismos determinam as condições de vida das pessoas e a maneira 
como nascem, vivem e morrem, bem como suas vivências em saúde e doença. 
Entre os inúmeros fatores determinantes da condição de saúde, incluem-se os 
condicionantes biológicos (sexo, idade, características pessoais eventualmente 
determinadas pela herança genética), o meio físico (que abrange condições 
geográficas, características da ocupação humana, fontes de água para consumo, 
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disponibilidade e qualidade dos alimentos, condições de habitação), assim como o 
meio socioeconômico e cultural, que expressa os níveis de ocupação e renda, o 
acesso à educação formal e ao lazer, os graus de liberdade, hábitos e formas de 
relacionamento interpessoal, as possibilidades de acesso aos serviços voltados para 
a promoção e recuperação da saúde e a qualidade da atenção por eles prestada. 
"E nos espaços coletivos que se produz a condição de saúde da comunidade e, em 
grande parte, de cada um de seus componentes. Nas relações sociais se afirma a 
concepção hegemônica de saúde e, portanto, é nesse campo que se pode avançar 
no entendimento da saúde como valor, na luta pela vida e pela qualidade de vida." 
Mas também é verdade que ... 
"Saúde tem uma dimensão pessoal que se expressa, no espaço e no tempo de uma 
vida, pelos meios de que cada ser humano dispõe para trilhar seu caminho em 
direção ao bem estar físico, mental e social. Isso requer sujeitos com autonomia, 
liberdade e capacidade para regular as variações que aparecem no organismo e que 
se apropriem dos meios para tomar medidas práticas de autocuidado em geral e, 
especificamente, diante de situações de risco". 
A busca do entendimento do processo saúde/doença e seus múltiplos determinantes 
levam a concluir que nenhum ser humano (ou população) pode ser considerado 
totalmente saudável ou totalmente doente: ao longo de sua existência, vive 
condições de saúde/doença de acordo com suas potencialidades, suas condições 
de vida e sua interação com elas. 
A saúde deixa de ser avesso ou imagem complementar da doença, expressando-se 
na luta pela ampliação do uso das potencialidades de cada pessoa e da sociedade, 
refletindo sua capacidade de defender a vida. E a vitalidade física, mental e social 
para a atuação frente às permanentes transformações pessoais e sociais, frente aos 
desafios e conflitos, expressa esse potencial. Saúde é, portanto, produto e parte do 
estilo de vida e das condições de existência, sendo a vivência do processo 
saúde/doença uma forma de representação da inserção humana no mundo." 

¶ Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros curriculares nacionais de 5ª a 8ª séries: temas transversais/ 
saúde.Brasília, [s. n.], 1998, p. 249 – 283. (Trechos selecionados, grifos nos-
sos).



93

TEXTO DE APOIO 7 

Promoção da Saúde 

BUSS, Paulo Marchiori. Promoção da saúde e qualidade de vida. Ciência & Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 165 
– 167, 2000*. (Não deve ser reproduzido sem prévia autorização da ABRASCO – <revscol@netra.castelo.fiocruz.br>

A promoção da saúde, como vem sendo entendida nos últimos 20-25 anos, 
representa uma estratégia promissora para enfrentar os múltiplos problemas de 
saúde que afetam as populações humanas e seus entornos nesse final de século. 
Partindo de uma concepção ampla do processo saúde-doença e de seus 
determinantes, propõe a articulação de saberes técnicos e populares, e a 
mobilização de recursos institucionais e comunitários, públicos e privados, para seu 
enfrentamento e resolução. 
Decorridos pouco mais de dez anos da divulgação da Carta de Otawa (WHO, 1986), 
um dos documentos fundadores da promoção da saúde atual, este termo está 
associado a um conjunto de valores: qualidade de vida, saúde, solidariedade, 
eqüidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, participação e parceria, entre 
outros. Refere-se também a uma combinação de estratégias: ações do Estado 
(políticas públicas saudáveis), da comunidade (reforço da ação comunitária), de 
indivíduos (desenvolvimento de habilidades pessoais), do sistema de saúde 
(reorientação do sistema de saúde) e de parcerias intersetoriais. Isto é, trabalha com 
a idéia de responsabilização múltipla, seja pelos problemas, seja pelas soluções 
propostas para os mesmos. 
A promoção da saúde vem sendo interpretada, de um lado, como reação à 
acentuada medicalização da vida social e, de outro, como uma resposta setorial 
articuladora de diversos recursos técnicos e posições ideológicas. Embora o termo 
tenha sido usado a princípio para caracterizar um nível de atenção da medicina 
preventiva (Leavell & Clark, 1976), seu significado foi mudando, passando a 
representar, mais recentemente, um enfoque político e técnico em torno do processo 
saúde-doença-cuidado.

* O trecho acima foi selecionado das páginas 165 –167 do artigo citado. 
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TEXTO DE APOIO 8 

Algumas Considerações Sobre o Trabalho em Parceria* 
Marina Marcos Valadão 

O ser humano e a vida social como objeto da ação de especialistas 

Vivemos uma tendência para a valorização da especialização como forma de 
construção do saber e prestação de serviços. Cada profissional, setor, instituição, 
tende a viver nos limites de um recorte do mundo que valoriza e amplifica sua 
perspectiva ou proposta de trabalho. 
Na vida social, a ineficácia das políticas que correspondem a esses recortes tem se 
revelado seus limites na interpretação e transformação da realidade. 
Em contrapartida, vem ganhando força, em todos os campos do saber e da prática 
social, um movimento no sentido da construção de perspectivas integradoras de 
interpretação do mundo, assim como da proposição de modos articulados de ação. 
Esta , digamos, contra-tendência, apoia-se na valorização do pensamento sistêmico, 
na abordagem holística do ser humano e na participação como recursos para a 
construção de alternativas mais sustentáveis. 
Um dos desafios desse movimento é a falta de "modelos" a seguir. Prefixos 
indicativos de conexão e abrangência incorporados aos discursos – intersetorial, 
transversal, interdisciplinar, integrado, passam a ser jargões obrigatórios, embora, 
para a maioria absoluta das pessoas e instituições, reflitam conceitos ainda pouco 
experimentados e raramente incorporados à prática. E um dos caminhos para 
viabilizar essa aprendizagem é a busca de parcerias. 

Uma opção integradora – O Trabalho em Parceria 

A articulação política através do estabelecimento de parcerias é uma estratégia que 
faz sentido quando há identificação de interesses e/ou campos de ação entre 
pessoas, grupos, instituições. Pode estabelecer-se em função de metas focais e 
imediatas ou amplos projetos para implementação a médio ou longo prazos. 
Em qualquer caso, o estabelecimento de uma parceira, entendida como uma 
associação voluntária e democrática, implica na consideração de um conjunto de 
elementos, destacando-se: 

O reconhecimento da existência de um interesse comum, claramente 
identificado e explicitado, para que a relação estabelecida seja produtiva. Esse 
interesse precisa ser significativo para cada um dos parceiros, mesmo ocupando um 
lugar diferenciado em suas agendas específicas. A relevância de um projeto, por si 
só, não é justificativa suficiente para sua incorporação por potenciais parceiros, que 
têm sua própria identidade. Não é "óbvio" que uma questão importante tenha que 
ser prioritária para todos. Frequentemente, sob o título de parceria, ocorre uma 
tentativa de sobreposição de interesses, conforme as relações de poder 
estabelecidas.

Identificação dos atores e dos interlocutores. A escolha dos parceiros 
prioritários deve basear-se em sua relevância e potencial contribuição para fortalecer 
um novo processo e forjar um novo conhecimento. Mais do que um agrupamento 
(não é apenas a soma das partes), a parceria precisa buscar dar conta da 
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abrangência do tema a ser trabalhado. Uma parceria não é, necessariamente, uma 
ação entre amigos. Em qualquer caso, conflitos e limitações são componentes e não 
externalidades da identidade de cada um dos parceiros ou de sua atuação conjunta. 

A identidade de cada um dos parceiros precisa ser claramente reconhecida e 
valorizada pois ela define a contribuição de cada um e a sua importância na 
parceria. Parcerias se estabelecem em função de questões delimitadas, e não 
implicam na simbiose total, na perda da identidade individual. A intolerância ou 
anulação da diversidade em nome da ação comum é o primeiro passo para a 
invalidação do sentido mesmo da parceria. Potenciais parceiros podem manifestar a 
expectativa de que os demais passem a incorporar o conjunto de seus próprios 
princípios, prioridades e objetivos. 

A identificação das interfaces permite a percepção das duplicidades ou 
multiplicidades e vazios na ação de cada um dos atores tomados isoladamente. Uma 
forte justificativa para o estabelecimento de parcerias é a busca do aumento da 
eficácia no uso de recursos e otimização dos resultados das ações. A fragmentação 
dos enfoques e serviços tem fequentemente como resultado na sobreposição de 
ações e tarefas, com o desperdício de recursos que podem ser amplamente 
otimizados. Isto não significa que uma parceria tende ao sucesso quando motivada 
essencialmente pela re-divisão de tarefas e custos. 

O histórico da atuação dos diferentes parceiros precisa ser tomado em 
consideração. A parceria, via de regra, não inaugura o problema nem a atuação de 
cada um dos parceiros, nem anula experiências anteriores de trabalho articulado. 
Temos a tendência para reinventar a roda e supervalorizar nossas iniciativas, como 
se estivéssemos trabalhando uma página em branco a cada novo projeto. 

É necessário o estabelecimento de propostas claras, com objetivos, metas, 
prazos, estratégias de ação e instrumentos de avaliação do trabalho a ser realizado. 
A gestão do processo de articulação não é um produto automático da parceria, 
embora seja um elemento vital para sua viabilidade. A cultura de registro e avaliação 
continuados precisa ser fomentada para viabilizar e estimular trocas, garantindo o 
acesso à informação e a visibilidade dos processos de trabalho. O exercício do 
planejamento é muitas vezes um frágil componente da organização do trabalho de 
cada um dos atores envolvidos. Em nossa tradição, avaliação se faz ao final, ou 
quando os problemas emergem, como forma de apontar responsabilidades. 

É importante a revisão e explicitação dos paradigmas que fundamentam a ação 
de cada um dos atores envolvidos, e que servem de base para o estabelecimento 
dos objetivos e campos comuns. Neste caso, por exemplo, de qual adolescente 
estamos falando? A revisão ou reafirmação dos paradigmas faz parte do processo 
de consolidação (ou não) das parcerias estabelecidas. Muitas vezes, no 
desenvolvimento ou execução do trabalho, perdemos a perspectiva da motivação 
central de nossas ações.

As parcerias se estabelecem como um processo no qual os atores estão em 
formação e transformação. Cada um dos parceiros traz uma identidade dinâmica e 
também se transforma com a experiência do trabalho articulado. Habitualmente,
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trabalha-se com a expectativa de parceiros ideais, atribuindo-lhes também papéis 
ideais a desempenhar. 

As parcerias estabelecidas na democracia são horizontais, implicando, portanto, 
em divisão de poder. Eventualmente, parceiras são estabelecidas como forma de 
legitimação de uma hierarquização de poder ou construção de novas modalidades 
de subordinação de perspectivas, prioridades e projetos.

Versão preliminar de texto a ser aprofundado em trabalho de pós graduação 
sobre promoção da saúde escolar. 
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_____________________________

* Texto extraído da publicação "Cadernos juventude, saúde e desenvolvimento", Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de 
Saúde – Área de Saúde do Adolescente e do Jovem. Brasília, 1999. 
** Psicóloga da Saúde, técnica da Área de Saúde do Adolescente e do Jovem do Ministéio da Saúde. 
*** Médica, Coordenadora da Área de Saúde do Adolescente e do Jovem do Ministério da Saúde. 

TEXTO DE APOIO 9 

PELO ANDAR SE FAZ UM CAMINHO!* 
Uma proposta metodológica de educação em saúde para adolescentes 

Ana Sudária de Lemos Serra ** 
Lucimar R. Coser Cannon *** 

A transformação do ser humano deve corresponder a uma transformação 
das influências exteriores, e estas devem realmente alcançar o ser 
humano em sua disposição interna adequada. A imagem da chave e da 
fechadura logo nos ocorre: é necessário que ambas possam adaptar-se 
plenamente para que o mecanismo funcione...

Rudolf Steiner 

Em 1977, os Estados membros da Organização Mundial de Saúde firmaram o 
compromisso de atingir as metas do Saúde para Todos no Ano 2000, tendo como 
uma das conseqüências, a discussão em diversos eventos internacionais que 
evidencia a relevância e o significado da promoção de saúde como um novo 
paradigma para melhor entendimento do processo saúde-doença e sua influência na 
construção de modelos mais eficientes e resolutivos em saúde pública. 
A Carta de Ottawa (1986) conceitua a Promoção à Saúde como o processo de 
capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e 
saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para atingir um 
estado de completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e grupos devem 
saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o 
meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso para a vida e não como 
objetivo de viver. 
Para a promoção da saúde, além da ação comunitária e do desenvolvimento de 
habilidades pessoais, é necessária a criação de ambientes saudáveis, a 
reorientação dos serviços de saúde baseados em políticas públicas voltadas para 
esta área. 
No Brasil, as diretrizes das políticas de saúde integral voltadas para a adolescência 
– pessoas na faixa etária de 10 a 19 anos, preconizam, assim, a ênfase na ações de 
promoção da saúde e prevenção de agravos, por meio de ações educativas, de 
cunho multiprofissional e intersetorial, com participação efetiva dos adolescentes na 
elaboração, implementação e avaliação destas políticas. 
Dessa forma, uma das estratégias utilizadas pela Área de Saúde do Adolescente e 
do Jovem do Ministério da Saúde é o apoio à capacitação de adolescentes como 
promotores de saúde, na perspectiva de que estes promovam mudanças de atitudes 
e de comportamento próprios entre seus pares, que os leve a fazer escolhas mais 
saudáveis e a exercerem melhor controle sobre a saúde e o meio ambiente. 
Esta proposta metodológica de educação em saúde, visa esses objetivos, por meio 
de um processo educativo que tem como foco central o desenvolvimento da pessoa, 
segundo a teoria de Carl Rogers que é expressa "em comportamentos voltados à
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maior flexibilidade, à maior aceitação de si e das pessoas, assim como à criatividade 
e a percepção mais distintas e diversificadas, tanto dele mesmo como do outro e da 
realidade sociocultural". 
Sulamy Britto (1993) aborda três conceitos básicos para o melhor entendimento 
dessa teoria: 
¶ Predisposição à auto-realização, a força natural que motiva o ser humano ao 

desenvolvimento psicossomático, à saúde, ao engajamento social, à autonomia, 
enfim à auto-realização. 

¶ Noção do "Eu", que representa a imagem que a pessoa tem de si mesma, 
construída pela experiência, composta de percepções, valores, sentimentos e 
emoções vividas, além da sua interação com as outras pessoas e com o meio 
ambiente.

¶ Autovaloração, natural do ser humano que valoriza e busca atividades que o 
auxiliem no seu desenvolvimento como pessoa. 

A partir desta tendência humana para a auto-avaliação, a pessoa vivencia ou evita 
as experiências que considera válidas ou não, para o alcance de seus objetivos, de 
acordo com a sua predisposição auto-realizadora. 
Utilizando este conceito, ferramentas educacionais serão construidas para facilitar 
ao adolescente a mudança de atitude, que o tornará mais confiante nas suas 
escolhas, nos conhecimentos que possui, passando a viver como pessoa mais 
individualizada, com maior criatividade, maior receptividade e com mais 
responsabilidade. Assim, ele poderá tomar-se o agente do seu desenvolvimento e 
protagonista, em seu contexto social – na família, na escola, na comunidade. 
Esta metodologia, que media o processo de capacitação, favorece o 
desenvolvimento de potencialidades e de possibilidades de auto-realização, que são 
imprescindíveis para que o desenvolvimento da pessoa e sua interrelação com a 
realidade. Estas são as bases do conhecimento, que precisam ser adquiridas de 
forma crítica, consciente e responsável, em função da transformação e 
aperfeiçoamento social, político, econômico e cultural que o adolescente sofre. 

A PROPOSTA METODOLÓGICA 

O modelo metodológico proposto para a educação em saúde do adolescente 
resultou da sistematização da prática de ações educativas utilizadas e avaliadas por 
equipes multidisciplinares, em oficinas para adolescentes realizadas em vários 
estados brasileiros. 
O modelo aplicado é de educação para o autocuidado, conceituada como: 

Desenvolvimento da auto-estima e de atitudes saudáveis a partir da percepção da 
necessidade de adotar um estilo de vida de baixo risco. 

O trabalho busca a transformação e as mudanças de atitudes e comportamentos. As 
idéias fundamentais e facilitadoras desse processo educativo, são: 
¶ Adolescente, você tem poder de poder mudar! Esta é uma frase de uma música 

composta por adolescentes, que ressalta a força transformadora do jovem como 
elemento fundamental no desenvolvimento do indivíduo e das características 
antropológicas tem nessa sociedade. 

¶ Quem é esse homem que se quer formar? Que homem que se quer formar? Este 
é o núcleo do processo educativo. 
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¶ Respeitar e entender as especificidades dessa fase evolutiva e os interesses do 
adolescente, aproveitando-se as forças modificadoras internas, criando 
estratégias de ensino, predominantemente grupais, que têm um caráter formador 
e integrativo integral. Tudo isto procura criar espaços educativos, onde o 
adolescente possa assumir o papel de sujeito de sua história e da História – o seu 
próprio agente de mudanças, em termos individuais e sociais. 

A junção destas três idéias fundamenta as visões de homem, de mundo, e o 
instrumental teórico-prático para ações educativas em saúde integral do adoles-
cente.

FATORES QUE FACILITAM O PROCESSO EDUCATIVO 

Usando esta concepção pedagógica que serve como base estrutural para a 
apreensão do novo conhecimento, que conduz a atitudes saudáveis, procura-se: 
¶ desenvolver a reflexão crítica num processo gradativo e crescente de 

compreensão de si mesmo e do mundo. Dessa maneira, o conhecimento prévio 
do adolescente sobre o tema em discussão, construído a partir daquilo que ele 
pensa que sabe, dos seus valores, crenças, tabus e preconceitos, é enriquecido 
e, às vezes mudado, com a apreensão de outros elementos. As novas 
informações, conduzem a uma análise mais ampla e aprofundada deste 
processo;

¶ criar um clima de liberdade psicológica de vontade e escolha que comprometa e 
faça emergir a motivação para a aprendizagem; 

¶ favorecer o sentimento de confiança na relação profissional e adolescente; 
¶ permear o processo educativo com situações lúdicas e de incentivo à criatividade 

que favoreçam a manifestação do "espaço potencial criativo" de cada adoles-
cente;

¶ facilitar o desenvolvimento da auto-estima; 
¶ acatar valores pessoais e socioculturais do adolescente. 

O conteúdo programático aborda os seguintes temas, que nas experiências que 
baseiam esta proposição, foram discutidos com grupos de adolescentes e 
considerados como os de maior importância para a promoção à saúde: 

¶ Crescimento e Desenvolvimento; 
¶ Sexualidade e Saúde Reprodutiva; 
¶ Relações Familiares e Sociais; 
¶ Higiene e Nutrição; 
¶ Violência;
¶ Acidentes;
¶ Uso Indevido de Drogas; 
¶ Projeto de Vida. 

É importante assinalar que este conteúdo programático deverá ser adaptado a cada 
grupo de adolescentes, de acordo com as suas necessidades e interesses. O 
enfoque metodológico favorece o desenvolvimento da autoconfiança e a percepção 
criativa da vida, proporcionando ao adolescente a oportunidade de sedimentar 
atitudes saudáveis em sua vida real. 
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As oficinas educativas refletem, na sua programação e execução, o enfoque 
transformador, como ferramenta importante de trabalho, conforme o diagrama a 
seguir.

CONCEPÇÃO METODOLÓGICA DE OFICINA EDUCATIVA EM SAÚDE PARA 
ADOLESCENTES

Alguns tópicos são indispensáveis ao bom desenvolvimento desta metodologia e à 
construção de uma base estrutural, apreensão do novo conhecimento e mudanças 
de atitudes para o autocuidado: 

EDUCADOR-FACILITADOR

Este centra-se no grupo de educandos, respeita suas características e, pela 
canalização da atenção e motivação, procura direcioná-las de maneira a facilitarem 
a aprendizagem. 
Utiliza-se dos produtos resultantes da tarefa grupal como referência inicial e apoio ao 
desenvolvimento do tema que vai abordar. Procura mostrar, de maneira clara, as 
ligações entre o novo conteúdo, conhecimento prévio e a experiência cotidiana dos 
adolescentes sobre o assunto em pauta. 
Incentiva as discussões em subgrupos, após a execução da tarefa pela utilização, 
principalmente, de técnicas de projeção de conhecimentos (colagens, cartazes, 
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desenhos), para que o relato em plenário traga idéias para serem desenvolvidas e 
enriquecidas, não se restringindo ao campo descritivo. 
Procura salientar as idéias criativas, a boa execução da tarefa, a organização 
conseguida, valorizando os menores pontos produtivos, utilizando-os como 
“ganchos” para repassar as informações que são necessárias à apreensão do novo 
conhecimento.
Esclarece as dúvidas, desfaz os equívocos e idéias distorcidas sobre o assunto em 
pauta, sem salientá-los como erros. 
Recebe todas as idéias como válidas e passíveis de constituírem pontos de reflexão 
sobre o tema em discussão, levando o grupo a pensar criticamente, a analisar o 
contexto em que se desenvolve a discussão e a decidir sobre a pertinência das 
idéias trazidas. 
Observa atentamente as discussões e comportamentos do grupo. Isto poderá 
modificar sua ação, fazendo com que introduza novas estratégias de ensino ou de 
manejo de grupo e novos assuntos para adequá-la à motivação. Assim, sentindo-se 
atendido em suas necessidades, o grupo não perderá o estímulo e o interesse. 
A linguagem do educador-facilitador deve ser entendida por todos pela simplicidade 
dos termos utilizados, adequados ao nível de entendimento do grupo. 
Esta postura do educador-facilitador favorecerá a “aprendizagem significativa” que, 
no pensar de Carl Rogers, é aquela que se espraia sobre outros contextos 
vivenciais, fazendo com que o adolescente encontre soluções diferenciadas e 
criativas para os impasses que a vida lhe trouxer. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O conteúdo programático é de suma importância neste enfoque metodológico. Além 
de veicular as informações científicas atualizadas sobre saúde, que dentro de uma 
visão integral, deverá refletir o interesse dos adolescentes, seus sentimentos, 
questionamentos e necessidades. Este conteúdo é advindo de uma cuidadosa 
observação prévia da população-alvo e de sua situação sociopolítica, econômica e 
cultural, e deverá desenvolver-se através de informações curtas, de forma a motivar 
o interesse e a participação do grupo de adolescentes, uma vez que longas 
exposições levam ao cansaço e à dispersão do grupo. 
Deverá suscitar ainda a análise contextual das informações da vida real do 
adolescente e suas conseqüências, contribuindo para a apreensão crítica do 
conhecimento. Isto levará o adolescente a utilizá-lo em suas tomadas de decisão em 
relação a adotar um estilo de vida de baixo-risco. 

TÉCNICAS PARA O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

As técnicas não deverão ocupar o lugar do educador e, sim, serem uma forma de 
mediação entre ele, o grupo de adolescentes e o tema que está sendo abordado. 
Por isto, poderão ser modificadas no decorrer do processo ensino-aprendizagem, se 
não estiverem atingindo os objetivos para os quais foram propostos. Servirão como 
facilitadoras do processo educativo, podendo ser utilizadas como meio de 
sensibilização para o tema a ser abordado, como estímulo para a projeção de 
conhecimentos prévios sobre o assunto que será discutido. São espaços de 
reflexão, levantamentos e problematização do assunto em pauta, “aquecimento” do 
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grupo, incentivando a espontaneidade e favorecendo a comunicação e a integração 
grupal. Devem ser escolhidas após uma análise dos objetivos que se quer atingir, 
dos temas que serão abordados e da profundidade de aprendizagem que se quer 
imprimir ao processo educativo. 
Outro quesito a ser analisado é o tempo que se dispõe para o trabalho, para que as 
técnicas não ocupem todo o espaço da discussão grupal, da troca de idéias e 
vivências pessoais. Estas são as mais importantes no processo de apreensão crítica 
do conhecimento novo. 
A observação do grupo para o qual serão programadas, é fundamental para sua 
adequação à faixa etária predominante, à linguagem utilizada, ao nível de 
escolaridade, à capacidade de compreensão, à motivação para o treinamento, ao 
nível de relacionamento no grupo e a outros fatores como hábitos, modos de vida e 
interesses.
Na medida do possível, elas deverão conter um caráter lúdico que é motivador para 
o adolescente. Deverão favorecer a expressão criativa e vivencial do tema em 
estudo, facilitando o engajamento dos adolescentes nas tarefas propostas. 
Por fim, é necessário que o educador conheça bem o alcance das técnicas que vai 
desenvolver, principalmente daquelas mediadoras de assuntos que podem fazer 
emergir emoções fortes, como relações familiares e auto conhecimento. Deve-se ter 
o cuidado de utilizá-las dentro dos limites determinados pela escuta e a observação 
atenta do grupo, com a finalidade de detectar e trabalhar as situações emergentes 
que poderão desestabilizar o grupo ou trazer dificuldades na sua condução. 

PLANEJAMENTO DAS OFICINAS EDUCATIVAS 

O planejamento das oficinas deve ser concebido a partir das diretrizes 
metodológicas, cujo conteúdo comenta-se a seguir. 

DIRETRIZES DE OFICINA EDUCATIVA EM SAÚDE 
PARA ADOLESCENTES 

¶ Apresentar o grupo. 
¶ Aquecer o grupo. 
¶ Fazer emergir a motivação do grupo. 
¶ Projetar conhecimentos prévios sobre o tema programado. 
¶ Analisar criticamente o tema progamado. 
¶ Aprofundar o conhecimento sobre o tema programado.
¶ Verificar a apreensão do conhecimento.
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1) APRESENTAR O GRUPO 
A apresentação do grupo é indispensável no início da oficina. Além de atingir o seu 
objetivo primordial, serão conhecidas as expectativas dos participantes sobre o 
trabalho que será feito. Essas expectativas poderão redirecionar a programação 
prévia, adequando-a às necessidades emergentes do grupo. 
A integração grupal será favorecida se, em todos os dias da oficina, forem utilizadas 
diferentes técnicas criativas de apresentação as quais servirão para ampliar o 
conhecimento interpessoal, favorecer o auto-conhecimento e facilitar a comunicação 
grupal.
As técnicas de apresentação do grupo vão desde a troca de informações de 
identificação pessoal até a utilização de expressão criativa como: desenhos, 
cartazes, construção com sucatas, construção de nomes, entre outros, devem 
expressar expectativas quanto ao trabalho a ser realizado, para mostrar sentimentos 
e valores pessoais e desejo de integração no grupo. 

2) “AQUECER” O GRUPO 
O grupo estando relaxado, mobilizado e flexível, toma-se aquecido. Ficará mais 
espontâneo, podendo com mais facilidade se engajar na tarefa proposta, 
organizando-a e desenvolvendo-a com mais produtividade, evidenciando os 
resultados da integração grupal. 
No “aquecimento” poderão ser utilizadas, entre outras, técnicas lúdicas de 
movimento corporal apropriadas ao grupo ou técnicas de relaxamento com música, 
exercícios respiratórios e outras que forem adequadas a esse objetivo. 

3) FAZER EMERGIR A MOTIVAÇÃO DO GRUPO 
A motivação é implícita no ser humano, sendo o combustível central da 
aprendizagem significativa, aquela que se repete em todos os contextos vivenciais 
da pessoa, facilitando mudanças de atitudes e comportamentos. Para que ela 
apareça e permaneça, é necessário que o processo educativo seja encaminhado 
dentro dos parâmetros já apresentados e que na programação das oficinas sejam 
pensadas estratégias que a movimentem, facilitando o interesse pelo conteúdo que 
será discutido. 
Uma das estratégias mais utilizadas tem sido iniciar a apresentação do conteúdo 
programático, correlacionando-o a um estímulo concreto e lúdico. Por exemplo, a 
sexualidade a partir de músicas atuais que abordem questões que se quer discutir. A 
partir desse estímulo e de sua ressonância no grupo, desenvolvem-se os conceitos 
do tema em foco. 

4) PROJETAR CONHECIMENTOS PRÉVIOS SOBRE O TEMA PROGRAMÁTICO
O adolescente é o construtor de seu próprio aprendizado. O conhecimento e a 
experiência que possui sobre o tema que vai ser discutido, é necessariamente a 
fonte que desencadeia a exposição das novas informações. 
Esse procedimento elimina o desnível entre o educador e o educando, valorizando a 
pessoa e seu conhecimento prévio, o que influenciará positivamente no seu auto-
conceito, tão importante nas mudanças qualitativas que levam ao auto-cuidado. Para 
isso pode-se utilizar da exposição oral individual, da discussão do tema em sub-
grupos com a apresentação do consenso final, da confecção de cartazes, de frases 
e de outras atividades facilitadoras da comunicação do conhecimento prévio das 
pessoas sobre o tema. 
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5) ANALISAR CRITICAMENTE O TEMA PROGRAMÁTICO 
A análise crítica do tema programado, por meio de técnicas que facilitem a troca de 
opiniões e de juízo sobre o tema, media o processo de conscientização. Este leva o 
adolescente a compreender a realidade que o cerca. Com essa experiência ele 
passa a dar um significado, um valor ao que aprendeu e a se importar com o que 
acontece na sua vida real, ao seu redor. 
A partir daí, passa a construir um projeto de vida pessoal inserido em uma visão 
mais ampla de cidadania. Começa a agir sobre sua vida real, baseado na 
compreensão que tem dela e dos valores que elegeu a partir dessa compreensão, 
sempre norteado pelo seu projeto de vida. 

6) APROFUNDAR O CONHECIMENTO SOBRE O TEMA PROGRAMÁTICO
Nesse momento, o aprofundamento do conteúdo programático será feito como parte 
do processo de conscientização, à medida que novos conceitos e informações vão 
sendo analisados e discutidos. Essa análise e discussão acontecem à luz dos 
diversos aspectos – sociais, culturais, econômicos e outros, que os envolvem, e, 
principalmente, sobre os valores culturais, pessoais e éticos, cujo repensar é 
fundamental para as mudanças de atitudes e comportamentos. 

7) VERIFICAR A APREENSÃO DO NOVO CONHECIMENTO 
Essa verificação é necessária como balizadora dos resultados do processo 
educativo e norteadora da programação que deverá ser feita para o 
acompanhamento dos adolescentes promotores de saúde. 
Aqui, a palavra conhecimento é usada em seu sentido mais amplo que engloba, não 
apenas o nível de informação que foi apreendido dos assuntos tratados, mas, 
também, as indicações de modificações qualitativas pessoais e grupais. 
Assim, é importante que sejam avaliados os seguintes aspectos: 
¶ a espontaneidade do grupo na realização das tarefas propostas; 
¶ aprofundamento e qualidade da reflexão sobre as idéias apresentadas, o 

surgimento de novos conceitos e os aspectos trazidos pelos adolescentes para as 
discussões e análises; 

¶ a inclusão dos temas já apresentados, através de idéias que reflitam a boa 
apreensão das informações, nas discussões e trabalhos coletivos; 

¶ a assiduidade e interesse dos adolescentes nas oficinas e no projeto final; 
¶ a qualidade do projeto final a ser executado por eles, sua pertinência e 

factibilidade, a análise situacional feita, a priorização das necessidades e outros 
itens que forem considerados importantes. 

ANÁLISE PREPARATÓRIA PARA PROGRAMAÇÃO DE OFICINA 

A aplicação prática desse modelo metodológico de oficina educativa, não terá 
consistência e, dificilmente alcançará seus objetivos, se não for baseada em uma 
análise criteriosa da situação que será abordada, bem como o perfil do grupo no 
qual a oficina será aplicada. Para tanto é importante que se analise, também, a 
comunidade onde o grupo de adolescentes a ser trabalhado está inserido. Para 
tanto a resposta às questões que se seguem é fundamental 
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POR QUE? 

SOBRE O QUÊ? 

PARA QUEM? 

PARA QUÊ? 

COMO?

O porque reporta-se às necessidades levantadas no diagnóstico situacional bem 
feito, abarcando os problemas de saúde da comunidade, os fatores e a incidência de 
risco. Saber quais os grupos que convivem com maior risco, quais e quantos são os 
equipamentos sociais disponíveis na comunidade, bem como seus recursos físicos, 
humanos e financeiros é uma questão imprescindível. 
A priorização de necessidades irá definir sobre o que se iniciará a intervenção; quais 
as mais urgentes e/ou as que melhor desencadeariam o processo de educação 
preventiva. É preciso ressaltar que cada necessidade priorizada deverá ser 
abordada no conteúdo programático. 
A comunidade, onde acontece a intervenção, deve participar, para que o diagnóstico 
e a priorização retratem, realmente, as suas necessidades. Esta participação é 
fundamental, uma vez que a continuidade do processo educativo dependerá da sua 
apropriação pela comunidade. 
Os três momentos restantes, o perfil do grupo, definição dos objetivos e da 
metodologia, são conseqüentes ao diagnóstico e priorização das necessidades 
realizadas pelos profissionais que desenvolverão as oficinas. 
O perfil do grupo-alvo deverá retratar, fielmente, suas características específicas, 
desde a faixa etária, situação socioeconômica, familiar e cultural, nível médio de 
escolaridade, até a configuração das necessidades que influenciam no processo de 
saúde-doença.
A partir da análise do que tiver sido levantado, os objetivos serão determinados e, 
em conseqüência deles, serão escolhidos os recursos metodológicos que facilitarão 
o processo de ensino-aprendizagem, onde não poderão faltar projetos com 
programação simplificada. 
Feita a programação, esta será apresentada e discutida com o grupo-alvo na 
primeira oficina, podendo ser modificada para atender às novas demandas do grupo. 

ALGUNS RESULTADOS ESPERADOS 

A prática desse modelo metodológico tem mostrado bons resultados comprovados, 
primeiramente pelas mudanças positivas na auto-estima dos adolescentes, medidas 
na Bahia, por instrumento criado pelo Dr. Álvaro Tamayo do Instituto de Psicologia 
da Universidade de Brasília. Essas mudanças mostraram-se constantes e 
estatisticamente significativas, um mês após a realização das oficinas. O instrumento 
foi aplicado no início da primeira e no final da última oficina de capacitação e um 
mês após, para o mesmo grupo. 
Outro resultado positivo observado foi o envolvimento constante dos adolescentes 
nos trabalhos realizados junto com os profissionais responsáveis pela continuidade 
da ação no Distrito Federal, Sergipe, Bahia e Ceará. Os projetos planejados e 
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realizados por adolescentes promotores de saúde em suas comunidades no Distrito 
Federal, Bahia e Sergipe, revelaram-se bastante eficazes. 
Outro ponto importante, levantado nas experiências já realizadas, é a continuidade dos 
projetos feitos por adolescentes. Observou-se que, ao cessar a fase de 
acompanhamento do grupo pelos profissionais responsáveis, a tendência dos 
adolescentes é diminuir e espaçar muito os seus projetos, contribuindo para a perda de 
continuidade, o que pode inviabilizar a ação educativa na comunidade. 
Para que haja continuidade, além da apropriação dessas ações pela comunidade, é 
necessária a existência de um “ponto aglutinador” para o grupo de adolescentes 
promotores de saúde. Este pode ser tanto uma pessoa da comunidade quanto uma dos 
serviços, desde que esteja envolvida no processo. Funcionando como ponto aglutinador 
deverá ter conhecimento das características, dos fatores de risco e protetores próprios 
desta fase evolutiva. Além de obter a confiança dos adolescentes, deve possuir 
disposição interna para entender e auxiliar o grupo. 
Assim, este ponto aglutinador toma-se necessário para impedir a dispersão do trabalho. 
Serve de apoio, orienta em caso de dúvidas, auxilia na elaboração de projetos e, em 
função das características do adolescente, inspira confiança no grupo promotor de saúde
e está disponível para ajudar a suprir as necessidades que surgirem. 

CONCLUSÃO

Dessa forma, fica evidente que uma ação educativa para o autocuidado durante a 
adolescência transcende a questão do simples repasse de informações sobre saúde. 
Faz parte de uma ação mais ampla de educação continuada que, na medida das 
necessidades, aprofundará ou direcionará as informações e ações subseqüentes em 
saúde na busca de soluções para os problemas emergentes. Sua finalidade maior é 
educar cidadãos para serem responsáveis, saudáveis, críticos e atuantes na sua 
comunidade, sem esquecer que: 
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"A mudança objetiva é dança muda de passos curtos e ligeiros, firmes e diretos
como o xaxado e a catira. Nada a ver com os passos largos e lentos, esvoaçantes
e volteados da valsa tradicional". 
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