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Resumo

O estudo faz uma análise sobre a participação social dos adolescentes nos Programas de 

Saúde Sexual e Reprodutiva na cidade do Natal/RN, na perspectiva do Protagonismo Juvenil, 

que pressupõe a condição do jovem como ator principal e sujeito de direitos e deveres.  Diante 

disso, o objetivo desta pesquisa é a de discutir e analisar o protagonismo juvenil e seus 

significados políticos, pedagógicos e sociais, rumo a um estudo da participação dos 

adolescentes como sujeitos sociais nos Programas de Saúde Sexual e Reprodutiva, em Natal, 

Rio Grande do Norte. O caminho trilhado para a reflexão teórica deste estudo privilegiou a 

abordagem sócio-histórica, sendo amparado pela metodologia qualitativa, utilizando-se a 

entrevista semi-estruturada com adolescentes, familiares e coordenadores dos referidos 

Programas. A participação social dos adolescentes, nestes programas, reafirma-se como uma 

proposta político-pedagógica que contribui para o desenvolvimento de competências dos 

adolescentes e aperfeiçoamento de habilidades no trato das questões sobre saúde sexual e 

reprodutiva, valorizando a condição de sujeitos sociais, na perspectiva do protagonismo 

juvenil. A relevância deste estudo destaca-se pela contribuição na construção e 

implementação de programas político-pedagógicos, que assegurem aos adolescentes a 

condição de sujeito de direitos e deveres. 

Palavras-chave: adolescente; saúde sexual e reprodutiva; participação social; protagonismo 

juvenil; educação participativa. 
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Abstract

The study does a analysis about the social participation of teenagers in the healthy sexual and 

reproductive Programs in Natal/RN city, in the perspective of  Protagonism Juvenile, that 

presuppose the teenager condition like main actor and subject of the right and obligations. In 

front of this, the aim this search is to discuss and analyse the juvenile protagonism and 

theirpolitic , pedagogics and soscial means, to go off on to the participation of teenagers like 

social subject in the healthy sexual and reproductive Programs in Natal/Rn city. The way to 

the teoric reflexion this study privileged the approach historic-member, being assisted by 

quality methodology, to making useful an interview semistructured with teenagers, families 

and co-ordinators of the Programs. The social participation of the teenagers, in these 

programs,  reaffirm itself like a proposal politic-pedagogical that contribute to the 

development of competences of the teenagers and improvement of habilities in the treatment 

of the questions about heathy sexual and reprodutive,valorizing the condition of the social 

subjects,  in the perspective of the protagonism juvenile. The relevance this study to be 

detached by the contribution in the building and implementation of the programs politic-

pedagogical, that affirm to the teenagers the condition of the right and obligations. 

KEY WORDS: Teenagers; sexual heathy e reproductive; social participation; protagonis 

juvenile; participative education.



Introdução

A proposta expressa, nesse estudo, sobre a participação social dos adolescentes e a 

interface com os Programas de Saúde Sexual e Reprodutiva se colocaram a mim através da 

convivência com os jovens potiguares, pertencentes às atividades de Educação Sexual e Saúde 

Reprodutiva, no Rio Grande do Norte. Uma convivência que começou a partir de 1995, 

através da mobilização social e o diálogo sobre sexualidade e a saúde sexual e reprodutiva 

com adolescentes. Convivência esta que possibilitou acompanhar a dor e o sofrimento da 

exclusão e da desigualdade social, registrados nos diálogos, relatos de experiências e 

sentimentos dos mesmos. 

 Durante esses anos, assumi a coordenação do Núcleo de Educação Sexual no Rio 

Grande do Norte, com apoio do Fundo de População das Nações Unidas – UNFPA, que 

possibilitou estudar e discutir os desafios de implementar ações com adolescentes para a 

promoção da saúde sexual e reprodutiva no Estado. Nessa travessia, aprendi que é importante 

trabalhar ‘com’ os jovens e não ‘para’ os jovens. Daí em diante, enfrentamos o desafio de 

capacitar os profissionais da saúde e educação para atuar com a participação social dos 

adolescentes, na condição de sujeito de direitos e deveres em saúde sexual e reprodutiva.  

Em seguida, com a mobilização municipal e estadual dos adolescentes potiguares, foi 

preciso acolher a demanda dos jovens que buscavam um lugar, que representasse o espaço de 

aprendizagem, trocas e lutas. Para suprir tal necessidade, implantamos a Organização não-

governamental, Canto Jovem, que ampliou o debate sobre a participação dos jovens através 

dos Encontros Estaduais de Adolescentes – EPA e Encontros Municipais de Adolescentes - 

EMA. Estava, assim, formada uma rede de atuação do adolescente para discutir sobre a 



participação social nas atividades sócio-educativas, como sujeito da ação e não mero 

predicado ou complemento.  

 Durante o debate e reflexão sobre o protagonismo juvenil, outro desafio era posto: a 

situação em que vivem os jovens à margem das políticas sociais, educacionais e da saúde, em 

especial aqueles usuários da rede pública de ensino e saúde. Mesmo com a mídia preocupada 

em veicular somente o sensacionalismo da violência praticada pelos adolescentes, percebemos 

que a vulnerabilidade social, a exclusão social e as desigualdades vividas pela maioria deles 

apresentavam-se como uma situação devassadora no projeto de vida dessa demanda. 

  Assim, durante o convívio com os adolescentes potiguares, fomos percebendo que as 

condições de vida deles estão marcadas por uma gama de carências verificadas no âmbito do 

desenvolvimento socioeconômico, educacional e da saúde.  

De acordo com as estatísticas, sabe-se que a população brasileira é constituída de, 

aproximadamente, 175.000.000 de habitantes, dos quais 21% encontram-se na faixa etária dos 

10 aos 19 anos (IBGE, 2000), no enfoque local, a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio (PNAD), em 1998, registrou que no Rio Grande do Norte há aproximadamente 2,6 

milhões de habitantes, desses 510 mil são jovens entre 15 a 24 anos de idade. Um contingente 

populacional significativamente afetado pelas adversidades econômicas e sociais e que 

necessitam de uma atenção redobrada para assegurar a melhoria de suas condições de vida, no 

presente, e a ampliação de suas perspectivas pessoais, no futuro (UNESCO, 2004; UNICEF, 

2002).

 Ao analisar as condições de saúde do adolescente brasileiro, em particular saúde sexual 

e reprodutiva, constatamos a importância do exercício de defesa e da mobilização de setores 

da sociedade por uma juventude saudável, desfrutando plenamente dos seus direitos.

 No entanto, a problemática da saúde sexual e reprodutiva na adolescência é apenas 



alguns dos indicadores que estão a exigir das políticas públicas do Estado o desempenho de 

seu papel definido na Constituição. Este diploma legal determina que ao Estado cabe dotar a 

população de meios, instrumentos e informações, para que esses jovens possam exercer a 

cidadania, mediante a participação social e a decisão em espaços públicos e privados, como 

por exemplo: a vivência e o cuidado com a saúde sexual e reprodutiva. 

 Apesar de ter recebido mais atenção das políticas públicas de diversos agentes 

governamentais e da sociedade civil organizada, após várias Conferências Internacionais, 

promovidas pela Organização das Nações Unidas, o espaço de discussão sobre a importância 

dos adolescentes como protagonistas nas estratégias do desenvolvimento das nações não foi 

suficiente para a garantia do atendimento integral, democrático e justo. Isso posto, percebe-se, 

durante o estudo, o segmento jovem no mundo contemporâneo e na sociedade moderna parece 

não ter visibilidade para as questões políticas, econômicas, históricas e culturais, visto que ele 

continua à mercê de sua própria “sorte” e do “destino”. 

 No entanto, ultrapassando obstáculos, todos os limites e desafios, a participação social 

dos jovens vem se desenvolvendo gradativamente nas atividades educativas e sociais no Brasil 

(Correa, et al, 1999; Costa, 1999; Abramo, 2000;). 

 No Estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, o papel de atuação dos adolescentes, 

também, cresceu na perspectiva de implantação das atividades, tendo como destaque  a 

promoção do protagonismo juvenil em saúde sexual e reprodutiva de adolescentes, motivado 

pelo apoio do Fundo de População das Nações Unidas – UNFPA- aos programas de saúde 

sexual e reprodutiva nas organizações governamentais e não-governamentais. (Elos, 2002; 

UNFPA, 2002).

Nesse ambiente, diversos atores sociais iniciaram a discussão sobre a participação dos 

jovens no Brasil, denominada protagonismo juvenil (UNFPA, 2002; Ribeiro C. & Campos, 



M., 2004). A palavra protagonismo, segundo Costa (1999), 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. Na pesquisa é utilizada, ainda, a expressão ação protagônica.Tal ação 

se efetiva na sua execução, o educando sendo 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 ou sócio-comunitário. 

Diante disso, a realização deste estudo, tendo como foco o protagonismo juvenil, foi 

fruto de um longo processo sócio-educativo com jovens, possibilitando nos envolvidos nessa 

temática uma inquietação e desafios. Esse desassossego aliou-se ao desejo e à crença, cada vez 

mais presente, de que o conteúdo expresso neste estudo possa transmitir, em forma de 

questionamentos, lacunas e carências, para uma sociedade e seus gestores públicos 

encaminhamentos, no sentido de que estes possam desenvolver programas de atenção integral 

com os adolescentes, que sejam efetivos, social e culturalmente sensível, partindo do próprio 

universo dos jovens. 

Para traçar tal caminho, visando a alcançar os significados subjetivos vivenciados pelos 

adolescentes, familiares e coordenadores dos Programas, utilizou-se a pesquisa qualitativa, de 

acordo com Minayo (1993). Este tipo de pesquisa qualitativa é importante para compreender 

os valores culturais e as representações de determinado grupo sobre temas específicos. Da 

mesma maneira, Demo (2000) destaca que o propósito do método qualitativo é a subjetividade 

do fenômeno estudado, o compromisso com a práxis, a complexidade da realidade e a 

percepção não linear.



O uso de tal metodologia contribuiu para o propósito dessa pesquisa que foi o de 

realizar um estudo da participação social do adolescente, na perspectiva do protagonismo 

juvenil, nos Programas de Saúde Sexual e Reprodutiva de organizações não-governamentais e 

governamentais, em Natal/RN, que trabalham com a população na faixa etária entre 14 a 19 

anos de idade. Assim como analisar os significados atribuídos pelos adolescentes ao 

protagonismo juvenil, através da participação social dos adolescentes neste Programas. Tal 

estudo provocou algumas reflexões significativas sobre a participação social dos adolescentes, 

que podem suscitar a formulação de novas práticas de intervenção social e política com 

jovens.

Em termo de estrutura, o estudo seguiu o seguinte roteiro: no primeiro capítulo, 

apresenta-se uma reflexão crítica sobre a concepção da adolescência que tem sido divulgada 

em nossa sociedade, contribuindo para superar as visões naturalizantes, normatizadoras e 

generalistas. Concepções que têm marcado o conceito e as práticas sociais dos adolescentes, 

repercutindo na despolitização e negação da capacidade dos jovens. Neste sentido, por meio 

de uma visão sócio-histórica, o objetivo é compreender a adolescência enquanto possibilidades 

múltiplas, como significado na cultura, constituindo no outro e com o outro, para se expressar 

como sujeito social e sujeito de direitos e deveres.  

No segundo capítulo, é exposto uma visão sucinta da trajetória histórica da construção 

conceitual da saúde sexual e reprodutiva e os direitos sexuais e reprodutivos do adolescente, 

sem perder de vista a contribuição do movimento social de mulheres na definição de 

programas e políticas públicas nessa área. Além da trajetória, destacam-se algumas das várias 

iniciativas sobre programas e projetos na área de saúde sexual e reprodutiva e, em seguida, o 

demonstrativo de alguns indicadores da saúde sexual e reprodutiva de adolescentes, visando a 

contextualizar a fala dos nossos entrevistados neste estudo. 



No terceiro capítulo, com o intuito de construir um sentido estratégico teórico e prático 

para a compreensão da participação social dos adolescentes como sujeito de direitos e deveres, 

nos programas de saúde sexual e reprodutiva, recorremos, inicialmente, ao marco teórico do 

protagonismo juvenil, em seguida, às experiências e ações dos grupos e movimentos de 

adolescentes do Brasil. 

No quarto capítulo, demonstra-se o percurso da pesquisa por meio de uma breve 

exposição dos Programas de Saúde sexual e Reprodutiva, em Natal/RN, da análise dos 

depoimentos dos adolescentes e coordenadores dos Programas entrevistados, bem como da 

análise dos depoimentos das famílias dos adolescentes envolvidos neste estudo. Travessia  esta 

que permitiu revelar algumas questões importantes desse universo de participação social dos 

adolescentes, com enfoque na metodologia qualitativa, privilegiando a análise de conteúdo 

(Bardin, 1977). 

Por fim, as considerações finais que possibilitou tecer alguns comentários sobre as 

falas e depoimentos dos adolescentes. Essas considerações constituíram matéria que  sinaliza  

para a importância de novos percursos de investigação acadêmica e a necessidade de 

investimentos em estratégias eficientes de promoção de políticas sociais com os adolescentes. 





Capítulo 1 – Adolescentes: o desafio de crescer na adversidade 

Por tanto amor, por tanta emoção 

A vida me fez assim 

Doce ou atroz, manso ou feroz 

Eu, caçador de mim 

Entregue as paixões que nunca tiveram fim 

                                                          Vou me encontrar longe do meu lugar 

                                                          Eu, caçador de mim.” 

(Caçador de mim – Sérgio Magrão e Luis C. Sá) 

 Ao fazer referência aos versos da música “Caçador de mim”, que inaugura este 

capítulo, procuramos, intencionalmente, chamar a atenção sobre o marco social na construção 

do ser e, ao mesmo tempo, destacar o quanto a vida, a exemplo do período da adolescência, é 

um fenômeno rico em singularidades e pluralidades: “doce ou atroz, manso ou feroz”. Essa 

antítese expressa bem o desafio a ser enfrentado por quem se dispuser a descrever uma 

concepção do que seja adolescência, que no conceito da psicóloga pernambucana Caridade 

(1997, p. 47), “também é assim: um vir-a-ser que contraria qualquer certeza rígida”.

 Inicialmente, a proposição, aqui, é realizar uma travessia pelos pensamentos de alguns 

estudiosos que tentaram expressar uma definição sobre a adolescência. A compreensão para 

tal definição se constitui parte da tentativa de entender a construção social e histórica de 

algumas dentre as diversas facetas que a compõem na sociedade contemporânea, buscando 

contextualizar, em nossa fala, os sujeitos que desejamos conhecer. Tarefa difícil neste 

percurso é passar por caminhos distintos que vai do panorama histórico para, em seguida, 

descobrir novos cenários sociais e de mutações recorrentes das “adolescências”. 



Passaremos, então, a contextualizar o processo histórico de construção do que se 

compreende por adolescência. Ressaltamos que para este estudo utilizamos como referência a 

faixa etária estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente. Entretanto, consideramos a 

participação de um jovem com 19 anos, em decorrência de estar fora do mercado de trabalho e 

apresentar disponibilidade para continuar participando das ações educativas,  adotamos o 

período entre 14 a 19 anos de idade.

1.1 – Adolescente: visitando os caminhos históricos, sociais e culturais. 

A consideração de aspectos históricos, sociais e culturais em  busca da compreensão do 

que é ser adolescente contribui para pensar além da visão generalista e naturalizante, que 

marcou as teorias psicológicas acerca do tema, durante muito tempo. 

 No estudo realizado sobre a definição da adolescência, observamos que não existe um 

consenso que explique esse período. É muito comum escutar que se inicia, biologicamente, na 

puberdade e é marcado por um tempo cronológico. Contudo, tanto o aspecto cronológico 

quanto o biológico representam limites universais, abstratos e imutáveis, os quais não dão 

conta de um fenômeno com peculiaridades históricas, variações dos fatores socioculturais, 

além dos processos psicológicos ( Becker, 1985).  

  De acordo com Silva (2000), é sabido que a adolescência, ou mesmo a juventude, 

como categoria social, é recente na história das sociedades ocidentais. Àries (1978) retrata 

que, na Idade Média Ocidental, não havia uma separação claramente demarcada entre o 

mundo infantil e o do adulto, nem tampouco entre o universo familiar doméstico (privado) e o 

social mais amplo (público). 



 Até o século XVIII, a adolescência foi confundida com a infância. A longa duração da 

infância provinha da indiferença que se sentia pelos fenômenos biológicos, visto que, naquela 

época, ninguém tinha a noção de limitar a infância pela puberdade.Assim, a idéia da infância 

estava relacionada à idéia de dependência familiar.  

  Na trajetória pelo percurso histórico, é curioso destacar que jovens e crianças, até pelos 

menos o século XVI, eram tratados como “adultos em miniaturas”. Quando se aprecia os 

registros fotográficos daquela época, observa-se que os vestuários utilizados pelos meninos e 

meninas eram reproduzidos dos modelos dos pais. Logo, vestiam-se e comportavam-se como 

adultos. Pareciam adultos em miniaturas e viviam sob as regras do respeito familiar, haja vista 

a expressão usual da época, ilustrado neste diálogo: “Olhe, o respeito! Sim, senhor meu pai” 

(Àries, 1978).

Ainda, de acordo com Macedo & Oliveira (1996, p. 134):

Depois dos 09 ou 10 anos em diante, os “sinhozinhos” tornavam-se rapazes, sendo obrigados a se 

comportar como gente grande: cabelo bem arrumado, camisa com colarinho duro, calça comprida, 

botinhas pretas, andar imitando os gestos do pai. Ganha um ar tristonho de alguém que acompanhava um 

enterro. As meninas, após a primeira comunhão, deixavam de ser consideradas crianças. Tornavam-se 

sinhá-moças, prontas para o casamento. Aos 12 anos, muitas já estavam comprometidas. Quando 

completavam 14 ou 15 anos, já conheciam a experiência de ser mãe. Aos 20, as jovens eram dignas e 

respeitáveis senhoras. Aos 30, estavam velhas e acabadas, como informaram os vários viajantes de 

outros países que visitavam o Brasil na época colonial.

  Sobre o que expressa Àries (1978), somente a partir do século XVII é que se pode 

observar uma transformação da família, que se retrai para a esfera privada. Com a extensão da 

escola no século XVIII, a criança se separa cada vez mais da família, e a etapa intermediária 

entre a infância e idade adulta começa a se tornar mais visível. 

 Becker (1985) afirma que, com a ascensão da burguesia como classe dominante, 



houve mudança na estrutura escolar, surgindo a formação primária e a secundária. Assim, 

segundo ele, estabeleceu-se, gradativamente, uma relação entre idade e classe escolar, e a 

adolescência passou a ser mais bem distinguida. 

Em outras palavras, percebe-se que a adolescência é uma invenção social que teve 

lugar a partir do século XVIII, em que o sentimento de infância surgiu com o fenômeno da 

escolarização e o aparecimento da burguesia, sendo a adolescência gerada no bojo da 

Revolução Industrial (Silva, 2000; Áries, 1978; Becker, 1985).

Posto isso, é notória a tentativa de definir adolescência pela faixa etária, como também 

de agrupar, catalogar e classificar sem levar em consideração as relações sociais, os aspectos 

culturais, históricos, econômicos, de gênero, assim como as evoluções psicológicas e 

emocionais.   

 Um exemplo desse procedimento classificatório pode ser observado na posição da 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 1986, p.12), que considera como população jovem as 

pessoas com idade entre 10 e 24 anos, e faz um recorte etário, dividindo-as entre aquelas na 

faixa entre 10 a 14 anos, nas de 15 a 19 anos e naquelas entre 20 e 24 anos. Por outro lado, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.069/90), a lei brasileira de garantia de 

direitos baseados na doutrina de proteção integral à criança e ao adolescente, considera 

adolescentes as pessoas com idade entre 12 a 18 anos incompletos, da mesma forma usando 

um critério etário para fazer a definição. 

Gauderer (1996, p. 20) ressalta que: “é extremamente difícil definir o início e muito

mais ainda o final da adolescência”. Essa dificuldade de encontrar um parâmetro seguro para 

definir o que vem a ser adolescência também é expressa no depoimento de um adolescente por 

nós entrevistado, o qual revela uma forte inquietação e desassossego, quando perguntado sobre 



o que é adolescência. Para Rubi1,

O adolescente é visto como criança em algumas situações e outra como adulto. É mal interpretada pelos 

seus atos e, às vezes, toma uma atitude irresponsável por sentir protegido pelo Estatuto (ECA). A 

sociedade causa uma crise na cabeça do adolescente. Você é jovem, não tem capacidade para isso!  

Como tratam o adolescente? Hoje, mesmo com os trabalhos das ONG’s e dos Programas 

Governamentais com adolescentes, como por ex.: Primeiro Emprego, não suprem as necessidades dos 

adolescentes.

Essa posição acerca da adolescência, que não consegue estabelecer uma fronteira entre 

o ser criança e o ser adulto, denunciada no depoimento acima, revela que a crise que recai 

sobre “a cabeça do adolescente”, fruto das incertezas quanto ao que é e ao que lhe cabe, é mais 

da sociedade e menos do adolescente. Em acréscimo, as teorias da “adolescência normal” 

decerto ainda vêm influenciando a leitura, o olhar e a atuação de profissionais da saúde, 

educadores, pais, mídia, com conseqüências desastrosas tanto para a abordagem equivocada 

do profissional quanto para a auto-imagem e a atuação social do adolescente (Bock, s/d; 

Becker, 1985).

Becker (idem), ao tentar traçar um panorama social da adolescência brasileira, 

confirma com ironia as discriminações sociais e econômicas existentes no trato com crianças e 

adolescentes. Afirma ele que: 

Em primeiro lugar, para fins de sistemática e justiça, é preciso dividir os adolescentes em dois grandes 

grupos: os das camadas médias e altas urbanas e o “resto”. O tom pejorativo é proposital. A grande 

maioria das vezes em que se ouve falar de adolescente no Brasil, está-se falando do primeiro grupo; o 

“resto” é constituído de milhões de jovens, tanto nas grandes cidade como no interior, marginalizados da 

sociedade e dos comentários mais interessantes. São chamados, também, de “menores”. É possível 

entrevê-los, algumas vezes, tímidos, cabisbaixos, magros, em reportagens de TV nas favelas ou na 

página criminal dos jornais. Mas, eu afirmo que eles existem, e que são muitos (... ) (Becker, 1985, p. 

78).

1 Atribuímos aos sujeitos da pesquisa codinomes de pedras preciosas: safira, esmeralda, água marinha, turquesa, 
ametista, quartzo, diamante, pérola e turmalina, como exposto no capítulo IV. 



Segundo Calazans (1999), é curioso observar que no âmago dessas discussões, surgem 

as teorias acerca do padrão de normalidade da juventude, gerando uma significativa polaridade 

entre as expressões “delinqüência juvenil” e “padrão normal da juventude”. Assim, estes 

fenômenos relativos ao desvio da norma despertaram interesses significativos para a 

sociedade, que passou a adotar a expressão “desviante das normas sociais”, para lidar com as 

questões sobre delinqüência juvenil. 

  No caso da definição de um padrão de normalidade, este foi corroborado pelas teorias 

que tratam do “fenômeno da adolescência normal”, referendando a existência de um 

contingente desses adolescentes, “os anormais”, os quais, certamente, podem ser incluídos na 

composição da classe social mais desprivilegiada da sociedade. Ou seja, as teorias da 

“adolescência normal” expressam, antes de tudo, uma discriminação de classe. Nesta 

perspectiva, Aberastury & Knobel (1986, p. 29) chega ao ponto de formular uma teoria 

denominada “Síndrome Normal da Adolescência”, a qual prevê tarefas de ajustamento 

psicossocial.

 De acordo com ele, a adolescência “normal” requer: 

Busca de si mesmo e de identidade; tendência grupal; necessidade de intelectualizar e fantasiar; crises 

religiosas que podem ir do ateísmo ao misticismo; deslocalização temporal, onde o pensamento adquire 

características do pensamento primário; evolução sexual manifesta, que vai do auto-erotismo até a 

heterossexualidade genital adulta; atitude social reivindicatória com tendência anti ou associal de 

intensidade diversa; contradições sucessivas em todas as manifestações de conduta dominada pela ação, 

que constitui a forma de expressão conceitual mais típica deste período da vida; separação progressiva 

dos pais; constantes flutuações do humor e do estado de ânimo.

Decerto que a sociedade sempre foi influenciada pela abordagem naturalizante e 



generalizante acerca da adolescência. Essa concepção prevaleceu durante muito tempo e 

dominou o discurso médico e do professor. Muitas ‘teorias’ foram sendo repassadas como 

verdades absolutas e perpetuando conceitos e pré-conceitos que influenciaram as relações 

entre os adolescentes e os adultos (Bock, s/d). 

Há, ainda, que se considerar o aspecto biológico, pois no que diz respeito à saúde, 

percebe-se a construção estereotipada da adolescência, quando se trata do tema da puberdade. 

Termo esse visto como um aspecto biológico e universal, caracterizado por modificações 

visíveis como o crescimento de pêlos pubianos, auxiliares ou torácicos, o aumento da massa 

corporal, o desenvolvimento das mamas, a evolução do pênis, a menstruação (Vitiello, 1988; 

Aberastury & Knobel, 1986). Tais mudanças físicas costumam ser consideradas como o início 

da adolescência. Há, também, aqueles que intensificam essa compreensão sobre as mudanças 

biológicas, relacionadas com o amadurecimento sexual e reprodutivo, o crescimento 

esquelético, o desenvolvimento do aparelho cardiorrespiratório, o controle neuroendócrino etc. 

(Aberastury & Knobel, 1986; Becker, 1985).

Mesmo sendo discutido como um processo simultâneo entre puberdade, adolescência e 

juventude, notamos que é imprescindível contextualizar as diferenças e as diversidades no 

âmbito social, político, econômico, racial e de gênero, pois como vimos a ‘crise’ sofrida pelo 

adolescente não é própria de qualquer destas categorias, mas advém das desigualdades sociais. 

Observemos, aqui, a fala destes adolescentes entrevistados: 

Minha mãe disse que depois que criei bigode, quero mandar na vida dela. Eu disse: - Mãe, não é assim... 

Mas, ela disse: - Esses meninos depois que crescem e vão criando corpo, já vai pensando que pode tudo. 

(Diamante) 

E as pessoas, às vezes dizem: Quem é você? Você é apenas uma pessoa com 14 anos! (Esmeralda) 

E, ás vezes, a gente ouve muito as pessoas dizendo: Eu tenho idade de ser sua mãe! (Safira) 



Os depoimentos supracitados demonstram a dificuldade e o conflito da sociedade em 

lidar com este ser em interações recorrentes. Para uns, as atitudes dos adolescentes são 

consideradas inerentes ao ser humano; para outros, são compreendidas como o processo social 

de ser e estar no mundo, aonde o adolescente vai se revelando com emoção, criatividade, 

inventividade, inovação, através da linguagem, do desejo de contribuir e participar, 

desenvolvendo competências e capacidades diversas. 

Na década de 1990, ao consultar os manuais de ‘treinamentos’, ‘sensibilização’ e 

‘capacitação’ sobre adolescência, que serviam como ‘modelos’ e ‘formas’ de trabalhar com 

eles, observamos a maneira com que se procedia a classificação, agrupamento e rotulação dos 

jovens. Para ilustrar, apresentamos as etapas sucessivas da adolescência, segundo o ‘Manual 

Básico para Multiplicadores’ (SESI, 1998, p. 82), as quais foram divididas por faixas etárias 

distintas e relacionadas com as manifestações pré-estabelecidas acerca desse período de vida: 

“1 – Isolamento (12 a 14 anos); 2 – Incertezas (14-15 anos); 3 - Abertura à heterossexualidade 

(15 a 17 anos) e 4 - Consolidação (17 – 19 anos)”. Nesta configuração de idéias racionais e 

lógica organizada e ordenada, percebemos, mais uma vez, a tentativa de ajustar os sujeitos e 

classificá-los em papéis rígidos e estereotipados.  

Em outra vertente teórica, a psicóloga Ana Bock (s/d) realizou pesquisa para analisar a 

constituição histórica da adolescência através dos livros mais vendidos e publicados nos 

últimos 10 anos, os quais deveriam ser destinados a professores e pais e terem caráter de 

orientação. Dentre os procedimentos utilizados, foram escolhidos os capítulos dos livros em 

que se conceituava a adolescência. Ela observou que os conceitos eram baseados em 

categorias como “descrição das características e comportamento; descrição da relação dos 



jovens com os adultos; explicação da adolescência; gênese e regras e orientações para pais e 

professores”. A esse respeito, conclui a autora que: 

- A adolescência não tem gênese social; 

- A adolescência é crise; 

- Ao pensar a adolescência não se toma como questão às relações sociais e a cultura; 

- As relações familiares são as únicas que aparecem – responsabilização dos pais; 

- As práticas na psicologia são curativas e remediativas; 

- As técnicas de trabalho são de diagnóstico e passivo; 

- Reafirma-se o poder e a autoridade adulta na sociedade – o adolescente não é visto como parceiro 

social;

- A psicologia desenvolve concepções e práticas conservadoras; 

- O jovem apresentado nos textos é de camada média e alta, não trabalha, sempre estuda, vive em 

casa com um quarto só seu, é branco; 

- A adolescência é universal e está em todas as classes sociais e culturais; 

- A adolescência está referida ao mundo adulto produtivo; 

- Nenhuma contribuição para a construção de políticas públicas; 

- Não ajuda a construir projetos educacionais; 

- Acoberta as determinações sociais da adolescência; 

- Impede a construção de projetos pelos jovens. 

 Diante disso, a autora faz crítica às concepções naturalizantes que se encontram 

divulgadas nos livros pesquisados, como também em nosso meio social e político. A visão 

abstrata e naturalizante do fenômeno psicológico, segundo esta autora, afasta a psicologia do 

estudo da sociedade. Ela destaca, ainda, que: 

(...) a adolescência é criada, na sociedade moderna, por exigências da sociedade. Constitui-se na relação 

com os adultos, representantes que são dessa sociedade. As características vão se constituindo na medida 

em que os jovens, colocados nessa nova condição, vão desenvolvendo suas formas de inserção nessa 

relação (Bock, s/d, p. 7). 

Tais estudos são relevantes na compreensão deste fenômeno sócio-histórico da 



adolescência, pois contribui para auxiliar no rompimento do pensamento simplista, limitado e 

preconceituoso e, ao mesmo tempo, possibilita uma abertura a um novo olhar sobre um 

universo mais plural e amplo. Um universo que destaca a capacidade e as competências que 

emergem no ser adolescente, como sujeito social, com forças presentes que auxiliam no 

enfrentamento dos desafios sociais, educacionais, culturais e econômicos. 

No entanto, mesmo ao considerar a adolescência como categoria sócio-histórica, faz-se 

necessário não se perder de vista os aspectos biológicos e emocionais (ou psicológicos) que se 

somam à estrutura social e política no processo de construção de si, em que todos estão 

empenhados. Para isso, não precisamos abraçar os manuais de Psicologia que, muitas vezes, 

descrevem essa fase da vida como categoria universal, um evento biológico, que não varia de 

cultura para cultura, sob o ponto de vista do gênero ou da classe (Silva, 2000). 

 As cobranças e responsabilidades exigidas aos adolescentes, sejam moradores da zona 

urbana ou rural, estudantes ou analfabetos, negros ou brancos, homens ou mulheres, ricos ou 

pobres, militantes ou passivos, e assim por diante, configuram-se como um processo doloroso 

para eles próprios, ora reconhecido como criança, ora como adulto.  

De acordo com Silva (2000), a fronteira entre ser criança e ser adulto é considerada 

zona de perigo, pois representa incertezas e desordem. De acordo com esta autora, o não-lugar 

evidencia, também, o momento de busca pela identidade social, bastante conflituosa em uma 

sociedade que não dispõe de uma estrutura política e econômica que reconheça um lugar 

social para o adolescente.

1.2 - Adolescência: a busca por uma identidade social. 



Na verdade, não existe um conceito ou uma verdade absoluta, existe um ser humano 

complexo, dinâmico, aberto, flexível no permanente devir (Morin, 1983; Maturana, 1999).

Logo, o adolescente não está terminado, mas sempre mudando. Nesse sentido, evoca-se, aqui, 

as palavras de Maturana (idem), palavras que se solidarizam com este mesmo sentimento, 

quando ele expressa, enfaticamente, que a experiência das interações recorrentes na 

convivência, como abertura e possibilidades de desenvolvimento, permite descobertas 

sucessivas, insinuando um vir-a-ser no mundo inacabado em decorrência das interações, ora 

de aceitação ora de negação.

No contexto da pesquisa, para os próprios entrevistados, não existe uma adolescência 

genérica e única. No depoimento abaixo, observamos como ele expressa sua compreensão do 

que é ser adolescente. 

No Brasil, no Nordeste, não há uma adolescência, como deve ser (...) A vida de um adolescente, 

principalmente, no Nordeste não tem privilégios e oportunidades (...) (Esmeralda)

  Tal fala vem reafirmar a condição do sujeito social, tema deste estudo, pois passamos a 

reconhecer várias adolescências que traduzem a existência da pluralidade cultural, 

étnica/racial, de gênero, de classe econômica e social, de posturas políticas, de formação 

cultural e educacional. Tudo isso vem re-significar e ampliar o entendimento acerca das 

adolescências. Constata-se, assim, o quanto ela é abrangente, complexa, plural e incerta. 

 Maturana (1999) considera que o ser vivo é um ser dinâmico, autônomo e em constante 

transformação, conseqüentemente, em autoconstituição. Definido enquanto um sistema aberto, 

ou seja, em construção contínua, passível de modificações em sua própria estrutura. Tal 

estrutura é sua condição de sistema, vivo, humano, biológico, estando em múltiplas 



interferências e relações com outros sistemas, vivos e não vivos, que compõem o ecossistema, 

por isso não há uma adolescência, mas muitas adolescências, na sua pluralidade e 

complexidade. 

De certo que não se pode excluir desta análise as considerações acerca da diversidade e 

da pluralidade culturais e sociais que situam os sujeitos, tal como registrado anteriormente e 

confirmado na fala dos nossos entrevistados: 

 Nem sempre os jovens tomam atitudes irresponsáveis por acaso, pois muitas vezes não têm apoio dos 

pais e da família, eles deixam os filhos abandonados e eles podem fazer besteiras... (Turmalina). 

Às vezes, as pessoas pensam que sabem mais que eu, por serem mais velho, mais vivido, mas a 

experiência varia de pessoa por pessoa (...) (Quartzo) 

Nesse último depoimento, pode-se destacar que esta ‘variação’ de que trata o 

“Quartzo” é que vai contextualizando a singularidade de cada sujeito e, ao mesmo tempo, 

ampliando as oportunidades de experiências diversas no preparo para a vida adulta. Assim, 

podemos considerar que tal preparação não está associada exclusivamente à faixa etária, mas 

sim às condições sociais e culturais que estão interagindo constantemente entre o sujeito e o 

mundo.  

Outro pressuposto que tem sido discutido, acerca da adolescência, enfatiza o ‘rito da 

passagem’ da infância para a vida adulta na sociedade contemporânea, referindo-se à 

abordagem cultural acerca dos fenômenos da adolescência. Sobre o assunto, Pigozzi 

destaca:

Os ‘ritos de passagens’ são cerimônias existentes em quase praticamente todas as sociedades 

historicamente conhecidas, que marcam a passagem de um status social, cultural, religioso ou 

psicológico para outro. Essa expressão, em essência, simboliza mudanças, criação e encontro, 

inaugurando uma nova fase. No entanto, os ritos representativos de passagens do adolescente não são 



universais, mas os mais variados quanto a datas e extensão, podendo ou não estar presentes. (Pigozzi,

2002, p.34). 

Para esta autora, meninos e meninas podem fazer um ‘salto’ em suas vidas, sem, no 

entanto, estarem associados à faixa etária, porém em decorrência de situações adversas, tais 

como: gravidez, casamento, trabalho, separação dos pais, ou outras situações que evoquem 

compromissos e responsabilidades socialmente relacionadas ao mundo adulto.  

Na convivência com os adolescentes, em decorrência dos projetos sociais, em 

Natal/RN, observamos que, ao enfrentarem a maternidade ou paternidade aos 15, 16 ou 17 

anos e, ainda, ao ingressarem no mercado de trabalho, seja como na condição de aprendiz ou 

como ajudantes para o sustento da família, esta ‘passagem’ para a vida adulta atropela 

qualquer definição rígida acerca do período da adolescência, pois ao assumir as 

responsabilidades e os compromissos exigidos socialmente aos adultos, como: auto-

sustentabilidade financeira, cuidados com os filhos ou necessidades de moradia, alimentação, 

educação e saúde, tais adolescentes, não raro, já assumem o mesmo papel social atribuído 

socialmente aos adultos: responsabilidade e compromisso. É o que se observa na fala da 

adolescente entrevistada. 

 O adolescente é assim, é tão capaz! Minha irmã, desde os 14 anos de idade, é que quem sustenta a casa 

é ela. Hoje, ela está com 20 anos e continua sustentando a casa. Faz tanto tempo que está lá no estágio 

do Banco da Caixa. As amigas dela saíram, mas ela continua lá, porque viram que ela é capaz e 

responsável. Desde os 14 anos, ela quem sustenta toda a família. (Pérola) 

Evidentemente, que não podemos generalizar este fenômeno e nem considerar que 

todos adolescentes, que assumem um trabalho, casamento, paternidade ou maternidade, 

automaticamente estão inseridos na população dita ‘adulta’, haja vista que também muitos 



adultos ainda permanecem eternamente adolescendo... Isto é, crescendo, aprendendo, ousando, 

sem, contudo, estigmatizar o papel do ser adulto e do ser adolescente.  

Faz-se necessário, também, observar a cultura da juvenilização (Calazans, 1999), 

associada ao surgimento de um mercado tipicamente juvenil relacionado às novas 

possibilidades de consumo em virtude do aumento da renda familiar e da maior oferta de 

empregos aos jovens, em que se apresenta como uma maior autonomia financeira, liberdade 

com relação à experiência familiar, acarretando a diminuição do controle e da autoridade dos 

pais em relação aos filhos jovens e, para uma valorização do prazer e do consumo. 

Na virada do milênio, acentua o debate em torno dessas questões no cenário mais 

amplo das relações macropolíticas e econômicas. Nesse sentido, o impacto de novos valores 

fundados no individualismo e na competição reflete uma dimensão social a ser compreendida 

no rumo dos acontecimentos, marcados pelo temor da violência, dos conflitos sociais, 

desempregos, exclusão social, drogas, entre outros (ANDI, 2004).  

É importante, ainda, destacar os contextos específicos em que estão situados os 

sujeitos, mediados também por situações específicas e que se constituem de maneira 

específica, rompendo com a concepção e o modelo de um mundo globalizante2, em que todos 

participam de um universo comum (ANDI, idem).  

Esse olhar sócio-histórico questiona a construção de uma imagem de adolescência 

fundada na subjetividade individual, desvinculada de contextos sociais, e alerta para a 

tendência disseminada pela mídia na construção de imagens e conceitos estereotipados a partir 

dos jovens mais “visíveis” ou dos que mais chamam a atenção. Como por exemplo: dos jovens 

2 Globalização é um acordo criado pelos países capitalistas para abertura do mercado e também a interligação 
econômica, política e tecnológica. Esse conceito, segundo Alves, está apenas na teoria, na prática existe uma 
dominação sobre os países pobres, que provoca desigualdade social com o mercado competitivo e lucrativo, 
deixando de lado os problemas sociais. (Alves, 2002)  



que usam tatuagens, piercings ou são roqueiros, rappers etc. 

Diante dessas considerações sobre o fenômeno social do comportamento, constatamos 

as dinâmicas do uso dos termos adolescentes, jovens, juventude etc.  

Assim, sentimos a necessidade de entender o uso dessas diferentes categorias para 

compreensão da pesquisa. Neste contexto, recorremos a Calazans (1999), pois ao analisar o 

uso das categorias juventude e adolescência, ela introduz a seguinte discussão: são estas 

categorias justapostas ou distintas? Nesse caso, segundo tal autora, a argumentação não deve 

ser simplesmente delimitar as faixas etárias, mas, sobretudo, compreender os conteúdos dessas 

categorias nos diversos estudos de diferentes áreas. Como veremos, segundo ela, observam-se 

uma associação com as matrizes disciplinares, pois na psicologia o uso da categoria é 

adolescência, e na sociologia o uso da categoria é jovem ou juventude. No campo da saúde, há 

uma utilização com diversas matrizes disciplinares. Por outro lado, as agências internacionais 

apresentam pouco rigor no uso destas categorias, tais como: população jovem e geração 

jovem.  

Na década de 1990, registramos a tentativa do governo federal em definir uma política 

do adolescente e uma política da juventude, pautada na divisão das seguintes faixas etárias: 12 

a 18 anos, adolescência e 19 a 24 anos, juventude. 

Para Calazans (1999): 

Em decorrência do forte conteúdo social dessas dimensões, as marcas da idade referentes a cada um 

desses momentos – adolescência e juventude – são dificilmente passíveis de definição fixa e universal. 

São, portanto, os objetivos da pesquisa que devem presidir a opção por uma ou outra categoria e a 

explicação do corte etário a ser adotado (Calazans, 1999, p. 58).

Tais considerações chamam atenção para os desafios da elaboração dos programas 



governamentais, muitas vezes pautados na universalização e ‘psicologização’ da imagem dos 

adolescentes, em que produzem o esvaziamento da dimensão política e social de participação e 

atuação desse segmento, ou seja, ‘despolitiza-os’ e mina seus direitos. 

Em relação às categorias já citadas, observamos que o conceito de adolescência 

adotado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF, transcrito abaixo, expressa 

nitidamente uma concepção histórica e social, pautada nas diversidades e desigualdades 

sociais e culturais: 

O conceito de adolescente è polêmico e aponta para peculiaridades e diversidades de expressão dessa 

fase da vida nas diferentes sociedades e culturas. A evolução histórica na forma de lidar com essa 

dimensão da passagem da condição infantil para a de adulto ou de jovem adulto, também, apresenta 

novos desafios e interpretações. O ponto de partida para a construção do conceito da adolescência é a 

sua abordagem como uma fase específica do desenvolvimento humano, caracterizada por mudanças e 

transformações múltiplas e fundamentais para que o ser humano possa atingir a maturidade e se inserir 

na sociedade no papel de adulto. Um primeiro aspecto a ser considerado, nesse debate conceitual sobre a 

adolescência no Brasil, é o de que não se pode abordá-la com uma realidade homogênea em todas as 

regiões e camadas sociais do País, marcado por grandes diversidades e desigualdades, em seus aspectos 

naturais, sociais e culturais. (UNICEF, 2002, p.09). 

Nessa concepção de adolescência, o UNICEF (idem) faz opção por uma idéia sistêmica 

e construtivista do adolescente como um ser em desenvolvimento, que preserva sua 

singularidade, mas está em constante interação com seu contexto familiar e social pelo qual é 

influenciado e, também, influencia, corroborando, assim, com os postulados defendidos por 

Maturana (1999). 

Diante do exposto, procuramos, neste estudo, delimitar o nosso campo de pesquisa na 

atuação de adolescentes que se encontram na rede pública de ensino, moram na periferia da 

cidade e representam, certamente, a maioria dos adolescentes brasileiros, de acordo com a 

estatística do UNICEF.



A seguir, apresentamos alguns dados estatísticos acerca das adolescências brasileiras, 

tendo como destaque a adolescência potiguar, no sentido de que esta venha a contribuir para a 

compreensão das diversidades e pluralidades sociais e culturais presentes no cotidiano dos 

adolescentes desta pesquisa. 

Em 2001/2002, uma pesquisa realizada pelo UNICEF registrou que 62% de 

adolescentes brasileiros(as)  pertenciam à classe C; 16% à classe D; 18,2% à classe B; e 2,5% 

à classe A.  De acordo com tal pesquisa, a Região Nordeste é a que concentra mais 

adolescentes trabalhando (13,2%).

No Rio Grande do Norte, a população total corresponde a 2.776.782 habitantes, dos 

quais 378.447 são adolescentes de 12 a 17 anos incompletos, deste total 9,7% de adolescentes 

são analfabetos e 90,7 estão matriculados na escola (UNICEF, 2002). Com relação à 

escolaridade, sabe-se que o índice de evasão e repetência escolar ainda é preocupante. Essa 

realidade tem sido, muitas vezes, marcada pelo desinteresse dos alunos, que criticam a forma 

de ensino/aprendizagem nas escolas, consideram-na insuficiente para o mercado de trabalho e 

pouco atraente. 

Neste breve recorte do estrato social brasileiro e do Rio Grande do Norte, pode-se 

retratar o reflexo das desigualdades geográficas e sociais que se configuram como 

adversidades, consolidadas ao longo deste percurso histórico. Como vimos anteriormente, tais 

questões estão expressas no cotidiano dos adolescentes, como as diferenças de classes sociais, 

as diferenças no nível de escolaridade, as condições precárias de saúde e moradia, 

instabilidade econômica e concentração de renda.   

O UNICEF (2002) adotou o termo ‘adolescências brasileiras’ e não adolescência, 

situando a condição de sua complexidade que implica muitas dimensões a serem consideradas. 



Assim como Calazans (1999), ao afirmar que a discussão acerca da adolescência somente será 

frutífera se for possível avançar no conhecimento e na articulação entre tantos fatores em 

questão. Acredita-se, com isso, estar contribuindo para uma maior compreensão das 

experiências dos próprios jovens e ampliando a tematização da juventude e adolescência.  

Nesse sentido, Caridade (1997) chama atenção para o sujeito social em busca de uma 

identidade social, num processo de crescimento e desenvolvimento vivenciados pelas 

interações recorrentes: 

Adolescer é crescer. Tornar-se maior em todos os sentidos. Olhar um adolescente é contemplar a busca 

inquieta, incerta, intensa e, por vezes, conflituosa que nele acontece. A eclosão mais inesperada da 

potencialidade imensa que nele dormia, como um fóssil de significações. Pulsão beija-flor, a espreitar as 

mil faces que a vida lhe mostra. Busca de um palco para o desejo de tornar-se homem/mulher/amante. O 

corpo adolescente torna-se esse palco onde as sensações mais fundas se encenam, se apresentam e se 

representam.  (Caridade, 1997, p. 47). 

 Essa definição poética sobre adolescência da psicóloga Amparo Caridade vem 

confirmar a necessidade de compreender e respeitar as vivências experimentadas pela 

adolescência nas interações sociais. Dessa forma, ela nos presenteia através de um discurso 

poético que não temos o direito de patologizar a adolescência, pois são momentos de busca, e 

crescimento que marcam sempre um novo devir neste cenário social e plural, isto é, 

experiências diversas que são estabelecidas nas trajetórias de suas relações sociais, sejam entre 

os seus pares, outros adolescentes, sejam em casa, com os pais, irmãos e familiares.  

No que diz respeito ao contexto famíliar, Lasch (1991) afirma que a transmissão de 

valores e atitudes estão presentes nas relações familiares e constitui os primeiros processos de 

socialização humana. É notório destacar a compreensão dos vínculos familiares enquanto 



unidade complexa e dinâmica, na qual apresenta especificidades enquanto instância de 

articulação entre o individual e o social, o privado e o público.

A família, atualmente, se coloca como aquela organização que, ao mesmo tempo em 

que sofre com os impactos sociais, políticos e econômicos, constitui o locus de 

redimensionamento individual nas suas interações entre os seus membros e o contexto mais 

amplo.  

Neste estudo, não há a pretensão de esgotar tais interações no âmbito do sistema 

familiar, mas situar o adolescente nas relações familiares.  Dentro deste sistema, a 

adolescência é considerada uma etapa do próprio ciclo de vida familiar, considerando que a 

família é como um grupo que abriga pessoas em interação num todo (UNICEF, 2002).  

A família representa tanto um núcleo de promoção das potencialidades dos 

adolescentes e prevenção primária de possíveis problemas como uma situação de risco que 

emerge as situações-problema. De acordo com Bezerra (2004, p. 100), ‘nas camadas 

populares, as modificações parecem ser ainda mais acentuadas devido, talvez, à 

vulnerabilidade frente às transformações sociais e econômicas que afetam em escala 

determinante as famílias pobres’. Como por exemplo: o abandono e a omissão familiar na 

educação dos filhos.

De acordo com Bezerra, 

O quanto difícil torna-se para a família cumprir com sua função social de ser espaço de desenvolvimento 

para o indivíduo se na realidade ampla, na qual se insere o núcleo familiar, não há condições de apoio e 

oferecimento de alternativas par que se concretize esse feito. É um árduo papel a ser desempenhado (...) 

(Bezerra, 2004, p.102).

No entanto, se a família encarar a adolescência pelas suas potencialidades e se abrir 



para entender e apoiar esse novo sujeito, perceberá que todos poderão crescer juntos. 

Pensamos a família como parte da sociedade, o contexto ao qual ela pertence, recebe 

influências e influencia, não se permite, desse modo, uma visão isolada do adolescente e da 

família, sem esse contexto (Lash, 1991; Maturana, 2001). Exemplo desse crescimento juntos 

pode ser destacado do depoimento dos adolescentes entrevistados, como segue abaixo: 

Eu dou muitos conselhos para minha mãe, porque ela sabe que eu tive de amadurecer muito cedo, tive 

responsabilidades muito cedo. Por isso, ela acredita muito em mim (...) (Diamante)

Minha mãe é muito liberal, ela diz: Minha filha, quando quiser namorar, namore, mas tenha cuidado, 

você sabe... Minha mãe é muito aberta, conta tudo, com diálogo.(Perola)

            Ao considerar o ser humano situado no universo de contradições, carregado de 

sentidos, construtor de significados e historicamente situado, encontram-se as múltiplas 

facetas das diferentes adolescências. Assim como assinalam as diversas instâncias 

possibilitadoras de construção permanentes no jogo das interações cotidianas nos mais 

variados espaços sociais, como caráter de construção permanente e incessante, marca da ação 

humana, alimentando um novo entendimento acerca dos diversos sujeitos individuais e sociais 

como homens e mulheres.  

Diante disso, é o ser humano inacabado  que se encontra em busca permanente do vir a 

ser e estar sujeito no mundo, aberto ao transcendente e à interatividade permanente nos 

espaços de tensões e emoções, que ao mesmo tempo individualiza e coletiviza (Caridade, 

1997).

 O que está sendo proposto, neste estudo, acerca das adolescências é a compreensão do 

fenômeno social e a sua historicidade, como sujeitos sociais, portadores e construtores de 

cultura e sabedoria. Tal pressuposto rompe com o cenário desconfortável em geral “criado” 



para a fase dita “adolescência”. Nesse sentido, pode-se considerar desta intenção os interesses 

econômicos e políticos que estigmatizam e retardam o processo de participação social e 

política.

É neste contexto social, plural e sistêmico que buscamos considerar o desafio dos 

adolescentes de crescer nas adversidades, como sujeitos sociais, sujeitos de direitos e deveres 

e protagonistas de suas próprias histórias.





Capítulo II: Saúde Sexual e Reprodutiva na Adolescência: dilemas e conquistas. 

Se pudesse voltar atrás, não engravidaria.  

Para mim, foi ruim ter filhos. Fico sem trabalhar, sem estudar  

e não tenho a minha família do meu lado como tinha antes.  

Ninguém nunca me ensinou nada.  

Se minha mãe tivesse conversado comigo, talvez tudo fosse diferente! 

 (V.R., 17 anos, grávida pela terceira vez.)3

Nas últimas décadas, no Brasil, temos acompanhado o interesse de atores sociais, 

gestores públicos, acadêmicos e da sociedade em geral sobre as questões da saúde sexual e 

reprodutiva na adolescência, em decorrência dos indicadores de saúde e educação, além dos 

processos de transição demográfico, político, econômico, social e cultural, que colocam 

adolescentes em posição de “vulnerabilidades”4 (Oliveira, 2001), como visto na citação acima. 

Neste capítulo, apresentamos uma visão sucinta da trajetória conceitual da realidade 

sobre a saúde sexual e reprodutiva e os direitos sexuais e reprodutivos do adolescente, da qual 

não podemos perder de vista a contribuição do movimento social de mulheres para a definição 

de programas e políticas públicas nesta área. Além desta trajetória, destacamos algumas das 

vastas iniciativas na área, como programas e projetos e, em seguida, apresentamos alguns 

indicadores da saúde sexual e reprodutiva de adolescentes, com o intuito de buscar 

contextualizar a fala dos nossos entrevistados neste estudo sobre sua participação social nos 

programas implementados em Natal/RN. 

3 Este depoimento foi extraído do documentário das ações educativas com adolescentes em Saúde Sexual e 
Reprodutiva, realizado pelo Projeto ELOS, em Natal/RN (ELOS, 2002, p. 84) . 

4 O termo vulnerabilidades traduz a situação em que o conjunto de características, recursos e habilidades 
inerentes a um dado grupo social se revelam insuficientes, inadequados ou difíceis para lidar com o sistema de 
oportunidades oferecido pela sociedade, de forma a ascender a maiores níveis de bem-estar ou diminuir 
probabilidades de deteriorização das condições de vida de determinados atores sociais (Vignoli, 2001). 



2.1 - Uma breve perspectiva histórica: do Cairo a Natal. 

A trajetória da construção conceitual na área de saúde sexual e reprodutiva na 

adolescência foi marcada, inicialmente, pela mobilização das mulheres rumo à proposição de 

pautas para projetos sociais, programas e políticas públicas nesta área. Muito embora 

apresentemos aspectos desse movimento, no que tange ao nosso tema de interesse, não temos 

a pretensão de esgotar as questões do feminismo. Buscamos, outrossim, uma visão panorâmica 

dos dilemas sociais, culturais e políticos que perpassam as temáticas da saúde sexual e 

reprodutiva e que ainda precisam ser tratados. Assim, chamamos atenção para as articulações 

e reivindicações do Movimento Feminista que ganharam um significado especial nas lutas 

pelos direitos à igualdade, à educação e ao voto.

A partir da década de 1960, os movimentos feministas provocaram a discussão sobre 

sexualidade e reprodução, com ênfase no contexto do direito para decidir sobre o próprio 

corpo, com eco em toda a sociedade. O chamado das mulheres para este debate foi 

reconhecido com a expressão “Nosso corpo nos pertence!”. As inquietações e insatisfações 

acerca das questões relacionadas à sexualidade, contracepção e desigualdades entre os sexos 

se refletiam em uma sucessão de ações com pressão social (Diaz, M.; Cabral, F.; Santos, L., 

2004).

Este momento retratou o auge da emancipação feminina, que pudemos perceber desde 

o vestuário, pelo uso de calças compridas, maiôs, shorts, minissaias, até a participação nos 

espaços ditos públicos, como escolas, universidades, cinema, eventos sociais, restaurantes e a 

vida política. 

O impacto das lutas pela igualdade centrava-se no desejo de romper com as relações de 

poder entre homens e mulheres, dar visibilidade à opressão da mulher e denunciar os papéis 



sociais estereotipados para ambos os sexos, expressos em termos como “a cozinha, o lar e os 

cuidados com os filhos são coisas de mulher...”; “o homem é o provedor da casa, profissional, 

entende da política e pode trabalhar fora ...” etc.

Os movimentos feministas impulsionaram debates e necessidades que repercutiram na 

esfera das definições de políticas, configurando uma abertura do espaço privado para o 

público. De acordo com a organização não-governamental SOS Corpo5,

A vida privada se relaciona com tudo o que diz respeito à intimidade, emoções e afetos. Já o mundo 

público é tudo o que se refere ao bem comum de uma sociedade, o que interfere na vida dos 

cidadãos e das cidadãs (SOS Corpo). 

Nos registros históricos verificamos que os movimentos têm lutado para que as 

questões da vida privada, particularmente as que dizem respeito à forma como está organizada 

a sociedade, na qual observa-se uma definição rígida dos papéis dos homens e das mulheres no 

interior da família, sejam tratadas como questões de cidadania. Neste sentido, as organizações 

do setor se voltaram para questões como a escolha do número de filhos, a liberdade de decisão 

sobre o método contraceptivo, o acesso à educação e à informação, a necessidade de divisão 

de tarefas entre homens e mulheres, o acesso a creches etc. 

No contexto dessas lutas pela emancipação feminina, na década de 1960, porém com o 

intuito de controlar o crescimento demográfico nos países ditos subdesenvolvidos, os Estados 

Unidos implantaram uma política rigorosa de controle de natalidade na América Latina, que 

atendia parcialmente aos anseios das mulheres que não desejavam engravidar e buscavam 

espaços para trabalhar e estudar. Era uma política autoritária, que responsabilizava unicamente 

5 Trata-se de uma organização da sociedade civil que tem no feminismo a base de sua construção e de sua ação 
institucional em que sua prática está orientada pelos ideais de liberdade, igualdade e solidariedade, sediada em 
Pernambuco, no Nordeste do Brasil. 



a mulher e estimulava o governo a fazer a esterilização em massa, levando a que muitas 

mulheres tivessem se submetido à laqueadura tubária (Ventura, 2001). No Brasil, grande parte 

dos programas de controle de natalidade foi implementada por organizações não-

governamentais, como é exemplo a Sociedade Brasileira do Bem-Estar da Família – 

BEMFAM (Sampaio, 2005).  

Segundo Ventura (idem), 

as mulheres submetiam-se à esterilização por ausência de outras alternativas contraceptivas disponíveis 

e reversíveis. A laqueadura era realizada normalmente durante o curso da cesariana, elevando o índice 

de partos por essa via além do desejável, quadro que se tenta reverter.  

Apesar dos abusos e violações dos direitos humanos cometidos, é importante considerar que o acesso à 

esterilização como mais uma opção de método contraceptivo é um direito que deve ser assegurado e 

protegido.  (Ventura, 2001, p. 48).  

Entre as décadas de 1970 e 1980, os programas governamentais acerca do controle de 

natalidade e da política demográfica antinatalista motivaram os cenários de novas discussões e 

manifestações críticas contra as condições impostas ao corpo da mulher, especialmente em 

relação ao uso do contraceptivo definitivo. Em decorrência destas manifestações, iniciaram-se 

as lutas pela liberdade sexual e de escolha, que constituíram parte da mobilização social em 

defesa da democratização do Estado e dos direitos do cidadão e da cidadã (Correia, 1999). O 

ano de 1975 foi declarado Ano Internacional da Mulher, pela Organização das Nações Unidas 

– ONU. Essa data representou um marco a partir do qual muitas ações foram realizadas para 

denunciar as diferenças sociais atribuídas aos homens e às mulheres.  

 No bojo destas discussões começou o debate sobre a inclusão da Educação Sexual nas 

escolas, com o intuito, em parte, de atender aos interesses de controle populacional. Em 1979, 

a BEMFAM realizou o ‘I Seminário técnico sobre Educação Sexual’, gerando polêmicas e 



divergências sobre o objetivo implícito desta proposta, que anunciava um duplo discurso 

contrário aos interesses e reivindicações do movimento feminista (Sampaio, idem). 

 No final da década de 1970 e na década de 1980, registramos algumas iniciativas no 

campo do debate sobre sexualidade e reprodução na mídia, consideradas ousadas e 

desafiadoras para uma época em que prevalecia nitidamente o conservadorismo dos costumes 

e o padrão machista6. Destacamos o programa de rádio ‘Fala Mulher’, um programa diário, 

coordenado pela Comunicação, Educação e Informação em Gênero – CEMINA7 e veiculado 

no Rio de Janeiro (Guilhon, 2001). Além do rádio, registramos também programas na 

televisão como o TV MULHER, destinado na maioria à saúde da mulher, provocando impacto 

significativo na sociedade, sobretudo com mudanças de comportamento social em relação aos 

mitos e tabus sexuais. Ao mesmo tempo, com a conquista da ‘liberdade de expressão’, 

também assistimos à banalização, exploração e o apelo sexual na mídia e sociedade, 

representando um debate fragmentado, mutilado e destorcido da sexualidade. 

O movimento de mulheres continuava a luta que denunciava o ‘sexismo’ e a 

banalização do sexo, impulsionando o debate para a esfera dos direitos humanos como 

garantia de saúde e educação. O salto seguinte foi em 1983, no âmbito federal, com a 

participação e organização significativa das mulheres na construção e implantação do 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), no Ministério da Saúde. 

Apesar deste avanço, os dados de pesquisa demonstram que a qualidade dos serviços de saúde 

da mulher vem decaindo com o passar dos anos, através do Sistema Púbico de Saúde. 

6 Termo utilizado para expressar a relação de poder dos homens sobre as mulheres; comportamento autoritário, 
rígido e preconceituoso do homem contra à mulher; relação de forças entre masculino/feminino, atitude de 
dominação e violência contra a mulher; oposição ao feminismo. 
7 CEMINA, é uma organização social de interesse público, fundada no final da década de 1980, no Rio de Janeiro 
por um grupo de feminista, tem como missão explorar as potencialidades do rádio, para transformar as relações 
de gênero, dar voz e vez ao movimento social das mulheres e incentivar a democratização dos meios de 
comunicação no País. (Guilhon, 2001)  



Entretanto, as diretrizes do PAISM impulsionaram os debates sobre um Programa específico 

para saúde da mulher jovem. (Aquino, 2002; Oliveira et al , 2001; Parker & Galvão, 1996).  

Naquele mesmo ano, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia coordenou o 

‘1º Encontro Nacional de Sexologia’, com enfoque centralizado no aspecto biológico e na 

reprodução humana, envolvendo médicos, educadores e acadêmicos, no qual já situava o 

debate sobre sexualidade e adolescência. Em seguida, no ano de 1985, sustentado pelos sonhos 

e expectativas daqueles profissionais que lutavam pela proposta de atenção à saúde do 

adolescente, registramos a realização do ‘I Congresso Brasileiro de Adolescência’, em São 

Paulo/SP, reunindo pediatras, ginecologistas, psiquiatras, psicólogos e outros profissionais de 

saúde (Saito & Bonetto, 2001). Em 1986, foi estruturada a Sociedade Brasileira de 

Sexualidade Humana – SBRASH, com o objetivo de reunir profissionais de diversas áreas 

para discutir sobre os temas relacionados à esfera da sexualidade (Sampaio, 2005).  

O movimento acadêmico de sexologia e adolescência no Brasil revela que, a partir de 

1987, há um avanço no sentido da estruturação de um espaço próprio para discussão temática 

tanto na área da adolescência quanto da sexologia. Entretanto, os debates e as pesquisas 

realizadas nestes espaços limitavam-se a esfera acadêmica e a visão de profissionais da saúde, 

com pouca inserção dos sujeitos socais.  

Posteriormente, de acordo com Oliveira et al (2001), no final dos anos 1980, a 

proposição de programas de saúde especialmente delineados para atender adolescente 

beneficiou-se de um clima político extremamente favorável no Brasil, imerso em vibrante 

processo de abertura política e democrática, após anos de autoritarismo militar e político. Os 

debates passaram para a esfera do direito. Em 1988, a promulgação da Constituição da 

República Federal Brasileira acalentou sonhos e utopias de transformação, atingindo 



segmentos de longa data carentes de atenção por parte dos governantes, dentre os quais a 

infância e adolescência. 

Em face tanto das lutas dos movimentos feministas quanto de debates dos segmentos 

de pediatra, ginecologia e sexologia, vimos ser impulsionadas as ações no campo da saúde 

para adolescentes. Neste processo, destacamos que a participação dos adolescentes no debate 

político, bem como o tema de saúde sexual e reprodutiva, ainda não eram notados.  

Entretanto, no final da década de 1980 e início da década de 1990, observamos a 

realização de várias atividades educativas destinadas à mulher jovem, como são exemplos os 

programas de saúde do adolescente no estado de São Paulo, que depois se estenderam para 

todo o país, estimulando o desenvolvimento posterior de um Programa Nacional (Oliveira et 

al, 2001). Do intercâmbio entre os profissionais que participavam destes programas surgiu 

uma organização não-governamental, fundada em 1987, interessada no estudo das questões da 

sexualidade, chamada Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual (GTPOS). O 

efetivo desenvolvimento destas ações nas escolas da rede pública de ensino daquele estado 

trouxe vários desdobramentos temáticos, sendo o principal deles a prevenção da Aids junto ao 

público jovem (www.gtpos.org.br). 

Em seguida, em 1989, surgiu a ECOS - Comunicação em Sexualidade, organização 

não-governamental com apoio da Fundação MacArthur, dos Estados Unidos. A ECOS se 

consolidou como uma ONG atuante na defesa dos Direitos Sexuais e Reprodutivos de 

mulheres, adolescentes e jovens, e incorporou novas temáticas aos seus projetos, de forma a 

acompanhar as crescentes demandas sociais. Ao lado dos projetos sobre Gravidez na 

Adolescência, Prevenção às DSTs/Aids, da Diversidade, passou a incluir também os temas da 

Participação Juvenil, Prevenção ao Uso Indevido de Drogas e Violência de Gênero. 

(www.ecos.org.br)



Em 1989, impulsionado pelos movimentos sociais, o governo federal aprovou o 

Programa de Saúde do Adolescente – PROSAD, no contexto do Ministério da Saúde, tendo 

como população-alvo o grupo de 10 a 19 anos de idade. O marco central deste Programa foi à 

promoção da saúde integral, com ênfase e apoio ao crescimento e desenvolvimento, 

salientando uma abordagem multiprofissional à saúde e sinalizando a necessidade de envolver 

adolescentes neste processo. A temática considerada área prioritária para a ação no contexto 

da informação foi à gravidez não-planejada, para as meninas, embora para os meninos não 

tenha ficado claro o foco de atenção (Oliveira et al, 2001, p. 200). 

Ainda no final da década de 80, as ações educativas continuavam norteadas pelas 

questões da sexualidade, com uma visão predominante sobre os aspectos biológicos, 

relacionados com os órgãos sexuais masculino e feminino, hormônios, reprodução etc. Ao 

mesmo tempo, com a abertura do campo da sexologia percebemos a inclusão das discussões 

sobre o desejo e o prazer sexual, introduzindo o debate de que a relação sexual não se 

restringia ao objetivo da reprodução e satisfação do marido, como também não estava 

associada ao pecado (Foucault, 1974). 

Nesta trajetória histórica, em 1989 fomos impulsionados a somar forças e a identificar 

caminhos de ação que possibilitassem um espaço de discussão sobre os temas relacionados à 

educação sexual e adolescência na cidade do Natal/RN. Por esta razão, iniciamos uma 

mobilização com profissionais da educação, vinculados à Secretaria Estadual de Educação, 

Desportos e Cultura do Rio Grande do Norte, para o desenvolvimento de uma experiência 

piloto nas escolas. Naquele momento, durante as primeiras reuniões de planejamento, os 

professores revelaram que antes das ações com os adolescentes, eles próprios precisavam de 

capacitação para vencer o desconhecimento, os medos, preconceitos e tabus sexuais.  



Logo, coordenamos o ‘I Encontro Estadual sobre Educação Sexual’, em 1990, 

reunindo cerca de 200 professores da rede pública de ensino. No ano seguinte, ampliamos o 

Encontro com a parceira da Coordenação Estadual do Programa de DST/Aids e realizamos o 

‘II Encontro Estadual sobre Educação Sexual e o I Seminário sobre Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e Aids’, envolvendo profissionais de saúde vinculados à Secretaria Estadual de 

Saúde Pública - RN, com a participação de 500 educadores. Observamos, então, o grande 

interesse dos educadores na busca de elementos que norteassem a prática de ensino e o 

atendimento às demandas dos estudantes em sala de aula. Logo, continuamos os trabalhos 

através dos grupos de estudos e supervisão em algumas escolas. Importante ressaltar que, 

como não havia uma proposta institucional e política acerca da educação sexual, 

consequentemente não havia recursos públicos que assegurassem a continuidade das ações. 

(UNFPA, 2002). 

Ao mesmo tempo, registramos outras iniciativas de Programas e Projetos de 

Orientação Sexual nas escolas. Destacamos a experiência realizada na Secretaria Municipal de 

Educação de Campinas-SP, envolvendo 36 escolas, cujas ações eram destinadas aos alunos 

das escolas infantis (02 a 06 anos), escolas de ensino fundamental (7 aos 16 anos) e ensino 

noturno (adolescentes e adultos), e culminaram com a realização do I Encontro Municipal de 

Adolescentes, em 1990. Esse Encontro, posteriormente, foi ampliado com a participação de 

adolescentes de outras cidades brasileiras, passando a denominar-se, em 1991, Encontro 

Nacional de Adolescentes – ENA (Ribeiro, 2004, p. 74). Detalharemos, no próximo capítulo, 

os significados e resultados deste Encontro para a formação do movimento de adolescentes no 

Brasil.

No âmbito do ordenamento jurídico, foi instituído o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em 1990, resultante também da mobilização de atores sociais em torno da 



problemática social que envolvia esta população. No entanto, não foi explicitada neste 

documento a discussão sobre saúde sexual e reprodutiva com os                        

adolescentes.

Olhando para trás na história, quando buscamos revisar o contexto histórico, político e 

social em que contextualizamos o debate sobre saúde sexual e reprodutiva, é possível 

identificar diferentes atores, cada um com uma visão, um interesse, uma preocupação e uma 

intencionalidade. Portanto, a realização de vários fóruns, seminários e conferências sobre 

direitos humanos, direitos da criança e do adolescente, direitos da mulher, sexualidade, 

direitos à saúde e educação contribuíram para ampliar a discussão em uma perspectiva 

interdisciplinar e transdisciplinar. No princípio, o debate era sobre a regulação da fertilidade, 

preocupando-se com a saúde da mulher. Posteriormente, volta-se para a saúde reprodutiva, ou 

seja, o bem estar biológico, psíquico e social vinculado à reprodução e com ênfase nos direitos 

humanos. Como veremos a seguir, o percurso seguiu na busca de uma definição conceitual 

abrangente que desse conta das questões sociais, políticas e culturais (Simoni; Pinhal & 

Schiocchet, 2003) 

No início da década de 1990, o consenso conceitual no plano internacional acerca da 

saúde reprodutiva, saúde sexual, direitos reprodutivos, direitos sexuais e sexualidade ainda 

refletia diversas dificuldades no trato destas questões. Somente na Convenção Mundial sobre 

Direitos Humanos, em 1993, é que o termo “sexual” finalmente foi introduzido na linguagem 

internacional dos direitos humanos, embora enfatizando apenas a violência sexual sofrida por 

mulheres (Simoni; Pinhal & Schiocchet, 2003). 

No ano seguinte, a preocupação da sociedade contemporânea com a trajetória da saúde 

reprodutiva dos adolescentes e o protagonismo juvenil foi explicitada na ‘Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento das Nações Unidas – CIPD’, realizada no 



Cairo (Egito), em 1994, organizada pelo Fundo de População das Nações Unidas - UNFPA. 

Delegações de 179 países participaram das negociações com vistas a ultimar o Programa de 

Ação sobre população e desenvolvimento para os próximos vinte anos, do qual o Brasil foi 

signatário. (CIDP, 1994) 

Aprovado por aclamação, o documento de 115 páginas, na versão inglesa, endossou 

uma nova estratégia que destaca os numerosos vínculos existentes entre população e 

desenvolvimento, e coloca ênfase às necessidades de homens e mulheres jovens em relação à 

educação e saúde sexual e reprodutiva. Além disto, recomenda aos Governos que até o ano de 

2015, ou mesmo antes, o planejamento familiar8 esteja ao alcance de todos, como parte de um 

critério mais amplo em matéria de direitos e saúde reprodutivos. (Idem.). 

O referido Programa de Ação incluiu objetivos relacionados com a educação, 

especialmente no que diz respeito aos adolescentes. Em relação à saúde reprodutiva propõe a 

elaboração de programas, com o intuito precípuo de suprir as necessidades do adolescente; o 

envolvimento ativo da juventude no planejamento, implementação e avaliação das atividades 

que tenham impacto direto sobre suas vidas; o acesso a serviços de saúde reprodutiva e sexual, 

que incluam a prevenção da gravidez precoce, a educação sexual, a prevenção do HIV/AIDS e 

outras doenças sexualmente transmissíveis; o acesso a serviços que assegurem 

confidencialidade e privacidade aos jovens, além de orientações aos pais, conforme 

recomendou a Convenção dos Direitos da Criança; bem como a implementação de programas 

educacionais que favoreçam propostas de estilos de vida saudáveis. (Idem.). 

Neste contexto, para levar avante este Plano de Ação, foi fundamental identificar o 

conceito de Saúde Reprodutiva, de acordo com a CIPD: 

8 Regulamentada pela Lei 9.263/96, art. 2º, definiu que ‘entende-se planejamento familiar como um conjunto de 
ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela 
mulher, pelo homem ou pelo casal’ ( Ventura, 2001). 



A saúde reprodutiva é um estado de bem-estar físico, mental e social completo em todos os aspectos 

relacionados com o sistema reprodutivo e com as suas funções e processos. Ela implica que as pessoas 

tenham a capacidade de se reproduzir e a liberdade de decidir se, quando e quantas vezes o pretendem 

fazer. Está implícito neste conceito o direito de homens e mulheres à informação e ao acesso a métodos 

de planejamento familiar de sua escolha, seguros, eficazes, aceitáveis e que estejam dentro das suas 

posses, assim como outros métodos de sua escolha para planejar a fecundidade, que não infrinjam a lei e 

o direito de acesso a serviços de cuidados sanitários que permitam à mulher uma gravidez e parto 

seguros. A saúde reprodutiva inclui também a saúde sexual, cujo objetivo é o melhoramento da vida e 

das pessoas. (CIPD, 1994, Cap. VII, item ‘a’, p.17). 

Apresentamos as recomendações da CIPD para os adolescentes, contidas no mesmo 

capítulo VII, referente aos Direitos Reprodutivos e Saúde Reprodutiva, uma vez que serão 

significativas para compreender a fala dos nossos entrevistados. 

As questões de saúde sexual e reprodutiva do adolescente, incluindo a gravidez não desejada, o aborto 

sem segurança (tal como é definido pela Organização Mundial de Saúde), as DSTs e o HIV/AIDS são 

resolvidas através do encorajamento de um comportamento reprodutivo e sexual responsável e saudável, 

incluindo a abstinência voluntária e a disponibilidade de serviços e aconselhamento adequadas 

especificamente destinados a esse grupo etário. Também se procura uma redução significativa dos casos 

de gravidez na adolescência. O texto sublinha que os países devem garantir que os programas e atitudes 

dos agentes de medicina não limitem o acesso dos adolescentes aos serviços e informação de que 

necessitam. Estes serviços devem salvaguardar o direito dos adolescentes à privacidade, 

confidencialidade, respeito e consentimento expresso, ao mesmo tempo em que se respeitam os valores 

culturais e as crenças religiosas, bem como os direitos, deveres e responsabilidades dos pais. Com o 

apoio da comunidade internacional, os países devem proteger e promover o direito dos adolescentes à 

educação, informação e cuidados de saúde reprodutiva e reduzir consideravelmente o número de casos 

de gravidez na adolescência. Apela-se aos Governos para que, em colaboração com as ONGs, 

estabeleçam os mecanismos apropriados para responder às necessidades especiais dos adolescentes. .

(CIPD, 1994, Cap. VII, item ‘e’, p.19). 

Posteriormente, mesmo quando os movimentos passaram a discutir as recomendações 

acima, as questões específicas sobre a sexualidade, saúde sexual e direitos sexuais dos 

adolescentes não foram contempladas, pois o foco de atenção estava voltado para a área da 

saúde reprodutiva.

 Em seguida, a ‘VI Conferência Mundial da Mulher’, realizada em Beijing/Pequim, em 

1995, reafirmou a definição de saúde reprodutiva, enfatizou a igualdade de gênero e, 

finalmente, formulou-se um conceito referente aos direitos sexuais enquanto direitos humanos, 



sem, no entanto, enfocar a temática da adolescência. Entretanto, como resultado de um 

processo de negociações bastante acirrado, verificamos um avanço para além das questões 

restritas ao universo da reprodução (Simoni, Pinhal, & Schiocchet, 2003). Assim, a redação do 

parágrafo 96 da Plataforma de Ação de Beijing evidencia a temática da sexualidade nos 

seguintes termos: 

Os direitos humanos das mulheres incluem seu direito a ter seu controle e decidir livre e 

responsavelmente sobre questões relacionadas à sua sexualidade, incluindo a saúde sexual e reprodutiva, 

livre de coação, discriminação e violência. Relacionamentos igualitários entre homens e mulheres nas 

questões referentes às relações sexuais e à reprodução, inclusive o pleno respeito pela integridade da 

pessoa, requerem respeito mútuo, consentimento e divisão de responsabilidades sobre o comportamento 

sexual e suas conseqüências. (Plataforma de Ação de Beijing, § 96.) 

De acordo com Simoni, Pinhal & Schiocchet (2003), apesar deste grande avanço 

conceitual, ainda percebemos a omissão de determinados temas como a inclusão dos 

relacionamentos do mesmo sexo e a inserção de outros sujeitos sociais, como adolescentes ou 

idosos, seres sexualizados e detentores de direitos.

Assim sendo, a discussão conceitual continuou provocando também uma reação 

específica no cenário do XV Congresso Mundial de Sexologia, em 1999, na Assembléia Geral 

da World Association for Sexology. O significado do termo saúde sexual foi proposto a fim de 

emendar as declarações de direitos sexuais. Vejamos abaixo como ficou entendido o conceito 

de saúde sexual, a partir deste Congresso: 

A Saúde Sexual é a habilidade de mulheres e homens para desfrutar e expressar sua sexualidade, sem 

riscos de doenças sexualmente transmissíveis, gestações não desejadas, coerção, violência e 

discriminação. A Saúde Sexual possibilita experimentar uma vida sexual informada, agradável e segura, 

baseada no respeito de si mesmo, que implica uma abordagem positiva da sexualidade humana, e no 

respeito mútuo nas relações sexuais. A Saúde Sexual valoriza a vida, as relações pessoais e a expressão 

da identidade própria da pessoa. Ela é enriquecedora, inclui o prazer, e estimula a determinação pessoal, 

a comunicação e as relações. (Simoni, F.; Pinhal, P. & Schiocchet, 2003, p. 16). 



Nesta trajetória, de inclusão e ampliação do conceito de saúde sexual e reprodutiva, é 

nítida a visão sobre a condição de sujeitos como atores principais na autodeterminação de seus 

corpos como um fim em si mesmo, concebida como um direito de cada cidadão e não mera 

necessidade biológica. Daí em diante, a luta pelos direitos sexuais e direitos reprodutivos vem 

ocupando amplo debate.  

No sentido de entendermos esta discussão, recorremos a Correa (2001), para elucidar 

as implicações decorrentes da etimologia destes termos e ressaltamos neste estudo as 

considerações gerais pertinentes a esta questão. O termo “direitos reprodutivos” provém do 

movimento de mulheres e está relacionado à luta pelos direitos de escolha anticoncecpcional, 

pela equidade de gênero, contra violência sexual, racial e doméstica, como violação dos 

direitos humanos, e pela defesa de implantação e implementação de ações integrais de saúde. 

O termo “direitos sexuais” está associado ao movimento das comunidades homossexuais, que 

vêm lutando contra a discriminação.  

De acordo com o SOS Corpo (Folhetos SOS Corpo, Série Saúde Preventiva, nº 05, 

Direitos sexuais e Direitos reprodutivos, ed. SOS Corpo Gênero e cidadania edições, s/d): 

DIREITO SEXUAL são direitos a uma vida sexual com prazer e livre de discriminação. Incluindo o 

direito:  

- de viver a sexualidade sem medo, vergonha, culpa, falsas crenças e outros impedimentos à livre 

expressão dos desejos.

- de viver a sua sexualidade independentemente do estado civil, idade ou condição física, a escolher o/a 

parceiro/a sexual sem discriminação.  

- de viver a sexualidade livre de violência, discriminação e coerção.  

- a insistir sobre a pratica do sexo a prática do sexo seguro para prevenir gravidez não desejada e as 

infecções sexualmente transmissíveis, incluindo HIV/AIDS. 

-à saúde sexual, o qual exige o acesso a todo tipo de informação, educação e a serviços confidenciais de 

alta qualidade sobre sexualidade e saúde sexual. 

DIREITOS REPRODUTIVOS compreendem o direito básico de todo casal e de todo indivíduo de 

decidir livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos/as e de 



ter a informação e os meios de assim o fazer, gozando do mais elevado padrão de saúde sexual e 

reprodutiva. Incluem o direito: 

- individual de mulheres e homens em decidir sobre se querem, ou não ter filhos/as, em que momento de 

suas vidas e quanto/as filho/as desejam ter. 

- de tomar decisões sobre a reprodução, livre de discriminação, coerção ou violência;  

- de homens e mulheres participarem com iguais responsabilidades na criação dos/as filhos/as. 

- a serviços de saúde pública de qualidade e acessíveis, durante todas as etapas da vida. 

- a adoção e ao tratamento para a infertilidade.  

( SOS Corpo, s/d, s/p) 

Para o contexto deste estudo adotamos tanto os termos e questões relacionadas aos 

direitos sexuais quanto aos direitos reprodutivos mediados pelo enfoque dos direitos humanos, 

incluindo todos os segmentos sociais sem distinção de classe, raça, sexo, religião e faixa 

etária.

Concordando com Portella (2002), a implementação destes direitos depende de 

mudanças políticas, institucionais e estruturais, que refletem nas relações sociais, na cultura e 

nas relações entre as pessoas no espaço público e privado, mobilizando a tolerância ao 

princípio da autonomia, da diversidade e da aceitação. Correa (1996), ao discutir sobre os 

documentos elaborados e aprovados no plano internacional, afirma que apesar destes não 

terem o valor de obrigar juridicamente os Estados, é um referencial estabelecido como 

compromisso moral entre os países. Tais compromissos e acordos sinalizam para mudanças de 

valores que repercutem na esfera política, econômica e social. 

Até este momento, percebemos a tendência desta discussão voltada para a área da 

saúde, em que pese as recomendações da CIDP se estenderem também à área da educação. 

Portanto, entendemos ser fundamental um breve percurso pelos rumos que tomou a discussão 

a respeito do tema saúde sexual e reprodutiva relacionado aos adolescentes, no contexto 

educacional.



A década de 90 foi marcada pela ‘reforma educacional’ brasileira, culminando na 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, em 1996. Ela 

regulamentou as Diretrizes e os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s (Lei nº. 

9.394/96), tornando obrigatória a elaboração do Projeto Político-Pedagógico – PPP9 - nas 

escolas. Nestes documentos registramos a inclusão oficial da Orientação Sexual como um dos 

temas transversais, ou seja, reconhecendo que a questão da sexualidade deveria estar presente 

no contexto escolar em todos os segmentos do currículo, destacando as seguintes temáticas: 

Corpo, matriz da sexualidade; Relações de Gênero; e Prevenção às Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e Aids (Brasil, 2000, p. 138).  

Entretanto, observamos que tem sido bastante polêmica a orientação sexual nas 

escolas. Vários estudos e experiências verificaram que não se resolveria as questões acerca da 

sexualidade, saúde sexual e reprodutiva somente com aprovação das leis, dos currículos e 

programas oficias, mas também com uma mudança cultural, social e política de gestores 

públicos, atores sociais, acadêmicos, profissionais, professores e comunidade em geral 

(Ribeiro, C., 1996; Sayão, R., 1997; Silva, R.C.; 1999). Uma das preocupações mais citadas 

por estes autores é que a comunidade escolar expressava receios quanto à abordagem da 

sexualidade na escola, pois entendia que estimulava a sexualidade de crianças e adolescentes. 

Estas considerações negativas e preconceituosas em relação à sexualidade vêm confirmar que, 

ainda nos dias atuais, está presente o discurso conservador e moralista, como é exemplo o 

depoimento abaixo, de um dos entrevistados para este estudo: 

9 Projeto Político-Pedagógico refere-se ao documento organizado pela escola com a participação de todos os 
segmentos da escola, no qual deverá expressar os princípios fundamentais ético-políticos, epistemológicos e 
didático-pedagógicos que baseiam a filosofia das ações escolares. (BRASIL, 1996).   



Olha só, cheguei na sala de aula, p’ra avisar a todo mundo que iria haver uma reunião com as seis 

escolas filiadas. Então, a professora chegou p’ra mim e perguntou: - Vocês, da BEMFAM, ensinam as 

crianças e adolescentes a praticarem sexo, é isso? Então, assustada, respondi que era totalmente o 

contrario do que ela pensava e ela disse para os alunos: - Olha,, vocês não vão por lá, vão ensinar 

vocês a fazer sexo, e pra sexo só depois de se casar! (Esmeralda). 

Esse depoimento chama a atenção para as diferentes faces da postura do educador: 

visão equivocada e preconceituosa sobre a sexualidade, saúde sexual e reprodutiva; negação 

da atuação participativa do estudante; e o autoritarismo na relação entre professor-aluno. 

Ainda, analisando este depoimento, podemos inferir que há uma grande fragilidade da 

instituição do ensino em lidar com a temática da saúde sexual e reprodutiva e do adolescente 

como sujeito de direitos.   

No entanto, não temos a pretensão de adentrar nas especificidades da educação sexual 

nas escolas, mas, contudo, destacar que, concordando com Sampaio (2005), a reforma 

educacional, tal como aprovada no documento original, não tem atendido aos compromissos 

que o Brasil assumiu com os Planos de Ação das Conferencias do Cairo e de Beijing, 

anteriormente citados. O discurso está distante da prática, pois estão limitados ao campo 

ideológico. Além disto, podemos inferir também que este depoimento revela a omissão do 

Poder Executivo com o cumprimento dos direitos garantidos por lei: direito à educação de 

qualidade. Diante do exposto, podemos questionar como os adolescentes, na condição de 

sujeitos da ação ou protagonistas na área de saúde sexual e reprodutiva, enfrentam estas 

fragilidades das práticas institucionais, seja na área da educação ou nos serviços de saúde.

Como observamos anteriormente, foi pouco mencionado o reconhecimento dos direitos 

sexuais e reprodutivos para os adolescentes como sujeitos sociais e suas especificidades, que 

pressupõe a participação ativa desses atores. De forma geral, o breve percurso histórico acima 



destacou o movimento realizado pelas pessoas adultas (Oliveira, et al., 2001). Ao dar conta 

desta lacuna, ressalta a necessidade de fazer um breve percurso na legislação brasileira, para 

situar o que chamamos de sujeito de direitos. Conforme descrito por Simoni, F.; Pinhal, P. & 

Schiocchet, T. (2003, p. 18), 

Dizemos que pessoa ou sujeito de direito é titular de direitos e deveres através da determinação de 

normas jurídicas específicas instituídas pelo Estado. Tais normas conferem ao indivíduo a titularidade de 

direitos (...) Entretanto, a peculiaridade que distingue os adolescentes dos demais sujeitos de direitos é a 

diferenciada capacidade jurídica para o exercício dos seus direitos, que lhes é limitada pelo sistema 

jurídico. Nesse sentido, o método utilizado para estabelecer tal medida é o cronológico.

No capítulo anterior fazemos uma discussão, apoiados no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, acerca da faixa etária estabelecida para definição do que vem a ser ‘adolescente’, 

de modo que não cabe repeti-la neste momento. Aqui, mais importante é destacar que o 

legislador brasileiro parece negar a sexualidade, a saúde sexual e reprodutiva na adolescência. 

Concordando com Ventura (2001, p.111), ‘não há menção expressa aos serviços de saúde 

sexual e reprodutiva para os adolescentes’, gerando dúvidas quanto ao direito ao acesso de 

informações e serviços de saúde e educação. Recorremos ao caput do artigo 227 da 

Constituição Federal Brasileira com o intuito de discutir e defender o direito do adolescente à 

saúde sexual e reprodutiva. Diz o texto constitucional que,

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

(Constituição Federal, 1988, art. 227) 

Entendemos, com base no artigo acima, que no direito à saúde está implícito o direito à 

saúde sexual e reprodutiva. Além disso, destacamos a condição de “prioridade absoluta”, para 

dizer do estranhamento em ver o quanto a discussão sobre a adolescência é secundarizada e, 



mesmo, omitida. Além do mais, o texto acima assegura os princípios da “dignidade e 

liberdade”, o que implica no direito ao exercício da sexualidade como valor integral de bem-

estar social e emocional, devendo ser disponibilizado pelo Estado os programas de assistência 

que ofereçam, assim, a condição de dignidade. A proteção aos direitos sexuais e reprodutivos 

dos adolescentes, na nossa compreensão, também está prevista na Lei quando esta afirma que 

crianças e adolescentes precisam estar à “salvo de toda a forma de exploração e opressão”.  

Neste contexto, merecem atenção as campanhas pelo enfrentamento da exploração 

sexual infanto-juvenil. Elas, se por um lado tratam das importantes garantias de proteção 

especial, por outro são omissas no que diz respeito à promoção da saúde sexual e reprodutiva 

na adolescência. 

Assinalamos, então, que o ECA refere-se, de forma genérica e tímida, à temática da 

saúde sexual e reprodutiva na adolescência (Ventura, 2001). De acordo com Pirotta, W.R.B. & 

Pirotta, K.C.M. (1999), cabe ao Poder Executivo regulamentar, através da legislação ordinária, 

o direito à saúde e educação com a elaboração de políticas, programas e projetos de assistência 

à saúde e educação, como a saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes. Em se tratando deste 

último aspecto, deve ser incluída a atenção ao planejamento familiar e à gravidez na 

adolescência; a orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis e HIV/Aids; o respeito à 

diversidade sexual, às questões de gênero, ao enfrentamento da violência sexual, à 

discriminação sexual, e outros temas de acordo com as demandas apresentadas pelos 

adolescentes e pela comunidade. 

Outro marco fundamental para o avanço das questões da saúde sexual e reprodutiva foi 

a lacuna da participação masculina nos debates, programas e políticas públicas. Movimentos 



sociais organizados de homens, destacando a ação propositiva da ONG PAPAI10, provocaram 

a necessidade de envolver a população masculina. De acordo com Lyra (1998), integrante 

desse movimento, verificamos que há necessidade de inclusão desta discussão de forma mais 

clara e sistematizada, em decorrência da insuficiência do alcance dos trabalhos no campo da 

saúde reprodutiva das mulheres.  

Notamos que a concepção do homem como sujeito e com especificidades neste campo 

somente foi entendida no final da década de 1990. A partir desta década, percebemos uma 

confluência de fatores que colocaram o homem, tanto adulto quanto adolescente, no centro de 

vários trabalhos de investigação e de intervenção, abordando a modificação das concepções e 

padrões masculinos de comportamento neste campo. Neste contexto, notamos o grande avanço 

da inclusão da temática de participação masculina em programas e projetos sociais e públicos 

oriundos da demanda dos movimentos sociais masculinos.  

Quando falamos sobre o direito sexual e reprodutivo do adolescente, estamos nos 

referindo ao direito do acesso aos serviços de saúde e educação em sexualidade, saúde sexual 

e reprodutiva, direito de conhecer, usar e escolher os métodos contraceptivos, direito de 

informações sobre a prevenção às DST/Aids, direito de planejar melhor o momento para uma 

gravidez, direito à educação sexual, direito à liberdade e prazer sexual etc.

Em relação à incidência crescente da Aids entre a população jovem, em meados da 

década de 80 vários estudiosos concordaram que os adolescentes constituem um contingente 

populacional prioritário das ações de prevenção para controle dessas doenças (Santos, T.F., 

Juarez, F. & Moreira, M.M., 2002; Santos, V.L. & Santos, C.L., 1999). Neste sentido, para 

eles, era como parte das ações de prevenção que o Ministério da Saúde enviava preservativos 

10 Organização não-governamental Programa de Apoio ao Pai – PAPAI, que atua com a promoção da saúde 
sexual e reprodutiva de homens e a participação masculina nas políticas públicas e sociais, com sede em 
Recife/PE, atuando a partir de 1996.  



para serem distribuídos em hospitais, clínicas e centros de saúde que atendessem à população 

jovem. 

Entretanto, é curioso observar que, em relação à epidemia da Aids no Brasil e os 

adolescentes, somente em 1999 o Ministério da Saúde, junto com alguns setores dos governos 

federal, estaduais e municipais e as organizações não-governamentais, elaboraram e 

sistematizaram as ações de prevenção, no documento intitulado “Sexualidade, Prevenção das 

DST/Aids e Uso indevido de Drogas – Diretrizes para o trabalho com crianças e adolescentes” 

(Parcker & Galvão, 1996). Dentre as ações recomendadas destacamos a promoção da 

educação sexual nos processos formais e informais de ensino, considerando os aspectos psico-

afetivos, biológicos, sócio-culturais e as relações de gênero, respeitando-se as etnias e 

orientação sexual, e tendo como objetivo a construção da cidadania; a garantia de acesso e 

permanecia na escola; a garantia e acesso aos processos de promoção à saúde e a promoção do 

protagonismo dos adolescentes e jovens nas ações de prevenção. 

Diante do exposto, emergem novas discussões em relação aos múltiplos desafios 

colocados para gestores públicos, profissionais e atores sociais acerca da promoção e defesa da 

saúde sexual e reprodutiva, direitos sexuais e reprodutivos com adolescentes. Concordando 

com Portella (2002, p. 5), quando afirma que “não basta legitimar os direitos, é preciso ainda 

que exista um sujeito que conheça os direitos, deseje-os, reivindique-os e seja capaz de exercê-

los”. Esta consideração está estreitamente relacionada com o objetivo do nosso estudo, que 

consiste em analisar a participação social dos adolescentes nos programas e projetos de saúde 

sexual e reprodutiva, em Natal/RN. 

2.2 - Programas e Projetos em Saúde Sexual e Reprodutiva com adolescentes em Natal/RN. 



Avançando neste processo histórico, posteriormente às recomendações da Conferência 

do Cairo, em 1994, o Fundo de População das Nações Unidas – UNFPA11 no Brasil incentiva 

a realização de programas e projetos em saúde sexual e reprodutiva com adolescentes em 

diferentes cenários, como experiências demonstrativas de desenvolvimento de capacidade 

institucional. O enfoque prioritário a ser dado à temática naquelas experiências era a inserção 

em políticas públicas, intersetorialidade, sustentabilidade e gênero.  

Ressaltamos que a participação do UNFPA no Nordeste, e mais especificamente no 

Estado do Rio Grande do Norte, foi fundamental para o início das discussões sobre saúde 

sexual e reprodutiva com adolescentes, impulsionando ações de mobilização social, 

capacitação de adolescentes e profissionais, bem como a produção de material educativo. 

Inclusive, destacamos que a participação efetiva do Fundo foi fundamental para impulsionar a 

realização da nossa pesquisa junto aos adolescentes, como objeto de estudo, e na área de saúde 

sexual e reprodutiva, como contexto de inserção dos nossos sujeitos.  

As parcerias realizadas pelo UNFPA na tentativa de implementar os programas de 

saúde sexual e reprodutiva junto aos adolescentes foram articuladas com várias instituições 

brasileiras, particularmente nos estados do Rio Grande do Norte e do Ceará. Destacam-se as 

articuladas, primeiro, com o Serviço Social da Indústria – SESI, a qual beneficiou cerca de 50 

empresas desses estados, envolvendo um total de 97.000 trabalhadores, que receberam 

capacitação sobre sexualidade, saúde reprodutiva, auto-estima e vida familiar. E depois, com a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores de Agricultura – CONTAG, envolvendo as 

Federações dos Trabalhadores na Agricultura do Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. 

11 O UNFPA, criado em 1969, presta assistência técnica e financeira aos países em desenvolvimento e àqueles 
com economias em transição, seguindo os princípios do Programa de Ação da CIDP/Cairo, zelando pelo acesso 
universal à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos, com apoio à elaboração de estratégias e políticas de 
população e desenvolvimento sustentável, a equidade entre os sexos e a tomada de consciência sobre as questões 
de população. Atualmente, também direciona os esforços para as questões das DST/Aids. (UNFPA, 2002). 



Tal parceria, que se baseou nos dados de uma pesquisa sobre condições de vida na saúde 

sexual e reprodutiva das trabalhadoras e trabalhadores rurais, resultou na produção de 

materiais sobre gênero e trabalho, vida familiar e comunitária, gênero e sexualidade, gênero e 

saúde reprodutiva, gestão e políticas públicas de saúde. (UNFPA, 2002) 

O UNFPA também apoiou o desenvolvimento do Núcleo Inter-Institucional de 

Educação Sexual e Saúde Reprodutiva no Ceará, denominado Projeto Amor à Vida, formado 

por equipe multidisciplinar com representantes das Secretarias de Educação, Saúde, Ação 

Social e organizações não-governamentais. As ações realizadas foram ampliadas para vários 

municípios do estado do Ceará, o qual, posteriormente, as institucionalizou através de 

programas estaduais e municipais.  

Naquela oportunidade, além do SESI, da CONTAG/FETARN e da Secretaria de 

Assistência Social do estado do Ceará, participou também a Secretaria Estadual de Saúde 

Pública do Rio Grande do Norte, com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços de saúde 

oferecidos nos municípios, nas áreas de gestão e prática clínica com homens, mulheres e 

adolescentes. Para tanto, estruturou-se a Unidade de Transferência, a qual cabia administrar as 

ações nos municípios contemplados. Destaque-se o trabalho com saúde reprodutiva, 

atendimento pré e pós-natal, planejamento familiar, prevenção e tratamento das DST/Aids, 

prevenção do câncer cervical de mama e próstata, aconselhamento aos pacientes, assistência às 

vítimas de violência, entre outros. 

No estado do Rio Grande do Norte, vivenciamos e participamos diretamente da 

execução do projeto de “Estruturação do Núcleo Interinstitucional de Educação Sexual: 

estratégia de intervenção social”, denominado pelos profissionais envolvidos de “Projeto

ELOS”, realizado com apoio do UNFPA no Instituto de Educação Superior Presidente 

Kennedy, vinculado à Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Desportos.



O foco das ações do Projeto ELOS foi a capacitação de profissionais das áreas de 

saúde, educação e social para atuar especificamente com a temática da saúde sexual e 

reprodutiva com adolescentes, através dos Cursos de Especialização em Educação Sexual, 

promovido com a parceria do Departamento de Toco-ginecologia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. Totalizamos, entre 1997 e 2002, a participação de 14 municípios 

contemplados diretamente com as ações educativas de promoção e advocacy em saúde sexual 

e reprodutiva com adolescentes nas escolas, unidade de saúde e espaços comunitários. Estas 

ações foram mediadas por 120 profissionais, e eram consideradas como requisito de conclusão 

do referido curso. A estratégia de sustentabilidade das ações foi à estruturação do Núcleo de 

Educação Sexual como centro de referência para capacitação, estudos, pesquisas, assessoria e 

elaboração de material educativo na área. (UNFPA, 2002) 

Além disto, ressaltamos que, para contextualizar o nosso estudo, a participação social 

dos entrevistados na pesquisa tem como cenário os programas oriundos do Projeto ELOS, que 

ampliou as experiências demonstrativas em educação sexual, saúde sexual e reprodutiva na 

cidade do Natal. Ao mesmo tempo, o Projeto contribuiu para a estruturação de ações em saúde 

sexual e reprodutiva com adolescentes, respeitando-os ao considerar sua condição de 

protagonistas e sujeitos das ações nas temáticas citadas e estimulando seu envolvimento. 

Participaram dessa dimensão do trabalho tanto organizações não-governamentais, como Casa 

Renascer, Canto Jovem, Centro 8 de março, Fórum Estadual de Mulheres, Associação de Pais 

e Amigos do Excepcional - APAE, Centro Herbert de Souza e Sociedade Civil Bem-estar 

Familiar no Brasil - BEMFAM/RN, quanto órgãos governamentais, como a Centro Federal de 

Formação Educacional e Tecnológica – CEFET, Escola Agrícola de Jundiaí/UFRN, bem 

como as Secretarias Estadual e Municipal de Educação, Saúde e Ação Social (UNFPA, 2002). 



A assessoria e o monitoramento do UNFPA aos profissionais que realizaram as 

atividades educativas possibilitaram a implementação das recomendações do Plano de Ação 

aprovado no Cairo. A tarefa de incluir adolescentes como sujeitos de direitos e deveres, 

reconhecidos e valorizados como pessoas com desejos, sonhos, necessidades, capacidades e 

talentos, foi um desafio que começou na primeira turma do curso de pós-graduação acima 

mencionado. 

A ênfase das ações no curso voltava-se para o envolvimento e participação dos 

adolescentes na elaboração, realização, avaliação e socialização das atividades acerca das 

questões da saúde sexual e reprodutiva. No início do curso os profissionais-alunos tentavam 

apresentar propostas de trabalhos isoladas, que tinham como publico alvo os educadores que 

atuavam com os adolescentes, demonstrando resistência com a idéia de começar as atividades 

diretamente com os adolescentes. Eles diziam que os professores repassariam os ensinamentos 

para os estudantes. Após várias negociações e argumentações partiu-se para um consenso: há 

muito tempo que se investia em capacitação para profissionais, sem que se alcançassem os 

adolescentes. Portanto, a proposta foi inverter a ordem e orientar os educadores para iniciar as 

ações de educação em saúde sexual e reprodutiva com os adolescentes. 

Outro desafio que se apresentaram ao Projeto ELOS foi articular e integrar diferentes 

instituições e profissionais, visto que o conhecimento que traziam representava os particulares 

universos e contextos de cada um. Logo, na medida em que a aproximação entre eles foi 

desenhando uma nova postura de abertura, flexibilidade e diálogos, foi preciso desenvolver o 

exercício da intersetorialidade e transdisciplinaridade12. A presença de professores nos 

12 Entendemos por: Intersetorialidade como a reunião de diferentes membros dos setores de saúde, educação, 
assistência social e comunidade, articuladas em torno de uma mesma temática com diferentes níveis de 
integração; e, Transdisciplinaridade é a articulação de um amplo conjunto de disciplinas em torno de um campo 



serviços de saúde e dos profissionais de saúde nas escolas, interagindo com a comunidade e os 

adolescentes, somente fortalecia a proposta de educação participativa.  Assim, aos poucos, 

muito se aprendeu e avançou com estas experiências, as quais ultrapassavam os muros das 

escolas, das unidades de saúde, das famílias e da comunidade. A atenção dos trabalhos estava 

centrada também na qualidade do atendimento aos usuários dos serviços, seja da saúde, da 

educação e/ou assistência social. (ELOS, 2002; UNFPA, 2002). 

Na primeira turma, com o objetivo de ampliar a discussão sobre a saúde sexual e 

reprodutiva com adolescentes, foram estruturados seis grupos de trabalho com a participação 

dos 42 professores-alunos, proporcionando em cada grupo o exercício da intersetorialidade e 

transdisciplinaridade. Estes grupos desenvolveram as experiências de campo com diferentes 

metodologias de educação participativa e em distintos espaços, conforme segue relacionado: 1 

– ‘Desatando os nós com afeto’, no Centro de Saúde Sexual e Reprodutiva do bairro do 

Alecrim, em Natal/RN, e na cidade de Mossoró/RN; 2 -  ‘Teia de Adolescentes’, no bairro de 

Petrópolis, Natal/RN; 3 – ‘Adãos e Evas: no paraíso da sexualidade responsável’, na Escola 

Estadual Floriano Cavalcanti, Natal/RN; 4 – ‘Empresa e Família: Qualidade de vida’, em 

Fortaleza/Ce; 5 – ‘Integração social: adolescentes, professores e comunidade’, na Escola 

Estadual Luís Antonio, no bairro de Candelária, Natal/RN; e, 6 – “Sexualidade e Cidadania, 

no Instituto de Formação de Professores Presidente Kennedy, Natal/RN.  

Os resultados alcançados, nesta primeira turma, fortaleceram a proposta de atuação 

com enfoque na mobilização social dos adolescentes para o debate sobre a saúde sexual e 

reprodutiva, destacando as seguintes temáticas: a participação masculina no debate sobre 

teórico e operacional particular, envolvendo um sistema de disciplinas articuladas em diferentes níveis, cuja 
coordenação se daria pelas finalidades. Esse tipo de integração é compartilhada por várias disciplinas e 
abordagens que atuam num campo teórico e operacional. (Porto & Almeida,2002) 



saúde sexual e reprodutiva; o envolvimento dos adolescentes no planejamento das ações; o 

acesso a informação sobre métodos contraceptivos e o planejamento familiar; a discussão 

sobre violência de gênero; a discussão sobre mitos, crendices e tabus sexuais; o enfrentamento 

das DST/Aids; cidadania e saúde sexual e reprodutiva; e, a participação da família, escola e 

gestores públicos nas ações de promoção da saúde sexual e reprodutiva.   

Na segunda turma em diante é que foi possível expandir os resultados do projeto para 

as cidades do interior do Rio Grande do Norte, como: Acari, Macaíba, Parnamirim, Jardim do 

Seridó, Caicó, Macau, Apodi, Pau dos Ferros, Nova Cruz, São Gonçalo do Amarante, dentre 

outros. Os 21 grupos de profissionais-alunos da segunda turma incluíram os adolescentes não 

como alvo do trabalho, mas, sobretudo, como sujeito da ação, estimulando sua participação, 

respeitando sua voz. Logo, o passo seguinte era promover a sustentabilidade destas atividades 

e assegurar o eixo norteador das ações: a condição do adolescente como cidadão, como sujeito 

do processo educativo. 

Outro desafio era educar na adversidade, considerando diferentes realidades, contextos, 

experiências, culturas, tanto no âmbito da atuação dos adolescentes quanto educadores, 

profissionais de saúde, família e gestores públicos.  

Daí em diante, o curso possibilitou a realização de várias abordagens metodológicas e 

experiências demonstrativas com o foco na educação participativa com adolescentes. 

Inicialmente, buscou-se verificar a metodologia que estimulava a utilização do termo 

‘educador juvenil’, como possibilidade de inclusão e valorização do adolescente. Entretanto, 

surgiram alguns dilemas quanto ao seu uso, no sentido de exigir do adolescente uma titulação 

de educador que dificultava sua atuação. Após uma revisão deste termo e avaliação dos 

resultados daquela etapa do trabalho, adotou-se a abordagem político-pedagógica pautada no 

conceito de ‘protagonismo juvenil’, tema do nosso próximo capítulo. Atualmente, adaptado do 



protagonismo juvenil, o termo que tem sido utilizado é ‘participação social dos adolescentes’. 

(ELOS, 2002; UNFPA, 2002). O objetivo principal do curso nessa perspectiva era ampliar a 

discussão sobre temas de interesse dos adolescentes com eles próprios, com a família, a 

comunidade, a escola e a unidade de saúde.  

Ressaltamos que, no início do Projeto, predominava a concepção que se referia à saúde 

reprodutiva e educação sexual. Somente após as discussões no âmbito nacional, travadas pelos 

movimentos sociais na década de 1990, é que buscou-se a apropriação dos dilemas e 

recomendações aprovadas na Conferencia de Beijing e partiu-se para a redefinição das 

perspectivas teóricas, adotando-se, a partir de então, as temáticas da saúde sexual e direitos 

sexuais.

A abordagem na perspectiva da educação participativa e intervenção social, proposta 

pelo Núcleo de Educação Sexual, lócus do Projeto ELOS, contribuiu para mudanças 

significativas no processo pedagógico com adolescentes e no trabalho em comunidade. As 

experiências demonstrativas, mediadas pelos grupos intersetoriais, foram expandindo o 

trabalho de mobilização social e articulação política com diferentes metodologias de educação 

participativa, tais como rodas de conversas, jornadas comunitárias, oficinas pedagógicas com 

adolescentes, encontros comunitários, encontros com adolescentes, rodas de letramento. Nelas, 

a comunidade era sempre incluída. 

Tais experiências revelaram que essa abordagem que privilegiava a participação ativa 

dos adolescentes era frutífera pois, na condição de sujeitos da ação, passavam a ser promotores 

também da saúde, da educação, atuando como transformadores, facilitadores, mediadores, 

multiplicadores e grandes colaboradores. Assim, o adolescente passou a exercer a condição de 

ser ativo, de ser sujeito. O jovem não era o predicado da ação. Era a própria ação. (ELOS, 

2002). A partir destas experiências demonstrativas surgiu o movimento de adolescentes em 



rede estadual, fortalecendo a atuação deles, vencendo dificuldades e somando novos atores. A 

importância dessa articulação será apresentada no capítulo seguinte.  

Atualmente, o desafio é organizar e dar sustentabilidade a proposta de participação dos 

adolescentes nos programas de saúde sexual e reprodutiva, para que o movimento organizado 

de adolescentes provoque propostas de políticas públicas que transformem o modelo 

pedagógico que há anos vem sendo repetido. Apesar de tantos avanços significativos e 

resultados positivos verificados ao longo de quase uma década, as mudanças de enfoque não 

foram suficientes para demolir as paredes e rigidez das instituições, profissionais e gestores 

públicos, conforme analisaremos nos próximos parágrafos. 

Após cinco anos de implementação do Plano de Ação aprovado na Conferência de 

Beijing, foi desenvolvida uma avaliação das ações intitulada Cairo+5 e Beijing+5. Ela 

revelou um novo cenário, com a diversidade de ações institucionalizadas, diferentes percursos 

metodológicos e especificidades regionais na área da saúde sexual e reprodutiva com 

adolescentes. Em Natal, os resultados foram considerados positivos, mediante a ampla 

mobilização social e comunitária, capacitação de profissionais e usuários dos serviços básicos, 

do desenho de ações intersetoriais e transdisciplinares, em especial, da mobilização de grupo 

de adolescentes para o debate acerca do tema (ELOS, 2002; UNFPA, 2002). A importância 

dessas ações para os adolescentes fica patente nos depoimentos abaixo: 

Isabel, 17 anos: 

Hoje, eu me sinto mais preparada para ter um relacionamento mais madura, sem medo, sem 

vergonha. Antes do Projeto, não, eu tinha vergonha. (ELOS, 2002, p. 78) 

Fernanda, 15 anos: 

Meu pai sabia que eu fazia um curso sobre sexualidade, mas nunca disse nada, nem sim, nem não. 

Minha mãe já foi mais aberta, queria saber o que tinha aprendido naquele dia. Ás vezes, ela ficava 

assustada com o que contava, dizendo: “Nossa, Fernanda o que é isso?” E eu tentava ser o mais 

natural possível. Muitas vezes eu ainda fico com vergonha, mas digo pra mim mesma: “Eu vou 

quebrar este tabu”. Por que não posso conversar com meus pais sobre isso? Posso sim! (ELOS, 

2002, p. 75) 



Frank, 20 anos: 

No Núcleo, aprendi a criar e mobilizar ações com adolescentes, como o EPA – Encontro Potiguar de 

Adolescentes. Aqueles dois dias que passamos juntos discutindo sobre sexualidade foram muito 

importantes. Eu pude conhecer a opinião de cada um e, principalmente, pude saber que era capaz de 

fazer parte da organização de uma mobilização daquela. (ELOS, 2002, p. 82) 

Todavia outros avanços como, por exemplo, a institucionalização das atividades e 

garantia de recursos públicos para as ações, ainda se configuram como alguns dos tantos 

desafios a serem vencidos. Permanece uma considerável desarticulação entre os setores da 

saúde, da educação, da assistência social e da justiça, bem como o marcante desconhecimento, 

a resistência de autoridades públicas locais e ausência de uma definição clara sobre a 

destinação de orçamento e recursos financeiros para os programas de saúde sexual e 

reprodutiva dos adolescentes e educação sexual a partir de um modelo participativo, 

intersetorial e transdisciplinar. Apesar das dificuldades, temos sentido que há perspectiva de 

continuar estas ações ampliando o debate, atualizando os conteúdos, renovando a metodologia 

e mobilizando novos atores sociais e gestores públicos.   

 Após as recomendações e planos de ações aprovados nas citadas Conferências, 

verificamos muitas tentativas de intervenção educativa no quadro da saúde sexual e 

reprodutiva com adolescentes no Brasil e na América Latina.  Porém, a baixa eficácia de 

muitas destas ações se deve, basicamente, concordando com Sampaio (2005), a erros já 

identificados: os gestores públicos e a sociedade em geral ainda não incorporaram as reformas 

educacionais e de saúde, bem como a garantia dos direitos e os compromissos assumidos nas 

Conferências citadas sobre os direitos sexuais e reprodutivos. 

Parker (1996) alerta também para outros aspectos como a necessidade de levar em 

conta a cultura sexual, contexto social, histórico e econômico em que as decisões sobre sexo 

são tomadas, para tanto analisa a existência de uma hegemônica cultura sexual brasileira, em 

que se articulam cinco subsistemas ideológicos: uma ideologia de gênero patriarcal, cujas 

polaridades são o feminino/passivo e o masculino/ativo; o discurso religioso judaico-cristão, 



onde os valores são o casamento, a monogamia e o sexo procriativo; o discurso da higiene do 

século XIX em que se define a sexualidade saudável e a doentia; o discurso feito pela “ciência 

moderna do sexo” que enfatiza a informação científica sobre o sexo, a escolha individual e as 

verdades pessoais; a ideologia do erótico, que define o brasileiro como sensual e sedutor. 

Neste mesmo contexto, extraímos dos postulados de Foucault (1974) a compreensão da 

sexualidade na sociedade contemporânea como estratégias de poder empregadas 

historicamente na domesticação e mecanismos do controle sobre os corpos, tornando-os dóceis 

e úteis, reforçando uma ideologia dominante. Ao mesmo tempo, o pensamento deste filósofo 

destaca que o processo interminável de individuação, no campo poder-saber, é construir um 

projeto educacional em que o indivíduo, objeto de educação, possa também tornar-se sujeito. 

Isto implica para nosso estudo reconhecer o adolescente como sujeito de direitos na promoção 

da saúde sexual e reprodutiva, no plano individual e coletivo. 

É necessário também redirecionar o olhar para a questão intersetorial ou 

transdisciplinar, que o tema proposto neste estudo sugere, relacionado às áreas de saúde, 

educação e assistência social, propondo às instituições o desafio de rever a práxis educativa 

marcada pelos rituais disciplinadores, tradicionais e conservadores vazios de sentido 

pedagógico real para adolescentes. Concordando com a ONG Canto Jovem (s/d, s/p), ‘é

preciso criar espaços de trocas, de vivências, de acolhimento e de expressão’. Segundo Maurer 

(1981) é importante ressaltar o enfoque educativo da mobilização social, política e 

comunitária para o planejamento em conjunto, implicando na participação dos sujeitos.  

Portanto, face aos resultados da implementação das ações de promoção e defesa da 

saúde sexual e reprodutiva com adolescentes, na cidade do Natal/RN, foi urgente a 

necessidade deste estudo para analisar a participação dos adolescentes ns práticas 

institucionais voltadas para o protagonismo juvenil em saúde sexual e reprodutiva. Esta 

abordagem político-pedagógica implica em um processo de participação democrática entre o 

educador, educando e comunidade, fundamentais para que os adolescentes se percebam como 

cidadãos (Paulo Freire, 1996; Costa, 2000).

Do exposto, podemos verificar neste breve histórico que os questionamentos e 

demandas dos movimentos de mulheres no Brasil anteciparam-se ao debate no Cairo, em 1994 



e Beijing, em 1995. Entretanto, na maior parte do continente latino-americano estas 

Conferências constituíram alavancas fundamentais, onde as recomendações legitimadas 

constituem ainda importante instrumento de luta política (Oliveira, M.C. & Rocha, M. I. B., 

2001).

Em Natal/RN, apesar de já iniciadas as ações sobre a educação sexual de forma 

insipiente em 1989, os projetos e programas de educação em saúde sexual e reprodutiva com 

adolescentes somente foram sistematizados, estruturados e ampliados a partir das 

recomendações das citadas Conferências e com o apoio do Fundo de População das Nações 

Unidas – UNFPA.

Ao mesmo tempo, temos que considerar que muito há o que se avançar no âmbito do 

Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, tendo em vista os compromissos assumidos nas 

Conferências, em se tratando da saúde sexual e reprodutiva de adolescentes. Atualmente, nos 

deparamos com as condições precárias dos serviços públicos necessários para fazer valer os 

direitos e propostas consagradas. É nesse sentido que para compreendermos o panorama 

destas condições, revelamos alguns dados estatísticos sobre a ótica da saúde sexual e 

reprodutiva dos adolescentes, para subsídio ao nosso estudo. 

2.3 - Revelando os dados estatísticos. 

Analisando as condições de saúde sexual e reprodutiva da população adolescente e 

jovem brasileira, atualmente, defrontamo-nos com a amplitude de um panorama marcado por 

carências vividas no âmbito do desenvolvimento sócio-econômico, educacional e da saúde. De 

acordo com as estatísticas nacionais do IBGE (2000) constatamos que dos 175 milhões de 

brasileiros, 21% estão na faixa dos 10 aos 19 anos de idade, 10% entre 10 e 14 anos e 11 % de 



15 a 19 anos. Dos 35.302.872 adolescentes com idade entre 10 e 19 anos, 50,4% são do sexo 

masculino e 49,5% do sexo feminino. Em relação à cor/raça, 50 % dos adolescentes se 

consideram brancos, 43% pardos, 6% pretos - totalizando 49% de negros -, 0,4% indígenas e 

0,3% amarelo. Esse contingente populacional é significativamente afetado pelas adversidades 

econômicas e sociais, necessitando de uma atenção redobrada para assegurar a melhoria de 

suas condições de vida, no presente, e a ampliação de suas perspectivas pessoais, no futuro. 

 Nas últimas décadas, vários estudos vêm demonstrando que jovens de ambos os sexos 

iniciam relações sexuais mais cedo. Em 1996, os rapazes tinham a primeira relação sexual 

mais cedo do que as moças, sendo a idade mediana da primeira experiência sexual de 15 anos 

para os homens e de 16 anos para as mulheres. Dados mais recentes confirmam esse 

comportamento: em 2001/2002, 32,8% dos adolescentes brasileiros com idade entre 12 e 17 

anos já haviam tido relações sexuais, sendo que 61% eram rapazes e 39%, moças (Rede 

Feminista de Saúde, 2004; UNICEF, 2002). Estes dados revelam a necessidade de ampliarmos 

os espaços de diálogos para ambos os sexos nesta faixa etária, que permitam uma tomada de 

decisão assertiva e segura, incluindo a prevenção de DST/Aids e o uso do contraceptivo.

De acordo com a pesquisa da UNESCO (2004), a vida sexual de jovens tem uma 

tendência de se caracterizar  por contatos com apenas um parceiro, o que refuta a idéia de 

promiscuidade sexual, pois 70% de jovens afirmam que só tiveram relações sexuais com um 

parceiro, nos últimos 12 meses. 

Em relação ao conhecimento e uso de métodos contraceptivos, na faixa etária de 15 a 

24 anos, o número médio de métodos conhecidos pelas moças era maior do que o número 

conhecido pelos rapazes (BEMFAM, 1999). Este dado demonstra a necessidade de ampliar a 

participação dos homens nos debates e/ou programas de saúde sexual e reprodutiva. 

Em 2000, a cada 10 jovens escolarizados de capitais brasileiras, aproximadamente 



nove usavam algum método contraceptivo para evitar a gravidez. Entretanto, ainda há um 

grande número daqueles que praticam relações sexuais sem nenhuma prevenção (Rede 

Feminista de Saúde, 2004; UNESCO, 2004). Segundo o UNICEF (2002), há indícios de que a 

consciência a respeito do sexo seguro vem demonstrando estar relacionada ao nível de 

instrução: entre aqueles que afirmaram usar o preservativo em todas as relações sexuais, 40, 

1% estavam no ensino médio e 32,1% estavam entre 5ª e 8ª série.  

Apesar de o Brasil apresentar uma curva descendente referente à taxa de fecundidade, 

aumentou o número de mulheres entre 10 e 19 anos que estão tendo filhos. Segundo os dados 

do IBGE (2000), verificamos uma tendência marcante no grupo de menor idade (10-14 anos) e 

de baixa renda, embora segundo o Ministério da Saúde (2004) a participação das garotas de 

classe média entre as grávidas aumentou 34%. 

No ano de 2002, 16,6% de adolescentes com vida sexual ativa já tinham engravidado 

ou engravidado a companheira. A gravidez é mais incidente entre adolescentes de 15 a 17 anos 

(78,7 %) e é mais freqüente na classe D (20,1%). A gravidez foi um dos motivos apontados 

para o abandono escolar (Rede Feminista de Saúde, 2004; UNICEF, 2002). Ainda em relação 

à gravidez, pesquisa da UNESCO (2004) revela que adolescentes escolarizados de capitais 

brasileiras creditavam à gravidez não planejada a intensidade do desejo sexual, a imaturidade 

psicológica e a falta de diálogo entre pais e filhos. Além disso, a gravidez na juventude é 

entendida como problemática devido ao abandono da escola e constituição prematura de uma 

família. Na percepção dos jovens, uma adolescente grávida se prejudica e carrega um peso 

para o resto da vida, e as jovens mães que não estejam unidas maritalmente ainda são 

estigmatizadas. 

Em 1998, 26,31% das jovens de 10 a19 anos engravidaram e fizeram curetagem ou 

tiveram filhos. O número de adolescentes que passou pelos serviços do Sistema Único de 



Saúde, para corrigir as seqüelas do aborto malfeito, vem crescendo a cada ano. De 1993 a 

1997, as curetagens pós-aborto em adolescentes passaram de 19% para 22% do total de 

procedimentos. Em 1996, o número estimado de abortamentos em jovens de 10 a 19 anos foi 

de 243.392 casos (Rede Feminista de Saúde, 2004; Programa Saúde do 

Adolescente/Ministério da Saúde, 1996). No entanto, os Comitês de Mortalidade Materna têm 

revelado que o aborto está associado a números bem maiores de óbitos de mulheres em idade 

fértil do que aqueles oficialmente informados (Rede Feminista de Saúde, 2001). 

Há muito que se diz ser inconcebível que as mulheres continuem morrendo de causas 

ligadas à gravidez, ao parto e ao puerpério. No entanto, o que se observa é que, ainda em 

nossos dias, em muitas regiões do mundo, a mortalidade materna continua bastante elevada, 

constituindo grave problema de saúde pública e um grande desafio para as políticas educativo-

preventivas.

Em relação ao HIV/Aids, a população mais afetada, desde o surgimento da epidemia 

no Brasil, tem sido a de 25 a 39 anos, e, tendo em vista o período de incubação do HIV, 

notamos que os jovens estão se infectando entre os 15 e 25 anos, em sua maioria.(UNESCO, 

2002). Atualmente, mais de 60% dos casos de Aids são registrados entre analfabetos ou 

pessoas com até oito anos de estudo. 

Este panorama da situação dos adolescentes brasileiros nos auxilia para o 

desenvolvimento de programas que correspondam às expectativas e necessidades do público 

adolescente.

No Rio Grande do Norte, a população é de 2,4 milhões de habitantes. Deste total, 

609.954 pessoas corresponde à população feminina em idade fértil, das quais 22% encontram-

se na faixa etária de 15 a 19 anos de idade. Verificamos, também, uma acentuada urbanização 

(70 % da população total), sem que haja uma oferta correspondente de emprego, o que 



pressiona a estrutura disponível de serviços, que se mostra incapaz de atender as demandas 

crescentes.  Além disso, esse desequilíbrio implica na queda dos padrões de prestação dos 

serviços básicos e essenciais, os quais já se encontram abaixo dos níveis desejáveis pela 

população. (Censo, 2000). 

 Outro aspecto preocupante é a constatação de que a média da população do Rio Grande 

do Norte recebe até um salário mínimo, fator que se constitui em um problema nacional, 

assumindo perspectivas mais graves no Nordeste, em decorrência das condições de 

subdesenvolvimento econômico e social prevalecentes na região. (SSP/RN, 1999). 

 No estado do Rio Grande do Norte, a incidência das DST’s continua elevada, com 

impacto importante na saúde da população jovem.  No período de 1987 a 1992, registrou-se 

6397 casos. Este sinergismo entre DST e a AIDS e o impacto histórico destas doenças 

reforçam a necessidade do estabelecimento da prevenção e controle das DST’s como 

prioridade igual a do combate à epidemia da AIDS. (SSP/RN, 1999). 

 Por tudo isto consideramos que os indicadores de saúde sexual e reprodutiva dos 

adolescentes estão a exigir do Poder Executivo, através dos gestores públicos, a elaboração de 

políticas públicas e o desempenho de seu papel definido na Constituição. Esta determina que 

ao Estado cabe dotar a população de meios, instrumentos e informações para que as pessoas 

possam viver dignamente e num contexto de participação democrática. 





Capítulo III – Protagonismo juvenil: caminhos da participação social com os adolescentes. 

 O que ficou é que devemos praticar a paz, começando por nós mesmos, 

porque é a partir de mim que minha casa pode mudar,

minha rua, meu bairro, minha cidade, nosso Brasil e nosso mundo. 

O homem que morre lutando é um vencedor, você também pode! 

Não podemos apenas falar ou escrever, precisamos praticar. 

(Gabriela S. G., 16 anos) 

 O depoimento acima, extraído do relatório do ‘IV Encontro Potiguar de Adolescentes - 

EPA13, convida-nos a refletir sobre a nossa participação social enquanto sujeito de direitos e 

deveres. E ao mesmo tempo, tal relato demonstra o avanço de novas posturas dos adolescentes 

no enfrentamento de demandas sociais marcadas pela violência, exclusão, desigualdades e 

injustiças sociais, rumo à construção de uma cultura de paz14.

Diante disso, tomando por base o pensamento expresso pela adolescente Gabriela, 

pretende-se, aqui, discutir e analisar o protagonismo juvenil e seus significados políticos, 

pedagógicos e sociais, avançando no estudo da participação dos adolescentes como sujeitos 

sociais nos movimentos e programas destinados a este segmento. Para este propósito, a seguir, 

iniciaremos fazendo um percurso social que auxiliará na definição deste termo. 

3.1 – Protagonismo juvenil e participação social: percursos e definições. 

13 O IV Encontro Potiguar de Adolescentes – EPA – foi realizado em Natal/RN, no ano de 2001, com o propósito 
de promover uma cultura de participação social para a ação comunitária entre os adolescentes potiguares. Tal 
Encontro teve o apoio do Fundo de População das Nações Unidas e do Ministério da Justiça. 

14 De acordo com Feize Milani (2003, p. 31), “Construir uma Cultura de Paz é promover as transformações para 
que a paz seja o princípio governante de todas as relações humanas e sociais. São transformações que vão desde a 
dimensão dos valores, atitudes e estilos de vida até a estrutura econômica e jurídica, as relações políticas 
internacionais e a participação cidadã, pressupõe trabalhar de forma integrada em prol de grandes mudanças na 
humanidade – justiça social, igualdade entre os sexos, eliminação do racismo, tolerância religiosa, respeito às 
minorias, educação universal, equilíbrio ecológico e liberdade política”. 



O debate acerca da participação social teve seu marco histórico no processo de 

redemocratização do País, período em que o Brasil vivenciou um novo contexto social 

marcado pelo fim do ciclo militar e pela aprovação da Carta Magna, a Constituição Federal, 

em 1988, a qual assegurou o estado de direito, garantindo a participação da sociedade na 

elaboração, controle e fiscalização de políticas públicas.

Em 1990, durante a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, das Nações 

Unidas, o Brasil assumiu o compromisso de realizar um reordenamento jurídico e institucional 

para assegurar à infância e à adolescência os direitos à sobrevivência, ao desenvolvimento, à 

proteção e à participação. Nesse mesmo ano foi promulgada a Lei 8.069/90 - o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA, que veio regulamentar a norma constitucional, assegurando 

que as crianças e os adolescentes sejam sujeitos de direitos e deveres. Com este dispositivo 

legal, o modelo democrático deixou de ser apenas representativo para tornar-se participativo. 

Este contexto histórico de abertura democrática possibilitou ampliar as discussões 

sobre os espaços de inclusão dos adolescentes na condição de sujeitos de direitos e deveres, 

assegurando-lhes a participação social nos espaços de discussão, proposição e deliberação de 

políticas públicas.

No mesmo período em que o País vivia seu processo de redemocratização observava-

se, notadamente sob os auspícios da Organização das Nações Unidas – ONU, a promoção de 

ampla discussão e a aprovação de recomendações e planos de ação que visavam nortear as 

políticas públicas e sociais destinadas aos adolescentes, em diversas regiões do mundo. 

Destaca-se, por exemplo, a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento – 

CIPD, realizado no Cairo, Egito, em 1994, na qual recomendou-se aos Governos o 

envolvimento ativo da juventude no planejamento, implementação e avaliação das atividades 

que tenham impactos diretos sobre sua vida.  



O Fórum Mundial da Juventude do Sistema das Nações Unidas, realizado em 1998, na 

cidade de Braga, Portugal, aprovou o Plano de Ação de Braga para a Juventude, com o 

objetivo de promover a participação dos jovens no processo de desenvolvimento humano. 

Segundo a Carta de Braga (Banco Mundial do Brasil, 2004, p. 107), “os jovens estão 

construindo a liderança democrática, a sociedade civil e o capital da sociedade para o século 

XXI”.  O propósito era demonstrar que os jovens  não são obstáculos, mas “recursos valiosos 

para o desenvolvimento”. 

Em 2001, realizou-se a quarta sessão do Fórum Mundial da Juventude do Sistema das 

Nações Unidas, visando enfatizar e fortalecer o plano de ação de Braga. Nela foram discutidas 

e aprovadas as “Estratégias de Dakar para o empoderamento da juventude no mundo”.  

Na busca de implementar as recomendações contidas nesses documentos no Brasil, 

vários segmentos do governo e da sociedade civil organizada implementaram estratégias de 

mobilização e empoderamento da juventude, as quais significaram importante avanço no que 

diz respeito às novas concepções de políticas para a juventude. Tal avanço demonstra que 

outros parâmetros para o trabalho com os adolescentes estão sendo construídos, permitindo 

que eles, hoje, representem a maior ‘fatia’ dentre os cidadãos interessados em temas 

relacionados à participação, elaboração e discussão de políticas públicas (ANDI, 2004). 

O crescimento de forma acelerada das experiências de grupos e dos movimentos 

sociais com adolescentes em todo o território nacional é notório, ora inspirado na Conferencia 

do Cairo, que defende os direitos sexuais e reprodutivos, ora no Estatuto da Criança e do 

Adolescente etc. Os adolescentes, atualmente, assumem as mais diferentes formas de atuação, 

seja no campo da saúde sexual e reprodutiva, no do meio ambiente e direitos humanos, com 

ações de assistência social, entre outros. 



No entanto, apesar dessa expressiva atuação juvenil, quase não existem estudos sobre 

as práticas sociais e educativas realizadas pelos adolescentes, visto que a maioria dos estudos 

com adolescentes e jovens está voltada para a explicação de comportamentos estereotipados, 

como drogadição, violência, gravidez não-planejada e outros. (Abramo, 2000; Calazans, 

1999). Logo, as novas formas e os novos temas por meio dos quais os adolescentes e jovens 

vêm se colocando na cena pública requerem mudanças no olhar que se lança sobre eles.  

Segundo Carrano & Peçanha (2003), é preciso conhecer e compreender o caráter social 

e educativo das práticas coletivas dos jovens, pois o processo destas práticas merece uma 

maior compreensão das formas e conteúdos, considerando o contexto de adversidades em que 

estão inseridos estes sujeitos sociais, como visto em capítulos anteriores.   

Nesse caminho, em que os jovens desenvolvem e criam várias formas e conteúdos de 

participação, percebe-se, ainda, o avanço das propostas de protagonismo juvenil, estimulando 

os adolescentes a se engajarem em diversos tipos de movimentos sociais e, particularmente, 

em programas de saúde sexual e reprodutiva. É a atuação dos adolescentes, ou seja, sua ação 

protagônica, nesses programas, que configura o objeto particular do presente estudo, no qual 

também se busca apreender alguns dentre os diversos significados emprestados ao termo 

protagonismo. 

Vale ressaltar, assim, a concepção de protagonismo elaborada a partir de uma ampla 

discussão sobre as experiências e práticas pedagógicas com adolescentes, realizadas pela 

Fundação Odebrecht, em 1988 (Costa, 2000). As reflexões, discussões e os diálogos entre 

adolescentes, jovens e educadores auxiliaram a construção do conhecimento sobre o tema do 

protagonismo juvenil. No contexto daquela experiência, afirma Costa (idem, p.20) que “O 

temo protagonismo, em seu sentido atual, indica o ator principal, ou seja, agente de uma ação, 



seja ele um jovem ou um adulto, um ente da sociedade civil ou do Estado, uma pessoa, um 

grupo, uma instituição ou um movimento social”.

O protagonismo pode ser realizado por diversos atores sociais, gestores e até mesmo 

instituições, em suas atuações diversas como canais e possibilidades de participação social. 

Compreende-se, assim, que tal conceito é amplo e abrangente e não está limitado à atuação 

apenas, do adolescente. Costa (2000), ao descrever o processo político-pedagógico, 

desencadeador do protagonismo juvenil, toma como referência um tipo particular de 

protagonismo, que é aquele desenvolvido pelos adolescentes e, ainda, faz um recorte mais 

específico, que é o daqueles na faixa etária entre 12 e 18 anos de idade, de acordo com a 

legislação brasileira (ECA, Lei 8.069/90).

 Ao fazer este recorte etário, ele destaca que o ponto de delimitação compreende o 

significado que o adjetivo “juvenil” imprime ao substantivo “protagonismo”. Nesse contexto, 

defronta-se, mais uma vez, com a ambigüidade das categorias ‘jovem’, ‘juventude’, 

‘adolescente’ e ‘juvenil’, como já expresso, com maior ênfase, no capítulo sobre a 

adolescência. De acordo com Calazans (2000, p.46),  

Enquanto as ciências sociais tendem a privilegiar a categoria jovem, a psicologia e estudos na área da 

educação fazem uso da categoria adolescente. Os estudos de natureza demográfica e epidemiológica, 

por seu turno, utilizam-se de cortes de idade, segundo os alinhamentos sugeridos pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS). 

Portanto, adotamos tanto os termos adolescentes, adolescências, adolescência quanto 

juvenil, jovens e juventude, na medida em que compreendemos que, embora sejam termos 

socialmente construídos, e assim tragam a marca das pessoas concretas a que se referem, ainda 

assim tratam do conjunto de pessoas que se encontram em uma faixa etária muito bem 

delimitada. No entanto, quando nos referimos, neste estudo, às terminologias, temos em vista 



os sujeitos do nosso estudo, cujos perfis são de adolescentes estudantes de escolas da rede 

pública, participantes de programas em saúde sexual e reprodutiva da cidade do Natal/RN, 

meninos e meninas moradores da região periféricas desta cidade, pertencentes à classe social 

média baixa. 

Voltando a Costa (2000), o adjetivo ‘juvenil’ remete à condição das diferentes 

adolescências, situadas em diferentes fases de transição. Nelas, deverão compor uma trajetória 

pessoal constituída de estudo, trabalho, participação em grupos, entidades e movimentos de 

diversas naturezas, junto com seus pares, outros adolescentes, e as demais pessoas com quem 

se relacionam. Pode-se, assim, considerar que o protagonismo juvenil é uma conquista mais 

geral dos adolescentes, enquanto luta pela expressão individual e coletiva, de participação nos 

espaços sociais e públicos, antes restrito aos adultos.

No âmbito, ainda, da participação social dos adolescentes, acrescentem-se as 

considerações de Ricci (2002) que, ao citar Maria Eleonora Rabello, destaca que seu conceito 

de protagonismo prioriza o universo das artes cênicas, na medida em que ela considera que 

protagonista é a personagem principal de uma peça dramática, pessoa que desempenha ou 

ocupa o primeiro lugar em um acontecimento. Assim, para ela, o protagonismo representa a 

atuação dos jovens nos movimentos sociais, no sentido de intervir e buscar transformar a 

sociedade.

Os citados autores visam, assim, se apropriar dessa palavra e do simbolismo a ela 

atribuído, para estabelecer a relação entre a ação pautada no protagonismo e um processo 

pedagógico com os adolescentes, voltado ao direito à participação, à deliberação e inclusão 

nos espaços sociais, educativos e comunitários (Costa, 2000; Ricci, 2002). Eles ainda 

ressaltam que o protagonismo juvenil relaciona-se, basicamente, com a preparação para a 

cidadania. Nesse sentido, destacam que 



Qualquer projeto que tenha por objetivo incentivar ou promover o protagonismo juvenil parte do 

princípio de que o adolescente ou jovem possui a capacidade política de um cidadão. A cidadania 

pressupõe direitos universais, de onde emerge um ser político, que decide sobre o seu destino e o de sua 

coletividade (Ricci, 2002, p. 1).

Publicação sobre protagonismo juvenil demarca claramente um conceito e uma 

definição que remete à ação e à prática, em decorrência de uma proposta, também, de 

educação para a cidadania, corroborando com os postulados até o momento apresentados. De 

acordo com o texto, 

O protagonismo juvenil é um tipo de ação de intervenção no contexto social para responder a 

problemas reais, onde o jovem é sempre o ator principal. É uma forma superior de educação para a 

cidadania, não pelo discurso de palavras, mas pelo curso dos acontecimentos. É passar a mensagem da 

cidadania, criando acontecimentos, onde o jovem ocupa uma posição de centralidade. O protagonismo 

significa, tecnicamente, o jovem participar como ator principal em ações que não dizem respeito à sua 

vida privada, familiar e afetiva, mas a problemas relativos ao bem comum, na escola, na comunidade 

ou na sociedade mais ampla. Outro aspecto do protagonismo é a concepção do jovem como fonte de 

iniciativa, que é ação; como fonte de liberdade, que é opção; e como fonte de compromissos, que é 

responsabilidade.

(http/www.protagonismojuvenil.org.br/protagonismo.asp, em 02/10/04) 

Assim, ressalta que a ação protagônica remete à atuação conjunta entre adolescentes, 

educadores, gestores e sociedade. Trata-se, portanto, menos de uma atuação ‘para’ os jovens e 

mais ‘com’ os jovens. No primeiro sentido está implícita uma prática pedagógica que 

considera o sujeito um agente passivo e receptor; enquanto no outro se identifica o pressuposto 

da inclusão social pela busca da igualdade de direitos e pelo exercício dos deveres. Esta última 

perspectiva aponta para o adolescente na condição de sujeito da ação, reconhecendo-o como 

sujeito criativo, construtivo e solidário. 



Sob esse prisma, podemos alertar que a atuação do adolescente não é simplesmente uma 

atuação solitária e isolada, mas sim uma interação com o todo, ou seja, implicado com as 

demandas da instituição, dos educadores, da comunidade, da família e dele mesmo.  

Para Sobrinho (2003), o protagonismo juvenil pode estar associado ao termo 

‘participação social’ como possibilidade de consolidar a democracia e contribuir na resolução 

de problemas que envolvem as comunidades, ou qualquer espaço que envolva pessoa ou 

grupos, pautado primeiro, no desejo. Afirma ele que, “Quando escuto a palavra participação, 

logo associo a um desejo! Uma vontade de compartilhar, trocar, interferir, decidir, fazer parte. 

Tudo isso junto também de responsabilidade, ou seja, de compromissos com aquilo que 

participo”. (Sobrinho, 2003, p. 12). Ele destaca, ainda, que há várias formas de participar da 

sociedade. Nela, projetos e sonhos podem ser realizados no encontro com parceiros, somando 

esforços e dividindo desafios. 

Nos últimos tempos, outros termos foram sendo associados ao protagonismo juvenil. 

Um deles, o termo “empowerment” - que em uma tradução aproximada da língua portuguesa 

denomina-se ‘empoderamento’ -, foi utilizado pelas Agências de Cooperação Internacional. 

Esse termo, inclusive, veio contribuir com a ampliação e fortalecimento do significado do que 

já se entendia como protagonismo juvenil. O Fundo de População das Nações Unidas 

(UNFPA, 2002) dele se valeu com o propósito de caracterizar os poderes demonstrados pelos 

adolescentes para atuar nos espaços públicos, sociais e comunitários. Embora não seja 

encontrado no dicionário Aurélio (1986), o termo ‘empoderamento’ tem vários significados e 

implicações, absorvidos do movimento social. Dentre eles, destaca-se a referência à pessoa 

cheia de informação, orientação e conhecimento, conseqüentemente pessoa com poder para 



atuar, comprometer-se, lutar e participar do enfrentamento das questões sociais e educacionais 

diversas.

Na atuação do UNFPA junto aos movimentos sociais no Brasil, nesses últimos tempos, 

foi comum observar a utilização do termo empoderamento como referência à atuação de 

segmentos distintos da sociedade: o empoderamento dos jovens na defesa da saúde sexual e 

reprodutiva; jovens empoderados para atuar na escola; programa de empoderamento dos 

jovens etc. 

Também no contexto das ações do UNFPA foi observado a emergência do termo 

“advocacy”, que significa advogar ou defender os direitos e deveres, referindo-se à difusão e 

defesa dos direitos (UNFPA, 2002).

Tanto no entendimento que se tem de empoderamento quanto de advocacy supõe-se a 

educação para a cidadania, a socialização de informações, a luta pelo acesso aos serviços 

públicos de qualidade e a participação na tomada de decisões dentro de um processo de 

diagnóstico, do planejamento e da execução de políticas públicas e/ou programas sociais. O 

centro dessas estratégias, assim como do protagonismo, é o incremento do poder das pessoas 

e/ou determinado grupo ou comunidade para a posse de conhecimentos, a manifestação dos 

seus próprios pensamentos e a interferência no destino do projeto de vida coletivo e pessoal. 

Diante disso, consideramos que tanto a expressão protagonismo juvenil quanto participação 

social dos adolescentes estão implicadas com os termos ‘empoderamento’ e ‘advocacy’, por 

tratarem dos aspectos relativos à questão da gestão participativa como focos de discussão de 

um novo processo democrático e fator marcante para romper com o autoritarismo, 

subordinação e alienação das pessoas na sociedade. 

É importante assinalar que, para efeito deste estudo, os termos protagonismo juvenil e 

participação social dos adolescentes são sinônimos, eles se completam e estão contidos um no 



outro. Portanto, não são diferentes nem opostos, mas atendem a um mesmo propósito, qual 

seja o da educação e ação pautada na cidadania. 

O conceito de protagonismo juvenil, ao ser legitimado na Constituição Federal através 

de diversas formas, especialmente como uma condição do Estado Democrático e de Direito, 

rompe com uma postura pedagógica paternalista, assistencialista ou manipuladora, que sempre 

esteve presente na educação tradicional e conservadora, como indica o pedagogo 

pernambucano Paulo Freire (1987).  

A relação entre a educação e democratização da cultura apresentada por Freire (1996) 

demonstra a dimensão humanista, o sentido transcendental da relação educador-educando, o 

esforço criador e re-criador dos participantes dessa relação como sujeito e não mero e 

permanente objeto.  De acordo com ele, 

Somente um método ativo, dialogal e participante poderia gerar a criticidade, a democratização, a 

liberdade e autonomia dos sujeitos. A partir daí, começaria a favorecer em maior ou menor medida o 

aprendizado da cooperação, da participação social e do diálogo nas práticas institucionais, fundamentais 

para que os jovens se percebam como cidadãos, que implica um processo de participação democrática 

entre o educador, educando e comunidade. (Freire, 1996, p. 83).

Costa (2000), assim como Freire (1996), também expressa, claramente, essa diferença 

entre a condução pedagógica de participação cidadã e os velhos paradigmas na condução da 

educação manipuladora. De acordo com ele,  

Se queremos transmitir valores às novas gerações, não devemos nos limitar à dimensão dos conteúdos 

intelectuais transmitidos através da docência. Devemos ir além. Os valores devem ser, mais do que 

transmitidos, vividos, através de práticas educativas e no curso dos acontecimentos. Como educadores, 

precisamos nos fazer presentes na vida dos educandos, de forma construtiva, emancipatórios e solidária. 

Educar (...) é criar espaços para que o educando possa empreender ele próprio a construção do seu ser, 

ou seja, a realização de suas potencialidades em termos pessoais e sociais. (Costa, 2000, p. 47) 



Esta concepção pedagógica sinaliza para o rompimento do tabu e do preconceito em 

relação à atuação e participação do adolescente na solução de problemas sociais, como 

expressos em depoimentos do tipo: “Os adolescentes ainda não estão preparados”, “Eles são 

tão infantis!”, “Ah! Só podia ser adolescente!...”

 Para Costa (2000), a proposta pedagógica que visa o protagonismo juvenil vai além de 

uma ação preventiva em relação à moralidade e legalidade vigentes. Trata-se de um processo 

de construção de cidadãos mais autônomos, críticos e autodeterminados, de uma sociedade 

mais democrática, solidária e aberta. Neste sentido, visto que as ações pressupõem distintos 

momentos, como iniciativa, planejamento, execução, avaliação e apropriação dos resultados, 

ele considera que há diferentes níveis de protagonismo em cada um deles. Ao mesmo tempo, 

busca apontar as formas de relação educador-educando em cada ação, de modo que se 

observam “degraus” de participação do adolescente na perspectiva do protagonismo. De 

acordo com ele, 

Os degraus de participação são: 1 – Participação manipulada: Os adultos determinam e controlam o 

que os jovens deverão fazer numa determinada situação; 2 – Participação decorativa: Os jovens 

apenas marcam presença em uma ação, sem influir no seu curso e sem transmitir qualquer mensagem 

especial aos adultos; 3 – Participação simbólica: A presença dos jovens em uma atividade ou evento 

serve apenas para mostrar e lembrar aos adultos que eles existem e que são considerados importantes. 

A participação é, ela mesma, uma mensagem; 4 – Participação operacional: Os jovens participam 

apenas da execução de uma ação; 5 – Participação planejadora e operacional: Os jovens participam 

do planejamento e da execução de uma ação; 6 – Participação decisória, planejadora e 

operacional: Os jovens participam da decisão de se fazer algo ou não, do planejamento e da execução 

de uma ação; 7 – Participação decisória, planejadora, operacional e avaliadora: Os jovens 

participam da decisão, do planejamento, da execução e da avaliação de uma ação; 8 – Participação 

colaborativa plena: Os jovens participam da decisão, do planejamento, da execução, da avaliação e 

da apropriação dos resultados; 9 - Participação plenamente autônoma: Os jovens realizam todas as 

etapas; 10 –Participação condutora: Os jovens, além de realizar todas as etapas, orientam a 

participação dos adultos. (Costa, 2000, p. 180 e 181). 



O protagonismo juvenil representa uma proposta educativa de trabalhar com o adolescente, 

considerando a necessidade de mudanças na cultura das pessoas, das organizações - com 

ênfase na escola - e no contexto sócio-comunitário em que empreende suas ações.  

Ao mesmo tempo em que estão lutando por justiça nos espaços sociais, os adolescentes 

estão lapidando o que carregam consigo enquanto pessoas singulares, como desejos, crenças, 

gestos, experiências, valores, certezas, incertezas e sonhos. Segundo Alves (2002, p.38), “É do 

sonho que nasce a dança e nasce a luta. Melhor guerreiro é o que sonha mais... Aqueles que 

partilham sonhos dão as mãos e caminham juntos. E esse é precisamente o início da política, 

que poderia ser definida como a arte de administrar os sonhos de um povo”. 

Esta relação entre o sonho e a política demonstra a dinâmica da ação do protagonismo, 

visto que ele não pode ser reduzido a elaborações cognitivas. Ao tratar dessa perspectiva de 

trabalho com jovens há que se considerar a dimensão subjetiva que eles manifestam, suas 

emoções e afetos, seus desejos. Não obstante, para não cair em idealismos e subjetivismos, 

também se faz necessário compreender como o protagonismo aparece e se constitui no interior 

de um sistema social. 

Maturana (1999) assinala que um sistema social é formado por seres vivos que 

interagem entre si, e a partir dessas interações constroem-se uma rede de ações coordenadas na 

qual eles se realizam a si próprios. A compreensão deste pensamento coloca a participação do 

indivíduo como um processo coletivo e dinâmico.  

As interações sociais dos adolescentes possibilitam o pensar e o fazer coletivo em um 

processo contínuo de relações, que em verdade constituem uma rede de saberes e práticas. Os 

espaços onde os adolescentes transitam tornam-se bastante significativos para entendermos 



como, onde e quando se processa a contribuição da ação de protagonismo juvenil em uma 

proposta político-pedagógica.

A seguir, detalharemos a experiência de participação social dos adolescentes no seu 

movimento organizado, a qual constitui objeto privilegiado de atenção neste estudo. 

3.2 – Participação juvenil: experiências, ações e movimentos sociais. 

 No nosso trabalho junto ao movimento social organizado de adolescentes temos 

observado que o sentimento de pertencimento a determinado grupo, programa e/ou projeto 

mobiliza o seu pensar e o sentir para o fazer. Neste processo, percebe-se que a interação com o 

outro possibilita estabelecer novos caminhos, valores e conhecimentos. Ao mesmo tempo, 

mobiliza diferentes identidades, potencialidades e limites, oportunizando recorrentes 

transformações e construções, dentro de um processo dinâmico e cheio de vitalidade. 

Destacamos a atuação do Movimento de Adolescentes do Brasil – MAB -, que é uma 

rede constituída, a partir de 1996, por grupos de jovens e educadores de diversas áreas de 

atuação, comprometidos com a participação social, o exercício da cidadania e a inclusão 

social, para o desenvolvimento de projetos, programas e/ou ações locais, regionais e nacionais 

e/ou internacionais.

A missão do MAB é favorecer a intervenção e inserção social, política e cultural dos 

adolescentes na comunidade. Os princípios norteadores deste movimento são a participação 

efetiva dos adolescentes, a construção coletiva do conhecimento, a parceria entre adolescentes 

e educadores, a prática da convivência solidária e afetiva, o respeito à diversidade, bem como 

a socialização das informações e das experiências alcançadas. O MAB é suprapartidário e não 

tem caráter religioso. Sua finalidade consiste em articular e promover o intercâmbio, assim 



como apoiar ações de construção da cidadania nas áreas de educação, saúde, saúde sexual e 

reprodutiva, sexualidade, meio-ambiente, direitos, valores humanos, violência, prevenção ao 

uso indevido de drogas, arte e cultura, lazer, formulação de políticas publicas, dentre outras. 

(Ribeiro C. & Campos, M., 2004). 

O MAB tem aproximadamente 60 grupos filiados, oriundos de várias regiões do Brasil, 

sendo compostos por membros de organizações não-governamentais e instituições ou grupos 

informais, cada um com diferentes estratégias de ação, mas tendo em comum a compreensão 

da importância do trabalho com adolescentes, os quais são considerados enquanto sujeitos de 

transformação com vistas a uma sociedade melhor, mais justa e com qualidade de vida.   

Segundo Ana Serra15, no prefácio do livro “Afinal, que paz queremos?”, 

O MAB cumpre um dos compromissos mais importantes que a sociedade pode ter a favor dos 

adolescentes e jovens, que é ajudá-los a canalizar suas energias de forma produtiva e positiva, para que 

possam, gradualmente, se tornar autônomos, participando de decisões que afetam suas vidas, suas 

famílias e a sua comunidade, cumprindo o seu papel de “ator-chave” no processo de desenvolvimento 

deles mesmos e da sociedade. (Serra, 2004). 

 O número significativo de ações realizadas nas cidades brasileiras por grupos 

organizados de adolescentes, jovens e educadores revela o compromisso desses atores com o 

exercício da defesa e a promoção dos seus direitos e deveres. A realidade desses grupos se 

constitui em uma grande diversidade no que se refere, além dos aspectos étnico, racial, de 

gênero, político e ideológico, também no que diz respeito às questões culturais, sócio-

econômicas e demográficas. As interações afetivas, educativas, políticas e sociais que têm 

lugar nos Encontros de Adolescentes, seja no âmbito municipal, estadual ou nacional, 

15 - Psicóloga e psicoterapeuta de adolescentes. Foi presidente do Conselho Regional de Psicologia da Reg. 01. 
Desde 1994 é consultora técnica/especialista da Área de Saúde do Adolescente e do Jovem/Ministério da Saúde.  



possibilitam registrar experiências enriquecedoras que simbolizam uma nova prática 

pedagógica e política de participação social com vistas ao protagonismo juvenil. 

O Encontro Nacional de Adolescentes – ENA -, organizado pelo MAB e constituindo 

marco privilegiado da sua ação, é o espaço de participação para os grupos, instituições e 

organização das diferentes regiões do Brasil. Ele tem o objetivo de promover a atuação dos 

jovens e educadores, protagonistas sociais, contribuindo para a discussão e a elaboração de 

novas estratégias de ação social e política. Até o momento foram realizados 12 encontros 

nacionais, em lugares e épocas diferentes, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, para 

conhecer, discutir e propor estratégias de ação que incentivem a participação juvenil. Estas 

oportunidades nos mostram que é possível uma construção coletiva com a participação efetiva 

dos adolescentes nos processos e nas tomadas de decisões. 

Ao analisarmos os temas discutidos nos Encontros Nacionais, como revela o Quadro I 

abaixo, observamos a evolução dos debates no contexto das demandas dos adolescentes, as 

quais desembocam em uma discussão sobre a participação social. Esse tema é importante visto 

expressar a busca dos adolescentes por um efetivo exercício da cidadania, de modo que sua 

discussão implica em enfrentar questões desafiadoras a respeito do direito de ocupar o espaço 

legitimado de participação social. 

Quadro I: Ano, local e tema dos Encontros Nacionais de Adolescentes. 
ENCONTROS ANO LOCAL TEMAS
I ENA 1991 Campinas - SP “Por que orientação sexual?” 
II ENA 1992 Campinas – SP “Conversando sobre paixão, sexo, droga e 

rock’n roll” 
III ENA 1993 Campinas – SP “Brasil, mostra a sua cara!” 
IV ENA 1994 Campinas – SP “Adolescência, sonho e realidade” 
V ENA 1995 Campinas – SP “Eu, adolescente, eu corpo, eu humano, eu 

brasileiros, eu masculino/feminino.” 
VI ENA 1996 Campinas - SP “Adolescência, desejo e transformação” 
VII ENA 1997 Uberlândia – MG “Adolescente, semeador e comunicador” 
VIII ENA 1998 Rio Claro – SP “Adolescente, movimento e vida.” 
IX ENA 1999 Porto Alegre – RS “Também depende de nós.” 



X ENA 2000 Salvador - BA “Vem voar com a gente. Direito não e utopia.” 
XI ENA 2002 Lavras – MG “Afinal, que paz queremos?” 
XII ENA 2004 Natal – RN “Tecendo e construindo a participação social” 

Fonte: (Ribeiro & Campos, 2002, p. 136) 

O XII ENA constituiu-se como um espaço privilegiado para discutir, experimentar e 

avaliar novos processos que possam ampliar os saberes e as práticas numa ação político-

pedagógica mais estruturada e sistematizada. O objetivo principal deste Encontro foi 

“contribuir para a promoção da participação juvenil nas ações de intervenção social e das 

políticas públicas, possibilitando a discussão e viabilização de projetos de vida que os e as 

adolescentes querem para si e para o seu coletivo”. (MAB, 2004, p. 3). No que diz respeito ao 

referendo da importância do ENA para os adolescentes, registramos o depoimento da 

psicóloga Ana Serra, membro da equipe técnica da Área de Saúde do Adolescente, do 

Ministério da Saúde, a qual afirma que, 

“O ENA é a mostra preciosa das diferentes adolescências e juventudes, de suas diferentes culturas e da 

própria compreensão do mundo. Põem em evidência as experiências vividas pelos adolescentes e jovens 

que são fundamentais no aprendizado da vida e na construção dos seus projetos de futuro, canais do 

sentido de suas existências”. (Serra, 2004, s/p) 

Nossa prática em programas de atendimento voltados ao público juvenil atesta que o 

envolvimento criativo e organizado dos adolescentes vem contribuindo para as reflexões sobre 

a educação participativa, que pressupõe diálogos e luta por cidadania16. Ressaltamos que a 

promoção do diálogo, nestes espaços de busca de participação, tem se mostrado um relevante 

caminho de implementação da participação social dos adolescentes na resolução de seus 

problemas e angústias.  

16 Para Leonardo Boff (2000) cidadania significa a capacidade de um povo e dos cidadãos de moldarem seu 
próprio destino, em consonância com o destino comum da humanidade e da terra.    



Em se tratando da temática do diálogo, tão presente nas ações e redes de interlocução 

do Movimento de Adolescentes, recorremos a Paulo Freire, que cultivou saberes necessários a 

pratica participativa, a fim de iluminarmos os sentidos que o termo pode assumir. Para Freire 

(1987, p. 79), 

“o diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, 

portanto, na relação eu-tu. Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que 

se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e 

humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar idéias a serem consumidas pelos permutantes.”  

Nesse Movimento, em rede, está se construindo um diálogo entre adolescentes e seus 

pares, envolvendo a sociedade e os gestores públicos para avançar no processo de participação 

social, considerando que este é um desafio permanente a ser enfrentado pelos adolescentes. 

Durante o ENA, registrou-se que todos estão ainda aprendendo a andar nesse caminho. 

Neste sentido, as experiências e saberes que foram partilhados no XII Encontro 

permitiram construir um Relatório de Proposições (MAB, 2004), elaborado nos grupos de 

discussão, a partir das reflexões críticas sobre a prática dos adolescentes. Ele contempla a 

proposição de diretrizes para a elaboração de políticas públicas para a juventude, as quais 

também ratificam outras já existentes, como aquelas aprovadas no Fórum Mundial da 

Juventude, anteriormente citado, cujo foco é a promoção da participação social em diversas 

áreas de políticas públicas no Brasil.

Em relação aos Encontros Estaduais de Adolescentes, o Rio Grande do Norte vem se 

destacando por ser o estado brasileiro que lançou o desafio de colocar em prática a 

mobilização dos grupos de adolescentes protagonistas, constituídos em diferentes 

municípios. Em 1999, foi realizado o I Encontro Potiguar de Adolescentes – EPA –, em 



que participaram quatrocentas pessoas. Em decorrência dos resultados alcançados neste 

primeiro Encontro, como a articulação de diversos setores institucionais, mobilização social 

de adolescentes e discussão com atores sociais e gestores públicos, foi possível reeditar esta  

experiência entendida como espaço aglutinador e propositivo. O Quadro II, abaixo, 

demonstra a evolução dos Encontros, tanto sob o ponto de vista do número de participantes 

quanto em relação ao aprofundamento dos eixos temáticos. 

Quadro II: Ano, local e tema dos Encontros 
Potiguares de Adolescentes - EPA. 

Encontro Local Ano Tema Nº de Partic. 

I EPA Natal 1999 Sexualidade e Cidadania 400

II EPA Natal 2000 Unidos pela Paz 500

III EPA Natal 2001 Voluntariado Jovem, construindo a Paz 600

IV EPA Natal 2002 Paz em ação, preconceito não. 700

V EPA Natal 2003 Jovens em ação, certeza de participação. 700

Fonte: Canto Jovem (2004). 

Como ressaltado anteriormente, ao se tratar dos ENA’s, também nos EPA’s foi 

possível perceber o avanço das discussões acerca da participação juvenil, refletindo um 

processo de debate propositivo. Em relação a ele, destacamos um trecho da Carta de 

Intenções, elaborada pelos adolescentes, durante o III EPA: 

(...) Percebendo a necessidade de participação dos adolescentes quanto a questões sociais e 

evidenciando-se o ser cidadão como responsável em mudanças relevantes, procuramos elaborar 

propostas para viabilizar transformações eficazes, melhorando a qualidade de vida dos jovens, de forma 

harmoniosa e completa, proporcionando a formação de cidadãos no sentido pleno da palavra. No âmbito 

educacional, percebemos a maior necessidade de capacitação dos educadores, assim como a participação 

efetiva dos jovens realizando um trabalho conjunto de tal forma que evidencie a divulgação do ECA 

(...). (Canto Jovem, 2001). 



A posição dos adolescentes revela que este espaço de encontros e diálogos entre os 

jovens e educadores se constitui como um processo de aprendizado, troca de saberes e atuação 

dos jovens na defesa dos seus direitos. Tal postura, observada tanto nos ENA quanto nos EPA, 

expressam o estágio de empoderamento alcançado pelos adolescentes através dessas 

experiências enriquecedoras. 

Ernesto Rodriguez (2004, p. 21), ao se pronunciar sobre o empoderamento dos jovens, 

diz que, 

Temos que ter consciência de que para que os jovens possam ter um protagonismo importante nas 

políticas públicas, eles têm que se empoderar intensivamente para saber como fazer as coisas, para 

saberem discutirem adequadamente, com quem toma decisões em que tipo de assunto porque senão a 

batalha estará perdida antes de começar. 

O desafio é legitimar a participação dos adolescentes em um contexto social, 

econômico e político tão desfavorável ao seu desenvolvimento. É significativo ressaltar que 

não se trata de supervalorizar o espaço de participação social nem o protagonismo juvenil, mas 

sim de analisá-los em profundidade, percebendo as construções significativas a que os 

adolescentes podem chegar, tanto em sua prática social e individual, quanto em sua prática 

pedagógica e política. Tais construções formam e transformam esses adolescentes, jovens e 

educadores, criando e re-criando novos valores e ações.

Assim, busca-se a construção do conhecimento a partir da concepção de como se dá 

este próprio conhecimento, ou seja, de como operam os adolescente em suas interações 

contínuas, dentro de um processo de ação, reação, intervenção, concessão, experimentação, 

resistência, revelação e diálogos. Desta forma, em rede, o entrelaçamento das vias possibilita a 

constituição de nós. As conexões e relações de reciprocidade devem ser pensadas na interação 



de seus muitos caminhos – no diálogo entre eles, na possibilidade de infinitas trocas e 

circulação de saberes e informações cujo sentido não se pode precisar; a rede estabelece 

conexões as mais variadas. É nesta perspectiva que tentamos capturar a rede do Movimento de 

Adolescentes no Brasil e sua interface com os movimentos estaduais e municipais, para 

participação ativa na vida política da sociedade. 

Ribeiro (2004) nos convida a refletir sobre as relações que ocorrem nesses espaços de 

encontros dos adolescentes e todas as variações contextuais na/da intervenção nessas relações, 

destacando a complexidade de cada ser humano interagindo com seus pares, em contextos 

diversos. Ao mesmo tempo, ela sinaliza que, 

“As incertezas, as indeterminações, os fenômenos aleatórios desse/nesse espaço/tempo fizeram com que 

as relações e os fatos fossem imprevisíveis. Aspectos subjetivos, tais como sentimentos e emoções, as 

relações de poder, a cultura, as relações sócio-econômicas estão presentes no espaço Encontro Nacional 

de Adolescentes e nas relações interindividuais e de grupo. Não há dúvida de que, tudo o que aconteceu, 

interferiu para mudar histórias de vida.” (Ribeiro, 2004, p. 4)  

 Como podemos perceber, essas experiências de crescimento dos movimentos sociais, 

com enfoque no protagonismo juvenil e participação, chamam atenção para a necessidade do 

olhar complexo na busca por explicação do fenômeno, pois é importante demarcar estes novos 

projetos sócio-políticos gestados na sociedade. Também é preciso estar atento para perceber 

que projetos são estes, para onde caminham, que novas formas de fazer político configuram, 

que novos traços trazem para a participação na vida coletiva como militância: participação 

simbólica, decorativa, manipuladora ou colaboradora e autentica. Não basta incluir ou 

pertencer a um grupo, mas aprender a sonhar, pensar e re-criar a própria história.  

Na busca de tentar revelar as nuances destes movimentos, redes, grupos de 

adolescentes, procuramos também fazer um breve olhar, neste estudo, acerca da formação de 



grupos dos adolescentes em Natal/RN, impulsionados pelas recomendações do Plano de Ação 

da Conferencia Internacional de População e Desenvolvimento – CIPD, que trata de estimular 

e assegurar a participação social dos jovens, principalmente nos movimentos sociais de 

promoção da saúde sexual e reprodutiva. Portanto, convidamos para um mergulho no percurso 

da pesquisa que desenvolvemos com adolescentes que participaram de programas de saúde 

sexual e reprodutiva, em Nata/RN, a ser tratada no capítulo seguinte. 





Capítulo 4 – A investigação: conquistas e desafios na busca de espaço.

 “O que faz com que alguém seja um cientista 

é a paixão pelo explicar, não pelo buscar a verdade.” 

 (Maturana, 2001, p. 52) 

 O objetivo da nossa pesquisa foi identificar a dimensão de protagonismo assumida 

pelos adolescentes que viveram a experiência de formação nos Programas de Saúde Sexual e 

Reprodutiva, na cidade do Natal/RN. Assim, colocamo-nos na perspectiva de buscar o que 

pensam, sentem e fazem, além de identificar a compreensão das famílias e dos responsáveis 

pelos Programas a respeito da ação social desenvolvida por cada um dos dez adolescentes 

participantes da pesquisa. Conhecer a estrutura e o funcionamento de seis Programas de Saúde 

Sexual e Reprodutiva, entendidos como espaços de formação, participação e atuação dos 

adolescentes, foi fundamental nessa tarefa. 

A escolha metodológica por uma abordagem qualitativa, por entender que o significado 

e o sentido das respostas dadas aos questionamentos eram de fundamental importância para 

chegarmos as nossas conclusões. De acordo com Minayo (1992), a pesquisa qualitativa é 

importante para compreender os valores culturais e as representações de determinado grupo 

sobre temas específicos. Além de captar os sistemas de valores, as referências normativas, as 

interpretações que os sujeitos dão às situações conflituais e às experiências vivenciadas. 

No caso do objeto analisado, a nossa visão é de que o processo de participação e 

atuação dos adolescentes se constituiu como elemento humano fundamental, muito mais do 

que propriamente um produto apresentado advindo dessa participação e/ou atuação. Nesse 

sentido, a proposta, aqui, foi de possibilitar o alcance dos significados implicados na vivência 

e nos discursos dos adolescentes. 

Como instrumento, foi utilizada a entrevista semi-estruturada, que possibilita uma 

variedade de respostas e permite ao entrevistado se expressar livremente, contribuindo para 

que outros questionamentos sejam feitos, mesmo que não estejam descritos previamente no 

roteiro de perguntas. Elaboramos três roteiros para as entrevistas semi-estruturadas, sendo um 

destinado aos adolescentes de maneira coletiva; outro individual, para os coordenadores ou 



responsáveis pelos Programas de Saúde Sexual e Reprodutiva; e um terceiro, para os 

familiares, ver anexos II, III e IV. Antecedeu ao roteiro de entrevista, somente para os 

adolescentes, um formulário básico de identificação para coleta de dados sobre idade, 

escolaridade, moradia, trabalho e atividades realizadas, ver anexo V.  

Para os coordenadores dos Programas, acima mencionado, foi elaborado um roteiro, a 

partir da adaptação do roteiro de entrevista aplicado pela Organização das Nações Unidas, em 

2002, em Botswana/África. Ele foi criado para analisar os Programas de Educação de Pares, 

realizados com 20 representantes de vários países, que atuam com jovens na promoção da 

saúde sexual e reprodutiva. O roteiro adaptado consiste na coleta de dados sobre a estrutura e 

o funcionamento dos Programas, mediante a compreensão dos objetivos, conteúdos, 

metodologia, público alvo, dificuldades e perspectivas de continuidade (segue em anexo).   

Em relação à entrevista semi-estruturada para os familiares, o propósito foi conhecer a 

compreensão da família sobre o sentido e o significado da participação social do adolescente, 

quais os resultados percebidos nas ações de protagonismo juvenil e as sugestões para os 

Programas. 

Para verificar a adequação do primeiro roteiro da entrevista semi-estruturada foi feito 

um estudo piloto com três adolescentes escolhidos aleatoriamente em Natal/RN. Esse teste 

indicou a necessidade de reformulação de algumas questões, o que foi importante para garantir 

que os entrevistados falassem livremente. E, assim, a entrevista semi-estruturada coletiva foi 

significativa, visando à participação espontânea dos adolescentes entrevistados. Desta forma, 

as pessoas envolvidas conseguiram, através de seus discursos, expressar opiniões e 

sentimentos sobre a participação social, tarefa importante para compreender a ação de 

protagonismo juvenil. 

A realização da entrevista semi-estruturada coletiva com os adolescentes ofereceu 

inúmeras vantagens, dentre as quais destacamos o clima de segurança grupal, que estimulou os 

participantes a expressar espontaneamente suas idéias; a liberdade para manifestar opiniões, de 

modo que não se sentiram pressionados para responder as perguntas; a troca de experiências 



relatadas e o intercâmbio de idéias em um ambiente de grupo receptivo; a livre associação de 

idéias e o estímulo à memória, visto que à medida que se processava a discussão dos temas 

evocados, uma diversidade de depoimentos, falas, associações e informações puderam ser 

geradas em curto tempo e o estímulo a um processo flexível de comunicação.  

A seleção dos adolescentes para a participação na pesquisa se deu pelos Programas, os 

quais, por sua vez, foram escolhidos com base em critérios a seguir detalhados. Além deste 

procedimento, solicitou-se uma autorização, por escrito, dos responsáveis pelos adolescentes 

(ver anexo I). A pesquisa foi realizada com uma amostra de dez participantes, na faixa etária 

entre 14 e 19 anos, de um total de 12 (doze) convidados. Registramos, assim, a ausência de 

dois participantes, um representante de uma instituição não-governamental e outro, de 

instituição governamental, cujas ausências não foram justificadas.  

Na perspectiva de garantir a participação de homens e mulheres, a proposta foi 

constituir a amostra com um grupo misto, sendo dois representantes de cada instituição 

convidada. O roteiro elaborado para a entrevista com os adolescentes seguia um esquema 

temático estritamente ligado aos nossos objetivos, abordando questões sobre adolescência, 

protagonismo juvenil, participação social na promoção da saúde sexual e reprodutiva, 

dificuldades e apoios. As entrevistas se deram na sala de reuniões do Núcleo Estadual de 

Educação Sexual, que funciona no Instituto de Formação de Professores Presidente Kennedy, 

órgão da Secretaria Estadual de Educação, da Cultura e dos Desportos – SECD -, em 

Natal/RN, e demandaram um tempo aproximado de três horas.  

De início, solicitamos o preenchimento do formulário com os dados pessoais, 

conforme mencionamos acima. Para registrar esse momento foi utilizada uma câmera VHS e 

anotações da pesquisadora. No caso das entrevistas semi-estruturadas com os representantes 

de cada Programa de Saúde Sexual e Reprodutiva o espaço de tempo foi de aproximadamente 

40 minutos, com anotações feitas pela própria pesquisadora. Todos os programas selecionados 

foram visitados na oportunidade da entrevista, visando compreender sua estrutura e 

funcionamento.  

O tratamento dos dados obtidos nas entrevistas e nas observações foi feito com base na 

análise de conteúdo categorial, detalhado na seguinte ordem: a pré-análise, a exploração do 

material e o tratamento dos resultados. A escolha desse procedimento teve por finalidade 

tentar ir além dos significados e da leitura simples do real, mesmo que, para isso, tenha sido 



necessário considerar o desafio posto no uso desta técnica: o de que não há modelo pronto, 

constrói-se através de um vai-e-vem contínuo que se reinventa a cada momento. (Bardin, 

1979).

Atentos a essas preocupações e seguindo as orientações da análise de conteúdo, todas 

as entrevistas de cada um dos segmentos pesquisados, depois de transcritas, receberam o 

seguinte tratamento: o conteúdo foi distribuído em categorias e estas dispostas em colunas, de 

modo a facilitar a identificação da freqüência com que apareciam. Na medida em que tal 

identificação se operava, revelando o que era significativo para cada bloco dos sujeitos da 

pesquisa.

Os resultados de cada um dos instrumentos foram integrados na discussão deste estudo 

e formaram um conjunto de dados a seguir analisado. Em primeiro lugar, uma síntese dos 

Programas de Saúde Sexual e Reprodutiva, em seguida uma compreensão do que pensam os 

próprios adolescentes sobre o nosso esquema temático; em seguida, a pesquisa com os 

responsáveis pelos Programas, e por fim, os resultados das entrevistas com os familiares. 

4.1 – Os Programas de Saúde Sexual e Reprodutiva em Natal/RN. 

 Os Programas de Atendimento aos Adolescentes na área de Saúde Sexual e 

Reprodutiva, selecionados para efeito deste estudo, estavam inseridos nas ações do Núcleo de 

Educação Sexual17, vinculado ao Instituto de Formação de Professores Presidente Kennedy, 

como já referido. Sua seleção buscou garantir a paridade em relação ao vínculo institucional, 

de modo que foram escolhidos três Programas governamentais e três não-governamentais. Os 

critérios adotados para escolha foram: 1.  Ter implementado o Programa de atendimento ao 

adolescente em saúde sexual e reprodutiva; 2. O tempo de funcionamento do Programa; 3. A 

17 O Núcleo foi estruturado, a partir de 1997, com apoio do UNFPA para promover a capacitação de profissionais 
e implementar as ações em Saúde Sexual e Reprodutiva com adolescentes no Rio Grande do Norte, através das 
organizações governamentais e não-governamentais das áreas de saúde, educação e assistência social, de acordo 
com o Plano de Ação aprovado na Conferencia Internacional de População e Desenvolvimento – CIPD. 



existência de grupos de adolescentes protagonistas juvenis; e 4. A participação de 

profissionais capacitados no Núcleo de Educação Sexual, nestes programas. 

Os programas governamentais selecionados foram: o Programa de Atendimento à 

Saúde dos Adolescentes do Centro de Saúde Reprodutiva Leide Morais, da Secretaria de 

Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte; o Grupo de Adolescentes do Potengi, da 

Unidade de Saúde do Potengi, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde do Município do 

Natal e o Grupo de Adolescente do Projeto Vida, da Escola Estadual Francisco Ivo, da 

Secretaria Estadual de Educação, da Cultura dos Desportos/RN. Em relação às organizações 

não-governamentais, foram selecionados os Programas desenvolvidos pela Casa Renascer, 

pelo Canto Jovem e pela BEMFAM/RN. 

A investigação junto aos programas de saúde sexual e reprodutiva ocorreu pela 

necessidade de se conhecer os lugares onde os adolescentes pesquisados se encontram 

desenvolvendo sua formação e suas atividades, em quais atividades se encontravam 

envolvidos, quais os conhecimentos adquiridos e quais os limites e potencialidades implicados 

na sua atuação como sujeito de direitos e deveres. Todavia, vale salientar que não tivemos a 

pretensão de fazer uma avaliação comparativa e nem tampouco desenvolver um trabalho de 

avaliação destes programas. Na verdade, tais programas se revelaram como um veículo aberto 

a novas investigações nesta perspectiva. 

Visando delimitar o espaço desta pesquisa apresentaremos os programas e, em seguida, 

anunciaremos os resultados e considerações gerais sobre as falas dos coordenadores 

entrevistados.

4.1.1 – Estrutura e funcionamento dos Programas. 

1. O Programa do Adolescente do Centro de Saúde Sexual e Reprodutiva Professor Leide 

Morais, da Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte.

O Centro de Saúde Reprodutiva foi estruturado em 1998, no bairro do Alecrim, na 

cidade do Natal, com apoio do Fundo de População das Nações Unidas. Destina-se à 

promoção da saúde sexual e reprodutiva de homens, mulheres e adolescentes. Como um 

serviço público estadual, este Centro de Saúde implantou o Programa de Assistência de Saúde 



do Adolescente – PASA, o qual dispõe de 7.000 cadastros de adolescentes, registrados desde 

sua implantação.  

Entretanto, somente com a implementação das recomendações da Conferência do 

Cairo foi dado início, de forma sistematizada, às ações em saúde sexual e reprodutiva com 

adolescentes. Tal Programa é desenvolvido por uma equipe interdisciplinar, constituída por 

hebeatra, ginecologista, nutricionista, enfermeira, assistente social, sexólogo e psicólogas.

O período das ações educativas é quinzenal, sendo que o atendimento ambulatorial é 

diário. O público atendido se constitui prioritariamente de adolescentes de ambos os sexos, 

estudantes do Ensino Médio, com faixa etária entre 10 e 19 anos de idade. No entanto, foi 

destacado, na entrevista, que a demanda predominante é das meninas. O único critério para 

participação no Programa é a faixa etária. As adolescentes participantes, geralmente, são 

usuárias do serviço de ambulatório de ginecologia. Ao participar da primeira entrevista com a 

enfermeira e a assistente social, o adolescente é convidado a fazer parte das atividades do 

PASA. O atendimento está sendo realizado no Centro de Saúde.  

O perfil dos adolescentes que compõem o grupo de trabalho com vistas ao 

protagonismo é, na maioria, de pessoas com idade entre 17 e 18 anos, predominante feminino, 

estudantes do Ensino Médio incompleto e com renda familiar de até 02 salários mínimos.  

Eles recebem capacitação em Saúde Sexual e Reprodutiva no Centro de Saúde, mas 

não têm acompanhamento sistematizado das ações que realizam fora do Centro. O que as 

pessoas da equipe que foram entrevistadas informaram é que os adolescentes  relatam 

experiências de atividades desenvolvidas na escola como, por exemplo, exposição na Feira de 

Ciências.

O conteúdo da capacitação é distribuído nos seguintes temas: educação em saúde 

sexual, saúde reprodutiva, contracepção, HIV/Aids, prevenção às doenças sexualmente 

transmissíveis, prevenção das drogas e à violência, questões de gênero, direitos da criança e do 

adolescente e educação para a paz. A metodologia é participativa, considerando o 

envolvimento dos adolescentes no planejamento e realização das ações, e conta com aula 

expositiva e dialógica. Os recursos utilizados, como álbum seriado, cartazes, panfletos e 

outros, são provenientes da Secretaria de Saúde Pública. As atividades pedagógicas são 

realizadas através de oficinas sobre saúde sexual e reprodutiva. Outra atividade realizada são 



as Jornadas Comunitárias com enfoque nesta área, desenvolvidas como estratégia de 

mobilização social e integração dos adolescentes, pais e funcionários.  

As ações do Programa são mantidas com recursos do orçamento público estadual. 

Segundo as entrevistadas, os recursos são insuficientes para a realização e manutenção das 

atividades educativas com os adolescentes e as dificuldades são muitas, conforme relatado no 

depoimento abaixo: 

Nossa dificuldade é a manutenção do Programa, pois os recursos são poucos. Além 

disto, na área de capacitação em protagonismo juvenil, nós precisamos desenvolver um 

programa mais sistematizado, nós não temos acompanhamento das ações realizadas 

pelos adolescentes fora do Centro de Saúde, como também não temos um instrumento 

de avaliação dos resultados para monitoramento e acompanhamento.  Outra 

dificuldade é o acompanhamento e o trabalho com a família. Apesar de todas essas 

dificuldades, o Programa de Adolescentes em Saúde Sexual e Reprodutiva tem um 

impacto positivo na vida dos adolescentes e na própria dinâmica dos funcionários que 

participam do Programa, pois eles são comprometidos e motivados a continuar as 

ações no Centro de Saúde, enfrentando as limitações. (C.S.) 

As entrevistadas revelam otimismo a respeito dos planos de continuidade das ações do 

Programa, pois esperam a ampliação e melhoria destas ações, através de uma estruturação e 

sistematização das atividades implementadas através de um Programa de Protagonismo 

Juvenil em Saúde Sexual e Reprodutiva.  

2. Grupo de Adolescentes do Potengi, da Unidade de Saúde do Potengi, vinculada à Secretaria 

Municipal de Saúde do Município do Natal.

O Grupo de Adolescentes do Potengi – GAP – está sediado na Unidade de Saúde do 

bairro do Potengi, na região norte da cidade. As ações do GAP estão vinculadas ao Programa 

de Atenção Integral à Saúde do Adolescente, da Secretaria Municipal de Saúde de Natal. A 

coordenação do Grupo é realizada pela psicóloga da Unidade que, ao mesmo tempo, assume o 

cargo de Diretora da Unidade. A formação do GAP ocorreu em consonância com a 

implementação das ações em saúde sexual e reprodutiva em Natal, com apoio do UNFPA no 

Rio Grande do Norte. 



O grupo existe há mais de 02 anos, atendendo adolescentes e jovens na faixa etária 

entre 12 e 23 anos de idade, sob risco social e pessoal, em condição de extrema pobreza. O 

grau de escolaridade é bastante variado, com predomínio do Ensino Fundamental e Médio 

incompleto. Atualmente, são beneficiários diretos das ações 60 adolescentes de ambos os 

sexos. A demanda ao Programa do Adolescente é aberta e espontânea. 

Como, nos últimos meses, a Unidade transformou-se em Unidade de Saúde da Família, 

a manutenção das ações do GAP, conseqüentemente, foi atingida. Em relação às ações do 

Programa de Adolescentes, com enfoque no protagonismo juvenil, estas consistem na 

realização de capacitação em Saúde Sexual e Reprodutiva, através dos seguintes conteúdos: 

educação sexual, saúde reprodutiva, contracepção, HIV/Aids, prevenção das doenças 

sexualmente transmissíveis, prevenção às drogas, questões de gênero, direitos da criança e do 

adolescente, protagonismo juvenil e relação familiar. Os recursos materiais são provenientes 

do Programa Central, na Secretaria Municipal de Saúde, que fornece material didático e de 

expediente. As reuniões do GAP são semanais.  

As ações dos adolescentes protagonistas são estimuladas pela coordenadora do grupo, 

embora, segundo a entrevistada, não haja um acompanhamento sistematizado dessas ações. As 

atividades realizadas pelos adolescentes consistem na capacitação, mobilização social da 

comunidade nas Campanhas Educativas, distribuição de material educativo e ações educativas 

nas escolas do bairro, disseminando informações com palestras, debates, discussão em grupos. 

Além destas atividades, eles participam na distribuição de camisinha, realizam oficinas com 

crianças e adolescentes sobre artes, como canal de comunicação em saúde sexual e 

reprodutiva.

Destacamos, também, que tais ações contribuem para o desenvolvimento de 

habilidades práticas no uso do contraceptivo, habilidades de negociação, desenvolvimento de 

atitudes e valores de proteção e promoção da vida. Os adolescentes têm participado ativamente 

de encontros artísticos, esportivos e comunitários, bem como de ações no dia de luta contra a 

aids, dia da mulher, dia da criança e do adolescente e dia contra a violência à mulher.  

No que diz respeito ao apoio financeiro, este não tem sido suficiente, embora esta 

situação não tenha comprometido a realização dos trabalhos, que conta com o apoio dos 

adolescentes, da comunidade e da articulação com organizações governamentais. Além dos 



recursos insuficientes, outras dificuldades são registradas, como o pequeno apoio efetivo dos 

gestores públicos.

Os planos de continuidade são muitos. A proposta é desenvolver um projeto de 

ampliação e melhoria na formação do grupo de adolescentes protagonistas, para proporcionar 

abertura de canais de ações na comunidade, desenvolvendo habilidades como compromisso e 

responsabilidade, diálogo familiar até o auto e mútuo cuidado na saúde sexual e reprodutiva.  

3. O Grupo de Adolescente do Projeto Vida, da Escola Estadual Francisco Ivo, da Secretaria 

Estadual de Educação, Cultura e Desportos/RN.

O Programa desenvolve ações educativas e preventivas com relação à sexualidade, 

saúde reprodutiva, prevenção ao uso indevido e abuso de drogas. Este programa está 

vinculado à Escola Estadual Francisco Ivo Cavalcanti, mas não recebe apoio financeiro para a 

realização das ações, que estão funcionando a partir de 2000, em uma sala destinada ao 

trabalho. O público atendido são os estudantes do Ensino Médio da escola, com perfil 

diferenciado: heterossexuais, homossexuais, bissexuais, usuários de drogas, com algum tipo de 

enfermidades, bem como os familiares dos jovens. A faixa etária compreende as idades entre 

15 a 24 anos. O público é misto.  

O programa é destinado aos alunos do primeiro ano do Ensino Médio, com prioridade 

para os líderes de sala, sendo dois por classe. Quanto à participação da comunidade, a 

demanda é espontânea. Inicialmente, os alunos que estão no Programa convidam, em sala de 

aula, os novos integrantes, apresentando a proposta, os objetivos, a metodologia etc. As ações 

são também divulgadas através de cartazes, jornal, rádio da escola e do Grêmio Estudantil.  

O conteúdo do programa é amplo, focalizando os seguintes temas: educação sexual, 

saúde reprodutiva, contracepção, HIV/Aids, prevenção das doenças sexualmente 

transmissíveis, prevenção as drogas, questões de gênero, direitos da criança e do adolescente, 

protagonismo juvenil, educação para a paz, aconselhamentos e cuidados com pessoas 

portadoras do HIV/Aids. A expectativa desse programa, segundo o entrevistado, é contribuir 

para a melhora da qualidade de vida dos adolescentes e seus familiares, bem como o 

relacionamento humano, a auto-estima, o auto-cuidado e o mútuo-cuidado, a consciência com 

relação à prevenção, à saúde sexual e reprodutiva e às DST/Aids e às drogas. Participam 

diretamente do Projeto 60 adolescentes e indiretamente, aproximadamente 3.000 estudantes.  



Os adolescentes protagonistas recebem um curso de capacitação de 60 horas-aula, 

durante 15 encontros, no horário das 08 às 12 horas, através de uma metodologia participativa. 

Predomina a faixa etária entre 17 e 18 anos, o grupo é misto e pertence à categoria assalariada. 

Eles participam das ações como protagonistas no seu próprio grupo, na família e na 

comunidade. Desenvolvem, ainda, atividades educativas na escola, nos três turnos, de várias 

maneiras: pessoa-a-pessoa, debates em grupos, oficinas pedagógicas, atividades artísticas 

como teatro e dança, distribuição de material educativo e participação em programas de rádio 

da escola.

Além destas atividades realizadas pelos adolescentes, com o acompanhamento do 

Coordenador, o Projeto dispõe de uma sala específica com material educativo sobre os temas 

citados, facilitando o atendimento individual, aconselhamento e encaminhamento às outras 

instituições parceiras, com recursos áudio-visuais disponíveis para o desenvolvimento das 

atividades. O programa dispõe de um sistema de avaliação e acompanhamento das atividades, 

através de formulário próprio.  

Embora não tenha apoio financeiro governamental, dispõe de parcerias locais junto à 

Maternidade Escola Januário Cicco, da UFRN, ao Centro de Saúde Reprodutiva da Secretaria 

de Saúde Pública, no bairro do Alecrim, ao Centro de Apoio Psicossocial – CAPs, ao 

Conselho Nacional de Entorpecentes – CONEN/RN, ao Projeto Amor Exigente e a alguns 

postos de saúde do município. 

Segundo o coordenador do Projeto, falta aporte financeiro para remunerar os 

facilitadores das oficinas de dança, teatro, rádio e jornal, produzir material educativo, elaborar 

programas de rádio, bem como para aquisição de vales-transporte, alimentação e materiais 

educativos para os adolescentes. Entretanto, a expectativa do coordenador é: 

Expansão do projeto a nível estadual e municipal de forma que possa atingir outras 

escolas e comunidade, na construção de redes de prevenção, numa perspectiva de um 

trabalho coletivo, objetivando, assim, uma melhoria na qualidade de vida e também no 

exercício da plena cidadania. (Brilhante 2) 

4. Organização não-governamental CASA RENASCER.  

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos, fundada em 1991. É reconhecida de 

utilidade pública municipal, estadual e federal e tem como missão realizar um trabalho com 



crianças, adolescentes e mulheres na perspectiva de gênero, objetivando monitorar e propor 

políticas públicas com vistas a contribuir para o fortalecimento da cidadania e de uma 

sociedade democrática e igualitária. Para a consecução dos seus objetivos, a estrutura 

organizacional é composta de unidades, núcleos, setores e serviços, entre os quais destacamos: 

Núcleo de Estudos e Pesquisas –NEP; Setor de Documentação e Informação – SIC; Serviço de 

educação, arte e cultura; Unidade de Profissionalização; Unidade de Atendimento 

Sociopsicoeducativa.

As ações e abordagem do protagonismo juvenil são realizadas dentro das atividades de 

arte e cultura. O conteúdo está relacionado com educação em saúde sexual, saúde reprodutiva, 

prevenção à violência, questões de gênero, direitos da criança e do adolescente e protagonismo 

juvenil.

A clientela atendida é exclusivamente feminina, em situação de risco social e pessoal, 

na faixa etária entre 07 a 19 anos de idade e vivendo em contexto de extrema pobreza. O nível 

de escolaridade é o Ensino Fundamental incompleto e completo, e o Ensino Médio incompleto 

e completo.  O Programa está atendendo diretamente 50 meninas. 

A prioridade do atendimento é para meninas que vivenciaram algum tipo de violência 

sexual, abuso sexual, maus-tratos e violência doméstica. O propósito é promover o 

empoderamento infanto-juvenil, como cidadãs, ressignificação dos traumas, no sentido de 

viver uma vida sem violência e com garantia de direitos, bem como a compreensão dos seus 

direitos para que assumam um comportamento mais propositivo na sociedade. 

A responsável pelo programa é a coordenadora da Unidade de Atendimento da Casa 

RENASCER. O esboço do programa consiste no planejamento anual das atividades, incluindo 

uma construção participativa e coletiva das meninas com as educadoras. As questões acerca do 

protagonismo são inseridas no contexto das ações com arte e cultura. Além disto, as meninas 

recebem uma capacitação através de oficinas pedagógicas e rodas de diálogos. 

As ações realizadas pelas meninas são desenvolvidas através do teatro, dança e da 

música, as quais são apresentadas na Mostra Anual de Cultura, como também através das 

Jornadas Comunitárias, realizadas no bairro de Ponta Negra/Natal-RN, da participação em 

eventos públicos, audiência pública, campanhas educativas, em especial no Dia 18 de maio, 

contra a exploração sexual infanto-juvenil e o Dia da Mulher. Outra atividade institucional é 

realizada com as famílias, envolvendo as meninas em reuniões mensais, com café da manhã e 



almoço. Em relação aos recursos utilizados, podemos destacar livros, periódicos, consulta na 

internet, aula passeio, entre outros. 

As ações incluem o processo de avaliação qualitativa trimestral, além das avaliações 

por atividades, verificando os procedimentos e os resultados, mediante formulários próprios, 

depoimentos e relato de experiências.  

O programa está desenvolvendo, junto com as meninas, o processo de construção da 

cartilha com o tema nutrição, assim como a construção do jornalzinho e dos espetáculos 

culturais. Este programa, mantido por organismos internacionais e o Instituto C&A, tem apoio 

dos familiares, dos adolescentes protagonistas, de programa estadual e municipal, dos serviços 

públicos e do grupo de voluntário do Instituo C&A. As dificuldades e expectativas da 

entrevistada, em relação ao programa, foram resumidas da seguinte forma: 

A dificuldade é a compreensão das pessoas de que este projeto tem um processo 

pedagógico, mais do que a apresentação de um espetáculo cultural. Este é o grande 

desafio! Os planos de continuidade das ações do programa são reais e verdadeiros, eles 

existem, mas está dentro de um contexto maior da missão da instituição. Ele não é um 

fim em si mesmo é uma forma, uma peça importante para o cumprimento da missão. 

(C.R.)

5. Organização não-governamental CANTO JOVEM.  

A organização não-governamental Canto Jovem é uma entidade civil sem fins 

lucrativos, fundada em 1999. É reconhecida de utilidade pública municipal, estadual e federal 

e tem como missão contribuir para a participação social, cultural e política de adolescentes e 

jovens do Rio Grande do Norte, por meio de atividades sócio-educativas e artístico-culturais, 

com enfoque nos direitos humanos, em especial os direitos sexuais e reprodutivos. Para a 

consecução dos seus objetivos, a estrutura organizacional é composta pelo Programa de Saúde 

Sexual e Reprodutiva, Programa de Arte e Educação, e Programa de Assistência Psicológica e 

Social.

O público atendido nas ações de protagonismo juvenil é constituído por adolescentes e 

jovens, feminino e masculino, na faixa etária entre 15 a 23 anos de idade, estudantes de Ensino 

Médio e Superior. 



As ações são realizadas na sede da Instituição e em parcerias com as escolas e 

municípios do Rio Grande do Norte. A demanda é espontânea.  Não há um critério definido, 

mas prioriza-se alunos da rede pública de ensino e usurários dos serviços públicos de saúde ou 

pertencentes às comunidades em situação de vulnerabilidade social. 

Os objetivos do Programa de protagonismo juvenil são a promoção da saúde sexual e 

reprodutiva entre os adolescentes; o estímulo à participação social e política dos jovens nos 

espaços públicos, nos conselhos e nas redes de integração dos jovens; e a promoção da atuação 

dos adolescentes através da linguagem artística. O programa está atendendo, 

aproximadamente, 120 adolescentes. 

O conteúdo do programa consiste no desenvolvimento dos seguintes temas: educação 

em saúde sexual e saúde reprodutiva, contracepção, HIV/Aids e prevenção às doenças 

sexualmente transmissíveis, prevenção à violência, questões de gênero, direitos da criança e 

do adolescente, educação para a paz, protagonismo juvenil e elaboração de projetos sociais. 

Os adolescentes que participam destas ações educativas, culturais e sociais recebem 

sistematicamente a capacitação através de oficinas pedagógicas, rodas de conversas e 

encontros de convivência com outros adolescentes, além de estarem integrados às oficinas de 

dança, teatro e música.  

As atividades de implementação das ações organizadas pelos adolescentes são 

realizadas de várias maneiras, tais como: Encontro Estadual de Adolescentes, Passeio da 

Cidadania, participação em redes on-line, movimentos sociais, fóruns estaduais e conselhos 

municipais e estaduais. Além disso, os adolescentes participam na elaboração de material 

educativo, na montagem de espetáculos, na elaboração de projetos sociais, em campanhas 

educativas e audiências públicas.

Os recursos didáticos utilizados são livros, manuais, álbuns seriado, relatórios, vídeos, 

entre outros. O sistema de avaliação é qualitativo e compreende uma ação participativa e 

democrática, dividindo-se em duas etapas: avaliação de processo e avaliação final. A primeira 

compreende as ações em curso - oficinas, eventos, encontros etc - e, na segunda, a avaliação 

geral e mensal com os educadores, conselho diretivo e adolescentes. Após estes processos, a 

coordenação colegiada elabora um relatório final e anual. 



O programa tem apoio do governo federal, dos familiares, dos próprios adolescentes, 

de servidores da rede pública de ensino e saúde, mas não tem apoio financeiro do governo 

estadual e municipal. Segundo a entrevistada, 

As dificuldades são notadas na compreensão da comunidade, escola e gestores 

públicos quanto ao papel do adolescente enquanto protagonista juvenil. Em seguida, a 

dificuldade de articulação e apoio do poder público para fazer valer as propostas dos 

adolescentes. Outra dificuldade é a falta de apoio financeiro. Com tudo isso, ainda 

somos otimistas, pois desejamos ampliar a oferta de capacitação aos adolescentes, 

ampliar o setor de recursos humanos, envolver mais os familiares e melhorar a 

estrutura interna da organização para o exercício do protagonismo a partir do 

funcionamento das ações da própria instituição. (I.M.S.). 

6. Organização não-governamental BEMFAM. 

A Sociedade Civil Bem-estar Familiar - BEMFAM, sediada em Natal/RN, é uma 

instituição sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública. Os projetos sociais para o 

público adolescente e as ações de promoção da saúde sexual e reprodutiva são realizados 

através do Programa de Atenção Clínico-Educativa para adolescentes e jovens - PROJOVEM, 

criado a partir de 1999, mantido por projetos apoiados pela sede do Rio de Janeiro, com 

também são auto-sustentáveis. Um dos projetos realizados pelo PROJOVEM é o Projeto 

INTEGRAÇÃO - PRÓ-ESCOLA, destinado aos estudantes da rede estadual de ensino. Os 

adolescentes, jovens e professores recebem treinamento e são capacitados como agentes de 

intervenção educativa. Os jovens multiplicadores agem como facilitadores das discussões em 

pequenos grupos, atuando como elemento de integração e de estímulo às atividades voltadas 

para a promoção da saúde sexual e reprodutiva. 

 O público atendido é de estudantes do Ensino Médio, sem que estejam exercendo 

atividades de trabalho, na faixa etária entre 12 e 24 anos de idade, de ambos os sexos. A classe 

econômica e social é desfavorecida. O local de realização das atividades do programa está 

sendo as escolas da rede pública e a sede da ONG.

 O conteúdo do programa compreende as seguintes temáticas: educação em saúde 

sexual, saúde reprodutiva, contracepção, HIV/Aids e prevenção às doenças sexualmente 

transmissíveis, prevenção às drogas e à violência, questões de gênero, direitos da criança e do 



adolescente, educação para a paz e protagonismo juvenil. A demanda é aberta e espontânea, 

embora sejam priorizados os moradores da comunidade adotada, que é o Passo da Pátria, e 

estudantes das escolas vinculadas ao Projeto Integração Pró-escola. A divulgação das ações 

ocorre de maneira informal, nas escolas. 

 Os adolescentes e jovens protagonistas recebem capacitação em saúde sexual e 

reprodutiva e um acompanhamento e supervisão de uma coordenadora da BEMFAM. As 

atividades desenvolvidas pelos adolescentes são leituras, ação com pessoa-a-pessoa, palestras, 

discussão de grupos, distribuição de material educativo, oficinas pedagógicas e atividades 

grupais semanais. Além disto, os adolescentes participam de campanhas educativas - dia da 

mulher, dia de luta contra a aids e dia contra a violência etc. -, distribuição de camisinha, 

ações públicas e encontros com adolescentes de outros programas. 

 O programa inclui em suas atividades um processo de avaliação durante as 

capacitações, através da aplicação de pré e pós-testes. Os recursos didáticos utilizados 

compreendem material educativo, textos e bibliografia específica de saúde sexual e 

reprodutiva. No final das atividades, o coordenador prepara os relatórios, com registros 

fotográficos, depoimentos, resultados e sugestões. O programa de protagonismo juvenil tem 

produzido material como cartazes, cartilhas e outros. 

 As atividades deste programa recebem apoio e aceitação da escola, dos familiares e 

dos adolescentes, mas não têm apoio financeiro do governo estadual e municipal. De acordo 

com a entrevistada: 

 As dificuldades estão centradas na escassez de recursos humanos para disponibilidade 

integral ao Programa de Adolescentes. O plano de continuidade é ampliar a 

abrangência das ações efetivadas e almeja-se apoio financeiro para novas aquisições. 

(C.M.)

4.2 – A travessia pelos depoimentos dos adolescentes. 

 Nessa parte do estudo atribuímos aos sujeitos da pesquisa codinomes de pedras 

preciosas: safira, esmeralda, rubi, água marinha, turquesa, ametista, quartzo, diamante, pérola 

e turmalina. O Quadro III, a seguir, oferece um panorama das suas características gerais. 

Quadro III: Adolescentes pesquisados, por tipo de instituição, gênero, idade e cor. 
ADOLESC
ENTE

INST. SEXO IDADE ESCOL. COR FAMÍLIA TEMPO NO 
PROGR.

Rubi ONG M 17 3º E.M. branca Mãe e irmão 2 anos



Água
Marinha

ONG F 15 8ª E.F. morena Mãe recente

Diamante  ONG M 19 Conclui
u

morena Pai, mãe e 
irmão 

+2 anos

Pérola ONG F 15 7ª E.F. morena Mãe e irmãos +2 anos 
Esmerald
a

ONG F 14 8ª E.F. mulata Avós 2 anos 

Quartzo OG M 18 2ª E.M. branca Pai, mãe e 
irmãos 

2 anos 

Ametista  OG F 16 2ª E.M. branca Pai, mãe e 
irmãos 

2 anos 

Turquesa OG F 17 2ª E.M. branca Pai, mãe e 
irmãos 

2 anos 

Turmalin
a

OG M 17 2ª E.M. branca Pai, mãe e 
irmãos 

1 anos 

Safira OG M 16 2ª E.M. morena Avós 2 anos 
Legenda: (INST: Instituição); ONG: organização não-governamental; OG: organização 
governamental; EM: Ensino Médio; EF: Ensino Fundamental; M: masculino; F: feminino.  

As diferenças de idades no grupo pesquisado não representaram nenhum tipo de 

dificuldade para a entrevista coletiva. Na verdade, o fator determinante para o grupo foi o 

período de participação nos Programas de Saúde Sexual e Reprodutiva, que possibilitou a 

fluência do diálogo sobre as temáticas abordadas e a troca de experiências sobre as ações 

realizadas por eles.

A temática da idade permite-nos retornar à discussão apresentada no capítulo um, 

sobre os aspectos que influenciam sobremaneira na conformação de um padrão de 

adolescência. Bock (s/d), ao analisá-la sob a perspectiva sócio-histórica, afirma que ela é uma 

construção social. Nessa perspectiva, observamos o nosso contexto, em que a relação que os 

adolescentes estabelecem com o Programa em que participam contribui para uma interação 

social dinâmica, com várias possibilidades de expressão e de construção de um significado 

social positivo nas suas vidas. 

Ratificando a posição do UNICEF (2003), quando considera que as adolescências são 

constituídas de oportunidades, podemos destacar que o período de participação no Programa 

representa para o adolescente uma oportunidade de aprendizado e trocas de experiências, de 

inserção em um processo dinâmico e recorrente de interações sociais que se volta sobre eles e 

os educadores, de forma singular, trazendo contribuições positivas para sua formação 

enquanto sujeitos sociais. Como afirma Esmeralda: 



É ser uma adulta mais centrada na sociedade e ser adolescente que busca seus 

direitos... Muito legal é que tenha a cabeça no lugar... Acho que é muito importante eu 

ter esta criação. É muito importante ter uma criação boa, uma família, uma mãe e um 

pai responsável ... Eu tenho Ana Paula na BEMFAM, tenho meus amigos, então no 

futuro eu vou ser uma bela adulta responsável... Assim, de várias formas: você pode 

ensinar para os seus colegas no trabalho, pode ensinar aos amigos dos seus filhos, você 

pode até fazer uma roda de adolescentes e falar ... desta experiência (...) 

Em relação ao aspecto da cor, embora estivéssemos atentos para a possibilidade da 

emergência de alguma questão ou problematização que o considerasse, não registramos nos 

depoimentos dos jovens qualquer referência ao tema.  

A respeito da configuração do núcleo familiar no qual os adolescente estão inseridos, 

observamos que sua estrutura também é heterogênea, geralmente divergindo do tradicional 

padrão de família nuclear (pai, mãe e filho). As reorganizações familiares resultam em 

situações diversas a serem administradas pelas famílias e os próprios adolescentes. Relataram 

eles que os filhos mais velhos “tomam conta dos mais novos ou dos parentes mais velhos, 

como os avós”. De acordo com Bezerra (2004, p. 130), “é necessário, portanto, um cuidado 

para abordar esse aspecto, já que a noção da família “desetruturada”, por não corresponder ao 

padrão tradicional de família monogâmica, patriarcal e nuclear muitas vezes é confundinda 

com problemas de ordem de sua dinâmica interna e das relações com o meio sócio-econômico 

em que está inserida”  

No que diz respeito à dinâmica interna das famílias, observou-se que a disponibilidade 

dos adolescentes para participar das atividades dos Programas era condicionada ao papel que 

tinham no contexto familiar. Os afazeres e compromissos domésticos como cuidar da casa, 

dos irmãos, dos avós, liberando os pais para o trabalho, resultava em limitações concretas à 

formação que ali era oferecida. Por outro lado, é fundamental referir que os adolescentes, nos 

seus depoimentos, davam conta do quanto aquelas responsabilidades familiares traziam outros 

ganhos, e por isso mereciam ser respeitadas. A importância de estar em família é revelada 

nestes depoimentos:  



Os adultos sempre ensinavam a educação aos mais jovens, porque quando duas 

pessoas estão falando não se pode passar pelo meio, tem que passar ao redor e tem que 

pedir abenção ao pai e a mãe.  (Quartzo)

Na minha casa, meu pai tem três filhos, mas quem conversa mais com meus pais e mãe 

sou eu! Eu entrei no Projeto Vida do Colégio, agora eu estou com uma intimidade 

maior, dou conselhos pra eles e eles dão conselhos para mim também. Nós temos uma 

conversa aberta. (Safira)

A minha mãe é a coisa mais importante que tenho... Meu pai é a coisa valiosa que 

tenho ... Aí de mim sem meu pai e minha mãe. E, hoje em dia, ninguém fala isso. É 

essa liberdade toda (...).  (Quartzo)

Protagonismo também é isso... é você conversar com a família... construir o que você 

acredita dentro da sua família... dentro da sua casa, é você mostrar... tudo isso é 

protagonismo (...)(Rubi)

O fato de todos os adolescentes estarem morando em diferentes bairros periféricos da 

cidade revela tanto limites quanto possibilidades para sua participação social. Em relação aos 

limites destacam-se as dificuldades para ações fora da comunidade onde moram, para 

participar de reuniões e eventos tipo conselhos, audiência pública, fóruns e outros. Por outro 

lado, favorece a delimitação de seu espaço de atuação comunitário, seu grupo de referência na 

escola, na unidade de saúde, na igreja etc. Como foi expresso nestes depoimentos, 

No GAP, eu comecei fazendo um curso de capacitação de adolescentes em Saúde 

Sexual e Reprodutiva e Planejamento Familiar. A partir daí, a gente começou a fazer 

um Projeto para dar Oficinas nas escolas, para sermos protagonistas na sala de aula, 

ajudando os próprios alunos a fazerem este Projeto para outros adolescentes, e, 

também, fazer uns trabalhos no “NOSSO BAIRRO CIDADÃO”, da Prefeitura, da 

Secretaria Municipal de Saúde, porque o GAP é ligado a SMS. (Diamante).

No GAP, a gente está fazendo um projeto, para que os adolescentes capacitados 

possam fazer um Programa nas escolas de nossa área , que são aproximadamente sete. 

E, são lugares que precisam desta informação (gravidez na adolescência). Trabalha-se 



muito nesta região, devido ao alto índice de gravidez na adolescência, no bairro da 

zona norte. É intensa a quantidade de gravidez e DST’s, é o maior índice em um bairro 

... No bairro onde você mora, um monte de adolescentes grávidas!  (Rubi)

 Em relação à educação, o grupo é predominantemente formado por estudantes da 

rede pública de ensino. A vida estudantil, se por um lado configura dificuldade para o 

adolescente compatibilizar as tarefas escolares com o tempo demandado para as ações do 

Programa no qual participa, por outro significa a inserção em um espaço onde ele pode 

desenvolver as atividades de participação social. Nos seus depoimentos, afirmam os 

adolescentes que ter a vida de estudante não tem atrapalhado as atividades do Programa. Além 

disto, estar inserido na escola e no Programa permite maior aprendizado, sociabilidade dos 

saberes e a possibilidade de implementar as ações do protagonismo juvenil. Nela, participam 

de grupos de dança, teatro, música, educação de pares, elaboram eventos, integram o grêmio 

estudantil etc. Como visto nestes depoimentos, quando foi perguntado o  local que 

desenvolvem as ações, 

Nas escola, porque geralmente é onde você mais está e entre amigos. A maioria dos 

amigos estão na escola, onde tem a maior concentração de jovens, que era, no meu 

caso, onde eu podia passar o que eu sei porque no Canto Jovem sempre foi um lugar de 

busca de conhecimento, onde eu vou com a cabeça aberta para aprender ainda mais”. 

(Rubi ) 

Estamos preparando e trabalhando nesta área (escola), trazendo pessoas para dar 

palestra para dentro da escola mesma e o pessoal da comunidade, para participar das 

ações da gente. A gente pensa em dar palestras e abrir para a comunidade. (Safira) 

Nós trabalhamos com dança, teatro e jornalismo interno na escola. Pretendemos 

abranger mais áreas, precisamos de pessoas voluntárias para nos ajudar. Nós 

trabalhamos com todos os grupos: casal, crianças, adolescentes, família e terceira 

idade.” (Safira)

Chamou-nos atenção o índice significativo de reprovação entre eles. Este dado, embora 

preocupante, merece ser analisado também tendo em vista os depoimentos que revelam 



insatisfação com a estrutura e administração da escola, com o trabalho e postura dos 

professores etc. Informam que da escola emana um ambiente tenso, que não são 

compreendidos e respeitados, que falta habilidade dos profissionais no trato das demandas de 

gestão participativa com os estudantes, que os educadores demonstram dificuldades para 

trabalhar as temáticas da sexualidade, saúde sexual e reprodutiva na adolescência etc. Segundo 

os relatos de experiências dos adolescentes na escola,

Olha só, cheguei na sala de aula, p’ra avisar a todo mundo que iria haver uma reunião 

com as 6 escolas filiadas. Então, a professora chegou p’ra mim e perguntou: - Vocês da 

BEMFAM ensinam as crianças e adolescentes a praticarem sexo, é isso? Então, 

assustada, respondi que era totalmente o contrário do que ela pensava e ela disse para 

os alunos: - Olha, vocês não vão por lá, vão ensinar vocês a fazer sexo, e pra sexo só 

depois de se casar! (Esmeralda)

Eles (professores) falam isso não é pela sua ignorância, é pela falta de informação 

mesmo... Porque não tem nada a ver isso aí que ela falou, a cabeça da pessoa é muito 

pequena! (Ametista)

Como a pouco tempo ouve uma eleição de grêmio estudantil, onde a chapa campeã não 

teve direito a ser gestora, pois a diretora alegou que não poderia haver outro grêmio 

por já haver um grupo, que por sinal era comandado por ela, houve briga e até a 

imprensa local foi lá, pra conferir aquela baixaria. Alguns alunos são recriminados, 

pelo fato de sempre irem lá na diretoria, não sabe eles que os “babões da diretora” luta 

pelos direitos deles também. (Diamante)

 Merece atenção o fato de que, até o momento em que realizamos a pesquisa, nenhum 

dos adolescentes participantes havia desenvolvido qualquer atividade laboral remunerada, 

sequer na condição de aprendiz18. Ou seja, nunca trabalharam “fora de casa”. Justificam essa 

situação afirmando que, se por um lado os programas governamentais, como Primeiro 

Emprego, não suprem suas necessidades, principalmente pela limitação de vagas, por outro, o 

mercado de emprego só está disponível para aqueles que demonstram ter experiências prévias. 

18 . A legislação brasileira proíbe o trabalho antes dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz (Lei 8.060/90). 



Tal quadro resulta, ainda de acordo com os adolescentes entrevistados, em uma situação 

angustiante, pois  sofrem pela falta da autonomia financeira, pela necessidade de uma 

identidade profissional e pela impossibilidade de atender as demandas próprias de uma 

sociedade de consumo.   

Também em relação ao primeiro emprego, por que exigem dele (adolescente) 

experiências, mas como ter experiência se não há oportunidades? (Ametista).

Em relação à saúde reprodutiva, não registraram ocorrência de gravidez; ou seja, 

nenhum dos entrevistados tinha filhos. Este é um dado que pode estar relacionado à 

participação dos adolescentes em Programas de Saúde Sexual e Reprodutiva, os quais 

contribuiriam com informações para o auto-cuidado e o mútuo-cuidado.  

 Neste percurso, apresentamos a categorização a partir dos depoimentos dos 

adolescentes, para análise e interpretação dos dados coletados na entrevista semi-estruturada 

coletiva. Esse resultado permitiu-nos fazer uma leitura da participação social dos 

entrevistados. Agrupamos os depoimentos da seguinte forma: 4.2.1. O significado do que é ser 

adolescente; 4.2.2. A relação com a família; 4.2.3. A compreensão do que é protagonismo 

juvenil e o que é ser protagonista, o que fazem e como se sentem na condição de protagonistas 

juvenis; 4.2.4. Saúde sexual e reprodutiva; e, 4.2.5. A perspectiva de futuro. 

4.2.1 - O significado do que é ser adolescente. 

Quando perguntamos aos adolescentes entrevistados o que eles entendem por 

adolescência, as respostas revelaram inquietações e desassossegos em relação à imagem 

pejorativa que a sociedade atribui ao termo, 

 (...) E as pessoas, às vezes, dizem: – Quem é você? Você é apenas uma criança com 

quatorze anos.(Esmeralda).

Como também, as afirmações como: 



 E, às vezes, o que a gente houve muito são as pessoas dizendo: - Eu tenho idade de ser 

sua mãe! (Safira).

 “Só porque tem uma certa idade não dá atenção, as pessoas não querem ouvir, quem 

está de fora vê melhor. (Turmalina)

Ou mesmo sobre afirmações que denotam uma falta de clareza a respeito das 

características específicas do adolescente, como “(...) o adolescente é visto como criança em 

algumas situações e outra como adulto (...)” (Rubi). Portanto, ora criança, ora adulto, é como 

se vêem e como agem, reafirmando o não-lugar em que se encontram na sociedade. 

Como dito anteriormente, de acordo com Silva (2001), a fronteira entre ser criança e 

ser adulto é considerada zona de incertezas e momento de busca pela identidade social, 

bastante conflituosa em uma sociedade que não dispõe de uma estrutura política e econômica 

que reconheça um lugar social para o adolescente. 

Para eles, ser adolescente está estreitamente relacionado com as condições sócio-

econômicas precárias, impostas a suas vidas. Como se não bastasse, lamentam o fato de serem 

estigmatizados até pela forma como se vestem. De acordo com Carrano & Peçanha (2003), 

É possível reconhecer que a luta da juventude pelo direito à identidade é também, entre 

tantos outros sentidos, uma luta frontal contra os poderes instituídos que, tendo em 

mente um futuro adulto idealizado, procuram definir a identidade desejável para a 

juventude. No caso dos grupos juvenis populares marginalizados, a busca da afirmação 

de identidades coletivas expressa também a afirmação de poderes; práticas resistentes à 

desqualificação de que já foi chamado com precisão de os condenados da cidade. 

(Carrano & Peçanha, 2003, s/p) 

Esmeralda afirma que,  

Muitas vezes o adolescente é julgado pela roupa que veste. Por ser adolescente e vestir 

aquela roupa, é um marginal. 



Apesar deste contexto de desqualificação, visão negativa e ambigüidade presente nas 

relações sociais com os adolescentes, percebemos que eles não demonstram estar entregues à 

tristeza e ao desespero, mas, ao contrário, revelam disposição e otimismo para enfrentar os 

desafios desta ordem e contribuir para as mudanças nas posturas dos adultos. Assim, como 

afirma Safira,

Bem, eu acho assim! Se nós somos protagonistas, principalmente no seu caso, deve-se 

reunir um grupo de adolescentes e buscar os nossos direitos. Ou tentar tirar ela 

(Diretora), ou tentar uma conversa para que todos saiam sem ser lesados, ou até mesmo 

chegar ao extremo, que é denuncia-la à Secretaria de Educação. 

Um exemplo dessa perspectiva de mudança em relação às posturas e opiniões de 

muitos adultos pode ser identificado no depoimento a seguir, relativo ao rebaixamento da 

idade penal. Diz o adolescente que, “(...) eu concordo, mas ao mesmo tempo discordo, pois 

alguns agem por impulso e influência de outras pessoas (...)”.(Diamante). Ele relativiza o 

olhar e anuncia que a questão não é simples e não pode ser definida a partir de uma postura 

única e rígida, sem considerar as relações sociais e identificar as especificidades de cada 

contexto, situando as “influências” e “oportunidades” oferecidas para cada sujeito. 

Para eles, a adolescência também está relacionada à cidadania e garantia de direitos e 

deveres, razão porquê falam da ausência de privilégios e oportunidades no contexto social em 

que se encontram. Essas faltas podem estar relacionadas às dificuldades de acesso aos serviços 

de educação, saúde, assistência social de qualidade e a caminhos de superação das condições 

precárias em que vivem. Eles demandam o acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, 

consideradas áreas importantes, e falam do valor que há em participar de experiências de auto-

organização e mobilização junto a grupos de dança, teatro e música. De acordo com Pérola,

Lá no Canto Jovem eu gosto muito, e é o que a gente trabalha, a questão do teatro e a 

música, chamadas oficinas de Arte e Educação, o Musicanto trabalha passando a 

mensagem através da música, eles têm um repertório ótimo sobre prevenção, e a 



questão de você apresentar Natal com a música ‘Linda Baby’, e o Arteiro (Grupo de 

Teatro) resolveu unir a música ao teatro com algumas peças! 

Eu sou missionária da Igreja, e assim, sou da BEMFAM, mas, também faço parte 

disso, houve uma palestra em um retiro que surgiu a idéia de como tirar os jovens 

dessa situação, que seria através da cultura, eu acho que uma das maneiras que eles 

fazem com os jovens é a questão da música, tem o Xaxado, o Baião, é uma maneira 

que o jovem tem de mostrar que podem ser muito mais que aquilo. (Esmeralda). 

 Percebe-se que eles buscam incessantemente espaços e alternativas de intervenção nos 

quais possam exercitar seu senso de responsabilidade e compromisso. Referem-se à 

responsabilidade como se fosse um sinal ou mesmo um alerta à sociedade sobre o que são 

capazes. Aliás, a consciência de suas capacidades é elemento recorrentes em seus discursos, de 

modo que durante toda a entrevista esteve sempre presente o auto-reconhecimento do 

potencial que possuem.  

O adolescente é assim, é tão capaz! Minha irmã, desde os 14 anos de idade quem 

sustenta a casa é ela. Hoje, ela está com 20 anos e continua sustentando a casa. Faz 

tanto tempo que está lá no estágio do Banco da Caixa. Quanto das amigas dela saíram, 

mas ela continua lá, porque viram que ela é capaz e responsável. Desde os 14 anos, ela 

quem sustenta toda a família. (Pérola).

Acho que os adolescentes têm que ir atrás dos seus objetivos. Não é porque é 

adolescente que ele não pode fazer alguma coisa boa. (Rubi).

Eu pensava desta forma, puxa aquele garoto da minha idade faz isso, por que eu não 

posso fazer, também? O que ele aprende ele passa para os outros da escola, isso é que é 

PROTAGONISMO... Puxa, não é um adulto, mas ele pode fazer...” (Diamante)



Eu sei que tenho uma base forte. Eu sou jovem participo de vários eventos: EPA, 

EMA, ENAS, Canto Jovem, palestras, eu tenho uma boa base. Conhecimento, eu 

tenho, e teoria eu tenho ... Eu tenho medo da minha reação, em relação aos filhos. Mas, 

quando eu tiver um filho, eu não sei direito como vai ser... Eu sou educado suficiente 

para educar alguém. (Rubi)

É importante destacar que, embora sejam exigentes consigo mesmos, a ponto de 

cobrarem de si a necessidade de consciência em relação aos seus deveres, tarefas, também 

incluem em seu leque de exigências o direito à diversão, ao lazer. Neste sentido, afirma 

Quartzo que 

 O adolescente tem que ter consciência do seu dever, tarefas e diversão, como cidadão, 

para integrar a sociedade. (Quartzo).

Nas atividades que eles participam aparecem, com freqüência, formas de expressão 

artística como dança, teatro e música. Verificamos, assim, neste segmento do diálogo, a 

postura deles em relação à diversão e cultura: 

Esmeralda: - O Brasil está sendo ‘Americanizado’, você vê as meninas com camisetas 

com a bandeira dos EUA, são alguns poucos ‘gatos pingados’ que se vê com 

acessórios do Brasil, com isso, aos pouco vamos sendo ‘Americanizados’.Tentando 

assim pegar a cultura deles.  

Rubi: Como o chiclete, a coca-cola,entre outros. 

Safira: Eu acho que tem que acompanhar a evolução global sem perder a cultura da 

gente, eles têm a cultura deles e nós temos a da gente e isso deve ser priorizado, como 

por ex: O pessoal de Recife, eles preservam a cultura deles. Tem até uma lei lá que 

obriga as rádios as rádios a passarem de 30 a 50% das Músicas  locais. Mas, se a gente 

ouvir na rádio alguma música  local, vamos achar estranho o povo chama logo de 

brega, só querem saber de rock! 



Rubi: Há alguns espaços destinados à cultura aqui (referindo-se ao centro de Natal) 

como o ‘Domingo na Praça’, ‘Projeto Seis e Meia’, mas nem todos tem acesso, na zona 

norte. Lá, por exemplo, há espaços muito bons como a área de lazer, muitas praças ... 

De acordo com Abramo (2000), existem diversas razões que devem representar os 

motivos para a baixa freqüência de jovens em atividades de cultura, mas a principal pode estar 

relacionada às limitações financeiras e à pequena oferta de alternativas, entre outras. 

É interessante observar a relação que fizeram entre o fato de ser adolescente e 

nordestino. Segundo eles, isso implica em duplicar os estereótipos contidos nestas duas 

condições, que são morar em uma região subdesenvolvida, onde se encontra uma população 

significativa de adolescentes em situação de pobreza, e ser adolescente nesta sociedade, cuja 

possibilidade de mudança, de inserção no trabalho etc. é sempre muito dificil. É como se um 

fator a mais viesse contribuir no sentido da sua desqualificação enquanto força de trabalho. 

Depreende-se dessas afirmações, portanto, que para eles a adolescência não está 

relacionada a fatores abstratos ou naturalizantes, mas, sobretudo, às condições sociais 

concretas. Está implicada com as condições reais e as adversidades sociais e econômicas, 

razão porquê se apresenta de várias formas, dinâmica, em movimento e constante interação. 

Em síntese, a percepção que os entrevistados tiveram ao definir o que é ser adolescente esteve 

associada a elementos positivos como ser responsável, ser capaz de enfrentar as adversidades e 

dificuldades, ser otimista, conhecer os direitos e deveres, ser comprometido, lutar pelos 

direitos básicos contidos na lei, poder se divertir e ser participativo.



4.2.2 – A relação com a família 

Apesar de não constar no roteiro que serviu de guia para a entrevista, um item 

específico sobre a família, foram tantas as referências feitas pelos adolescentes que sentimos a 

necessidade de discutir, ainda que brevemente, alguns pontos sobre seu núcleo familiar. 

Observe-se, portanto, que a discussão a seguir está mais voltada para o conteúdo dos 

depoimentos, que mesmo para considerações de caráter teórico. 

Durante a entrevista coletiva os adolescentes revelaram a importância do contexto 

sócio-familiar como fator relevante na construção da participação social deles. Participar 

implica, exatamente, sair do ciclo familiar para atuar na comunidade, na escola, na cidade etc. 

Portanto, eles expressaram a necessidade de que haja reconhecimento, por parte da família, 

das ações que desenvolvem, que lhes seja facilitada a ausência de casa, o não cumprimento de 

certas demandas etc., de modo a compatibilizar as questões de ordem familiar e a participação 

social.

Para os entrevistados, a família constitui-se como referência de cuidados, proteção, 

socialização e promoção das condições básicas, para que possam crescer e desenvolver como 

sujeitos sociais.  Apesar das transformações sociais, econômicas e culturais, a família 

permanece como espaço privilegiado de transmissão de valores, que repercutem na vida 

social. (Lash, 2001; Bezerra, 2004). Na esteira do que consta em estudo do UNICEF (2003), 

também para os adolescentes entrevistados, a família é o primeiro grupo de referência, como a 

principal responsável pela garantia dos seus direitos e bem-estar, mais que a escola, a Igreja, a 

comunidade e o governo. Como afirma Ametista, uma das adolescentes entrevistadas na 

pesquisa,



A família é um alicerce de tudo. Tudo parte da casa da pessoa a forma como a pessoa é 

tratada. Como a família cuida da pessoa, como educa... é isso. 

Assim, os jovens reconheceram como fundamental o apoio e a participação dos 

membros familiares no processo de estruturação da identidade social. Segundo os 

depoimentos, a relação de respeito e diálogo é fundamental para estabelecer um vínculo de 

confiança e segurança entre os membros familiares, que reflete positivamente na autonomia e 

ação dos entrevistados. Eles exigem a responsabilização da família pelo abandono ou omissão, 

representando fator de risco como na questão da violência entre os jovens e/ou outra situação-

problema. Afirma Turmalina que

Nem sempre os jovens tomam atitudes irresponsáveis por acaso, pois muitas vezes não 

têm apoio dos pais e da família, eles deixam os filhos abandonados e eles podem fazer 

besteiras...

Ao mesmo tempo em que os adolescentes têm expectativas de uma educação familiar 

com liberdade, eles exigem equilíbrio entre proteção e liberdade, como demonstram os 

depoimentos ilustrativos a seguir. Pérola afirma que  

Minha mãe é muito liberal, ela diz: Minha filha, quando quiser namorar, namore, mas 

tenha cuidado, você sabe... Minha mãe é muito aberta, conta tudo, com diálogo (...).  

Já Turquesa diz que “A pessoa não deve ser nem exagerada, protecionista demais e 

nem muito liberal. Isto acaba trazendo uma coisa ruim”! 

Face às diversidades culturais presentes entre as gerações dos pais e dos filhos, 

podemos observar que os adolescentes são compreensivos em entender e respeitar as 



diferentes posturas apresentadas pelos pais. Nos depoimentos, observamos que os adolescentes 

descobriram uma maneira de conviver com as diferenças, aprender com as diversidades, na 

medida em que procuram valorizar as experiências dos pais e/ou avós. Para Safira

Os pais da gente tinham outra educação e outro estilo de vida e fica difícil trabalhar com esta nova 

geração de hoje (...).

Rubi, por seu turno, diz que,

Às vezes, a mãe faz coisas porque querem nos proteger e por acharem que foram criadas da forma certa, 

querem nos criar do mesmo jeito. Querem criar da mesma forma, como foram criados. Mas, eles não 

gostavam como eram criados (...)  

E ainda, afirma que, 

Hoje em dia, nós temos carros, telefones... A minha mãe morava no interior. Não tinha televisão, não 

tinha nada... Minha avó falava assim: A você tem que trabalhar você já tem 14 anos. Aí minha mãe, veio 

pra Natal para trabalhar. (Rubi)

No dizer de Esmeralda,

Eu estava conversando com meus avós, e o idoso pra mim é como um livro que está vivo, e é muito 

mais prazeroso ouvi-los, pois eles viveram aquilo, e se deixam levar, o meu avô é lúcido e tem 95 anos, 

e quando sento pra contar suas histórias eu fico de olhos brilhando, é muito lindo.E é uma forma do 

adolescente buscar seus direitos também. 

O que podemos constatar é o respeito e a valorização que os adolescentes expressam 

em relação aos pais e/ou avós, revelados nestes depoimentos. A relação é de encantamento e 

admiração pelos esforços que os pais tiveram que desprender para enfrentar uma época em que 

a tecnologia e o avanço industrial chegavam muito lentamente no Nordeste. Estas relações 

familiares de aceitação mútua entre os membros contribuem para a participação social dos 

adolescentes, pois expressam uma relação de confiança e segurança mútua, fundamental para 

que um e o outro possam reconhecer o jovem em sua condição de sujeito social, participativo 

e comprometido com as demandas no seu entorno.   



Por outro lado, a família também adquire um significado de extrema ambivalência para 

os adolescentes, pois representa dualidade entre proteção e liberdade, autoritarismo e respeito. 

Esta dualidade, no processo educativo, revela o desafio a ser enfrentado pelos pais ou qualquer 

educador. A esse respeito, afirma Esmeralda que, 

Alguns pais privam seus filhos de um mundo real, montam um mundo artificial, por exemplo: não 

deixam sair, porque lá ou ali tem marginal! Por isso, tem que ficar em casa, mas não pode usar o 

computador, aí dizem: - Está aqui um gibi para você...um livrinho... Não pode fazer isso, não pode ter 

amigos... E, nisso, eles montam um mundo e quando os filhos saem acontecem alguma coisa por estar 

desprotegido. 

Diamante, por seu turno, diz que, 

Minha mãe também é assim... só que ela deixa-me fazer tudo que eu quiser. Ela me dá toda a liberdade 

para fazer os cursos, mas não me deixa trabalhar e sair daquilo, de dentro de casa, como uma 

superproteção.

Em uma perspectiva sócio-histórica, o sistema familiar é uma unidade dinâmica e 

complexa, apresentando especificidades próprias, implicadas com os acontecimentos vividos 

pelos seus membros (Bezerra, 2004). Como afirma Diamante,

Eu dou muitos conselhos para minha mãe, porque ela sabe que eu tive de amadurecer muito cedo, tive 

responsabilidades muito cedo. Por isso, ela acredita muito em mim, (...) Ás vezes, ela chega pra mim e 

pede um conselho. 

4.2.3 - Protagonismo juvenil e Participação social.

Em primeiro lugar, quando perguntamos sobre o que eles entendem por protagonismo 

juvenil, a maioria afirmou que esse tema está relacionado com a participação social dos 

adolescentes. Essa participação é entendida por eles de forma positiva, com atuação consciente 

e responsável. Segundo Costa (1999), o termo representa o adolescente como ator principal. 

Esta compreensão, durante a entrevista, não foi claramente manifestada pelos adolescentes. 



Para eles, o protagonismo juvenil é a participação e atuação na sociedade, na escola e na 

família, como também, para Esmeralda, “é ocupar os espaços na saúde e educação”. Para eles, 

este termo representa responsabilidade, sendo vinculado também à busca dos direitos e ao 

compromisso com os deveres.   

De acordo com Carrano (2003), os limites para o exercício do protagonismo são postos 

por uma sociedade hierarquizada, resultado da crise estrutural do sistema político e 

econômico. Segundo ele, os jovens, em seus coletivos, criam formas e conteúdos 

comunicacionais para se expressar, com as condições que lhe são oferecidas e impostas. 

Tendo em vista outra perspectiva (Costa, 2000), que afirma ser o adolescente protagonista ator 

principal, ressalta-se que a ação empreendida nos diferentes espaços compreende um esforço 

no processo de participação, que se configura necessariamente como ações coletivas e sociais 

significativas no contexto comunitário, institucional e pessoal. Neste aspecto, é fundamental 

observar a participação colaborativa dos adolescentes, ou seja, junto com o educador ou outros 

adolescentes. Como afirma Safira,

Eu ainda não saí para dar nenhuma palestra. A professora não liberou ainda, e pessoalmente, não me 

sinto preparado para isto ainda. Estamos preparando e trabalhando nesta área, trazendo pessoas para dar 

palestra para dentro da escola mesma e o pessoal da comunidade, para participar das ações da gente. A 

gente pensa em dar palestras e abrir para a comunidade. Esse ano a gente tinha na mente juntar o pessoal 

do ano passado para dar palestras nas escolas do interior de difícil acesso e informação desse tipo.

É necessário destacar, ainda, que, como é possível depreender dos depoimentos dos 

adolescentes, esta participação deveria ser iniciada com uma capacitação. Tal postura revela a 

necessidade de adquirir mais conhecimento, ter acesso a informações, visto entenderem que o 

saber empodera, fortalece e valoriza a atuação, principalmente nos espaços públicos. Esta 

manifesta necessidade de capacitação vem corroborar as afirmações de Ernesto Rodriguez 



(2004) que, ao se pronunciar sobre o empoderamento dos jovens, afirma ser fundamental uma 

formação para que os jovens possam adquirir conhecimento e saberem discutir suas 

necessidades, inclusive sendo mais propositivos.  

Neste aspecto, como veremos na relação de atividades realizadas pelos adolescentes, 

apresentada mais adiante, o processo de participação aparece como carente de mais 

propositividade, particularmente quando se dá nos espaços políticos. O que temos registrado é 

o desejo deles construírem novas formas e novos temas por meio dos quais seja possível se 

colocarem na cena pública, no contexto da escola, da comunidade, da família, entre seus pares 

etc. Apesar dos entrevistados não expressarem nitidamente as ações propositivas, ainda 

verificamos um desejo nesta direção, como afirma Esmeralda, 

Teve uma reunião na Câmara de Vereadores, justamente pra falar sobre a idade penal e sobre o espaço 

que o adolescente tem na saúde e na sociedade. Engraçado... que teve um garoto do CANTO JOVEM, 

que disse que as audiências públicas deveriam ser feitas de adolescentes, com adolescentes e para 

adolescentes. Fossem somente feitas por adolescentes e ver como eles podem ingressar nesse negócio de 

lutar pelos seus direitos. Eu achei muito interessante o que ele disse. 

A esse respeito, os depoimentos dos entrevistados também corroboram com Sobrinho 

(2003) e Portella (2002), quando afirmam que é preciso um sujeito que conheça os direitos, 

deseje-os, reivindique-os e seja capaz de exercê-los. O desejo está presente na forma de 

participar, atuar e colaborar para a transformação de uma sociedade mais justa, representando 

disponibilidade e vontade para fazer algo, mesmo que seja uma ação mais complexa, que 

exige “lutas” pelos direitos. É preciso registrar que eles referem à participação, também, como 

um processo complexo de autonomia e iniciativa dos adolescentes. O depoimento de Rubi, 

abaixo, é expressivo neste sentido. Para ele, 



Aquele que mostra que realmente participa, que... é um todo, é muito complexo,  é grande! Lutar pelos 

seus direitos é ter consciência! Buscar o que você quer, mesmo que você ache que é uma coisa muita 

difícil! De forma lógica, consciente e responsável, sabendo o que está fazendo, você consegue (...) 

Os adolescentes afirmam que a participação é um processo de mútuo aprendizado, pois 

ao mesmo tempo em que se propõem a atuar com o outro, eles estão também aprendendo. 

Neste sentido, a ação conjunta é entendida por eles como “espaço de descobertas”, “uma fase 

com fases”.  

Os adolescentes consideram que ser protagonista é estar comprometido com as ações 

realizadas em casa, na escola e na comunidade. A escola oferece um espaço atrativo para a 

realização das atividades, como se percebe na ênfase posta no depoimento de Rubi. 

(...) geralmente é onde você mais está e entre amigos. A maioria dos amigos está na escola, onde tem a 

maior concentração de jovens, que era, no meu caso, onde eu podia passar o que eu sei porque no Canto 

Jovem sempre foi um lugar de busca de conhecimento, aonde eu vou com a cabeça aberta para aprender 

ainda mais. (Rubi) 

O exercício do protagonismo na escola está estreitamente relacionado com o processo 

de luta pelos direitos de participação, como no caso do grêmio estudantil. É importante 

demarcar que esse processo de luta e reivindicação tem ocorrido através de diálogos e 

negociações, como bem traduz os depoimentos abaixo. 

Eu passo ali (escola) por metido, porque em tudo o que acontece eu quero está por dentro pra tá 

ajudando, tudo que é novidade eu vou à diretoria, e de tanto ir lá, alguns dos garotos ficam falando: - Há 

é babão da diretora. E, na minha opinião, a gente procura acertar as coisas com a 

amizade e não com conflitos.” (Diamante)

Eu me considero (protagonista)! Eu estudo no Augusto Severo (só tem até a 8ª série), e 

lá, está havendo muitas crises, por que a diretora não luta pelo que o adolescente deve 

ter dentro da escola. Por ex: A menina chegou e me perguntou: - Esmeralda, que série 



você faz? Respondi: - 8ª serie! Então ela disse: - Ah, que pena, próximo ano esse 

colégio vai cair, pois aqui é você quem faz as perguntas que queremos fazer, você 

quem luta pelos nossos direitos! Então, eu disse: - Mas na hora que você achar que tem 

algo errado aqui, você tem o direito e dever de dizer “não, está havendo algo de errado 

por aqui (Esmeralda).

 Há, também, aqueles que se consideram protagonistas por terem sido capacitados na 

temática da saúde sexual e reprodutiva, desenvolvendo projetos educativos na comunidade, 

estimulando a participação de outros adolescentes. Afirma Rubi que, 

No GAP, eu comecei fazendo um curso de capacitação de adolescentes em Saúde 

Sexual e Reprodutiva e Planejamento Familiar. A partir daí, a gente começou a fazer 

um Projeto para dar Oficinas nas escolas, para sermos protagonistas na sala de aula, 

ajudando os próprios alunos a fazerem este Projeto para outros adolescentes. 

O que observamos é que há uma nítida dificuldade dos gestores públicos de 

reconhecimento e apoio às ações dos adolescentes, como registrado no depoimento abaixo: 

O adolescente tá sempre querendo mostrar que é capaz, que quer lutar pelos seus 

objetivos. Como ele estava falando... A gente se reuniu e fez um Projeto para ajudar 

um orfanato, mas quantos por aí não apóiam e nem olham para o Projeto. Nós somos 

capazes de organizar um Projeto, e estamos aí...” (Pérola) 

Precisamos do reconhecimento e, mais ainda, do apoio do governo para desenvolver as 

ações, mas o que eles estão fazendo? (Rubi) 

Quando a gente faz as atividades para a comunidade, a gente tem que pedir aos 

comerciantes o apoio, mas isso é responsabilidade do governo! (Ametista) 

Quando perguntamos sobre quais as atividades que eles desenvolviam como 

protagonistas, constatamos, nos relatos, várias ações e práticas, como dito anteriormente, no 

âmbito das áreas da saúde e educação. Relacionamos as atividades realizadas por eles: 

- Integração com a escola, com adolescentes da comunidade;  

- Ações comunitárias;  



- Oficinas sobre sexualidade;

- Seminários sobre protagonismo juvenil;  

- Reuniões e oficinas de saúde sexual e reprodutiva;

- Oficinas de Arte e Educação, como teatro, música e dança;  

- Encontros com adolescentes;  

- Mostra Juvenil de arte e educação;

- Desenvolvimento de projetos em saúde sexual e reprodutiva para e com adolescentes;  

- Jornadas Comunitárias sobre Saúde Reprodutiva e Sexualidade;  

- Confecção de material educativo; 

- Ajuda ao próximo, entre outras. 

As ações relatadas configuram-se como atividades significativas para a vida dos 

adolescentes pesquisados, para a comunidade e outros adolescentes. Elas revelam um desejo 

de participação espontânea, voluntária e com profundo sentimento de ação coletiva e social. 

Contudo, não se observa nessa lista de ações a referência à presença em instâncias de 

representação, a ponto de nos questionarmos sobre o que pode configurar impedimento para 

tal.

Segundo Abramo (2000), o interesse secundário dos jovens por política não significa, 

no entanto, o não reconhecimento de sua importância, mas pode representar outras questões 

mais complexas do sistema social e econômico vigente. Os resultados de pesquisa realizada 

por Venturi & Abramo (2004) oferecem pistas para uma compreensão da baixa incidência de 

participação em atividades políticas de representação pelos adolescentes. Afirmam eles, 

Que não são os jovens que não sabem da relevância da política, mas antes a forma 

predominante de se fazer política no País que não os reconhece como interlocutores, 

gerando em muitos deles indiferença ou aversão. (Venturi & Abramo 2000, s/p). 



A esse respeito, ainda, afirma Ricci (2005, p. 93) que “Não dá para ser protagonista 

numa sociedade que nega seus direitos e onde as condições de sobrevivência e autonomia são 

extremamente limitadas”. Sendo assim, decerto é possível concluir que as condições sociais 

em que estão imersos os sujeitos da pesquisa, conforme apresentado anteriormente, 

comprometem e limitam suas possibilidades de atuação social e política, a ponto da lista de 

atividades relacionadas com o protagonismo, elaborada pelos adolescentes, não conter 

qualquer referência a ações dessa ordem. 

Outro aspecto que merece destaque na atuação destes adolescentes enquanto 

protagonistas juvenis, é sua afirmação de que estão capacitados e sentem-se empoderados para 

o desafio de atuar junto aos seus pares, na escola, na comunidade e com a família, expressa 

também através das ações que assumem, como nestes depoimentos:  

Isso me ajudou muito a manter contato com as pessoas, conversar, expressar minhas 

idéias, porque, assim, eu sou um tipo de pessoa que ficava calado na minha e deixava 

aquela bomba estourar dentro de mim pra não afetar, ficava na minha. E, hoje, eu já 

chego, assim, se eu confiar na pessoa, hoje, eu desabafo com a pessoa, chego com 

facilidade na minha família... (Safira) 

Lá na BEMFAM, agente faz algumas reuniões mensais, semanais... Nessas reuniões, 

Ana Paula lança a idéia e nós multiplicamos. Eu trabalho na escola, na quinta-feira... 

Acho que duas ou três vezes na semana, dependendo do que nós vamos trabalhar.  

(Esmeralda) 

Lá no Projeto Vida, a gente tem um cronograma p’ra trabalhar... Até esse ano, agente 

tá trabalhando no noturno, mas no próximo ano, como  os professores estão abrindo 

mais para os alunos que querem participar da coordenação e da organização, como eles 

gostariam de participar, começar bem no início do ano e terminar no meio. E, pegar o 

pessoal do Projeto e colocar só na prática, os mais antigos, p’ra fazer palestras nos 

colégios vizinhos ou os mais longes, se surgir uma oportunidade. E, os mais jovens 



trabalharem com os que estão chegando na escola. Trabalhar também com as pessoas 

da comunidade.  (Safira) 

 Na Casa Renascer, tem um cronograma agente trabalha com políticas públicas. Na 

segunda e na sexta é o teatro, e a gente tenta colocar dentro da dança, no espetáculo o 

que agente faz. (Aguar marinha) 

4.2.4 –Saúde sexual e reprodutiva. 

 Buscamos compreender como os adolescentes entendem a saúde sexual e 

reprodutiva, considerando que este é o tema que preside as ações de formação nos Programas 

em que participam, e de onde se espera saiam para desenvolver seu protagonismo juvenil. Na 

sua maioria, eles consideram a saúde sexual e reprodutiva muito mais do que a presença ou 

ausência de doenças, expressando uma visão crítica e ampla que está vinculada ao bem-estar 

social e às condições de qualidade de vida para homens e mulheres. Tal perspectiva está 

consoante com as diretrizes constantes do Plano de Ação da Conferencia Internacional de 

População e Desenvolvimento, ocorrida no Cairo, em 1994, do qual vem norteando às ações 

dos Programas. Como afirma Esmeralda,

Bem, assim, é ter alguns direitos sexuais e reprodutivos. Eu acho que você tem que 

botar os direitos em prática. A mulher tem o direito a dizer não, o direito a saúde... Não 

só a mulher, mas o homem também. As pessoas que são portadoras do vírus, ou seja, 

nós todos temos que ter acesso ao Posto de Saúde melhor, tem que direito ao lazer. 

Saúde sexual e reprodutiva não é só sexo e reprodução, não é só ligado a isso... 

entendeu? 

Uma vez uma pessoa conhecida ... chegou e falou para mim, mas eu falei rapaz não é 

assim não .... a pessoa tem que falar direitinho.... aí ele dizia: - Não tem que ter esse 

negócio de respeito, respeitar é bobagem ... (gestos). (Quartzo)

Os eixos temáticos relativos à saúde sexual e reprodutiva mais presentes nas ações dos 

adolescentes são sexualidade, planejamento familiar, doenças sexualmente transmissíveis e 



aids, adolescência, gênero, sexologia, drogas, saúde, gravidez, vulnerabilidades, participação 

social, cidadania, protagonismo juvenil e auto-estima. 

 Dentre as maiores inquietações ou preocupações com a saúde sexual e reprodutiva, 

referidas pelos adolescentes, estão a prevenção à aids, a atenção ao portador do HIV, a 

gravidez na adolescência, o uso de métodos contraceptivos e a violência de gênero. Os 

depoimentos abaixo revelam a posição dos adolescentes entrevistados sobre estas temáticas, o 

universo destas questões e a forma como se apresentam entre esses adolescentes. 

 Tem uma menina no meu bairro, que com 14 anos, já têm três filhos e é porque já 

perdeu um. Então, daí, você vê como o índice de lá é altíssimo... (Quartzo).

Lá no GAP, trabalhamos nas comunidades carentes, como o Conjunto do Gari, 

discutindo sobre a gravidez, devido ao alto índice de gravidez, neste bairro, em geral. 

(Diamante)

 Um amigo meu falou que estava com Aids. Aí eu falei você já fez o teste? Não, é 

porque eu estou mas vulnerável a viroses. Aí, eu disse para ele: - Não é por causa disso 

que você está com Aids, você tem que fazer os exames para saber se você está com 

Aids. Também deveria ter o Posto de Saúde que deveria fazer o teste de HIV pra ver se 

você está com AIDS. E também saber qual o Posto de Saúde que tem, deveria ter este 

teste. Mas não sabe onde é e as atendentes não atendem de uma forma. (Esmeralda)

 Sempre recai a responsabilidade para a mulher... Aí, tem aquela reação, como ela 

falou: é o direito sexual, como ela falou... Ela tem que dizer: Não, eu não quero, eu não 

vou agora, eu não quero... Aí o homem influencia... Quando ela engravida, ela assume 

toda a responsabilidade, aí o homem não assume nada.  (Rubi).

 É possível reconhecer que a visão destes adolescentes sobre saúde sexual e 

reprodutiva é um avanço que pode estar relacionado com o contexto de discussões nacionais 

sobre o tema, provocado pelos movimentos de mulheres e legitimado com as recomendações 

nas Conferências Internacionais, das quais o Brasil é signatário.

Neste contexto de inserção do Plano de Ação destas Conferencias na pauta das 

políticas sociais no Brasil, tomando como referência o grupo de adolescente pesquisado, 



verificamos que muitos avanços podem ser notados, com destaque para a participação dos 

homens jovens na defesa e promoção da saúde sexual e reprodutiva, como visto nos 

depoimentos. Tanto os meninos quanto as meninas apresentaram segurança e conhecimento na 

discussão destes temas.  

Eles dizem: - Não, vamos, eu boto fora. Aí, você acredita, mas sinceramente ... (gestos)   

(Ametista)

É como aquela frase: Pode vir quente, que eu estou fervendo! Pode vir minha filha, 

sem saber o que vai acontecer... mas, é só pode vir minha filha...Depois, faz uma 

besteira ... (gestos) (Safira)

Só porque os ‘hormônios’ estão lá em cima, não é por causa disto, que você vai ter 

uma relação... (Esmeralda)

 Observou-se que eles não somente desenvolvem as ações educativas em saúde sexual 

e reprodutiva, como também fazem advocacy destas questões, ou seja, defendem o direito de 

homens e mulheres buscarem informações na área, de utilizarem métodos que lhes sejam 

apropriados, que possam definir sobre sua vida sexual, que estejam livres de qualquer tipo de 

violência sexual etc.

 Existe uma grande indignação nos discursos dos adolescentes em face da  violação 

dos direitos nos serviços de saúde e por aqueles que não assumem o compromisso e a 

responsabilidade na escolha da contracepção e gravidez. Registrou-se, ainda, o desejo de 

transformação social em relação aos tabus e mitos sexuais, bem como a necessidade de lutar 

contra o preconceito sexual e desigualdades entre homens e mulheres, para uma relação de 

gênero com equidade, como se observa a seguir:  

Bem, assim, é ter alguns direitos sexuais e reprodutivos. Eu acho que você tem que 

botar os direitos em prática. A mulher tem o direito a dizer não, o direito a saúde... Não 

só a mulher, mas o homem também. As pessoas que são portadoras do vírus, ou seja, 

nós todos temos que ter acesso ao Posto de Saúde melhor, tem que direito ao lazer. 

Saúde sexual e reprodutiva não é só sexo e reprodução, não é só ligado a isso... 

entendeu? (Turquesa). 



 Considera-se, assim, que tais temáticas, na sua maioria, estão por vezes sublinhando 

o caráter de luta pelos direitos e por auto e mútuo-cuidado no campo da saúde sexual e 

reprodutiva. Essa luta se expressa através de várias metodologias de ação participativa, desde 

aquela de jovem para jovem, denominada educação de pares, às mais complexas, como 

oficinas pedagógicas, seminários, feira de ciências, gincana e por meio de linguagem artística, 

como música, teatro e dança.  

Observamos que as ações realizadas pelos adolescentes não possuíam o caráter de 

prevenção e nem estavam associadas aos problemas da adolescência, como a gravidez 

precoce. Sabemos que os movimentos sociais de mulheres destacam a preocupação com os 

encaminhamentos dados a estas temáticas, alertando para o jogo que favorece um olhar por 

vezes funcionalista e simplista, associado à trama de vulnerabilidades, que impedem uma 

leitura mais complexa de seus múltiplos significados, como as relações de poder, em muitos 

casos distantes da compreensão dos jovens. (Abromovay, 2004). 

Ao observar os depoimentos colhidos dos adolescentes, contudo, foi possível 

identificar que eles demonstram uma visão crítica, politizada sobre a temática da saúde sexual 

e reprodutiva. Entretanto, avaliamos que há necessidade dos jovens estarem articulados com 

outros segmentos sociais, evitando assim ações com caráter descontínuo, isoladas e 

fragmentadas.  

A importância que o protagonismo juvenil tem na vida destes adolescentes já ficara 

nítida na observação dos depoimentos transcritos. Tanto os adolescentes dos programas 

governamentais quanto não-governamentais reconhecem aspectos positivos, vantagens, 

ganhos e benefícios no processo de participação social nestes Programas de Saúde Sexual e 

Reprodutiva.

4.2.5 - A perspectiva de futuro 

Para os adolescentes, a perspectiva de futuro vem acompanhada de uma postura que 

mescla otimismo e incertezas. Em um determinado plano os jovens esperam muito do seu 



próprio futuro. Eles esperam que a sociedade mude de postura em relação à participação dos 

adolescentes, reconhecendo sua importância e apoiando os trabalhos realizados por eles.  

Sinalizam que, para continuar com as ações, é preciso que os adultos revejam a postura 

diante da desqualificação que atribuem aos trabalhos dos adolescentes. Segundo Rubi, “É 

preciso que a sociedade abra um espaço p’ra gente!”.  

Demonstram o desejo de continuar com as ações de protagonismo juvenil na 

comunidade, ampliando a participação para espaços ainda não conquistados na luta pelos seus 

direitos. Para tanto, eles sinalizam que é preciso incluir mais jovens neste processo, pois não 

serão capazes de ampliar o trabalho sozinhos. Como afirma Safira,  

Pretendemos abranger mais áreas, precisamos de pessoas voluntárias para nos ajudar. 

Nós trabalhamos com todos os grupos: casal, crianças, adolescentes, família e terceira 

idade. (Safira) 

Eles consideram, ainda, que não têm certezas sobre como vai ser a sua vida pessoal, se 

vão casar, ter filhos. Mas, há uma nítida preocupação com o futuro, quando se referem ao 

projeto de vida pessoal. 

A minha perspectiva de vida é o seguinte, é alcançar tudo aquilo que eu pretendo me 

formar e fazer outras coisas que as pessoas têm em mente e no futuro ser, no caso, um 

bom pai, uma pessoa que venha tá aberta a sociedade para orientar , para conversar 

saber ouvir e não só falar, e ser um bom companheiro, para minha esposa ou para a 

pessoa que esteja no lado. (Safira) 

A gente vai estar mais fechado, e mais aberto que em relação ao que estar hoje. É 

muito relativo, vai depender de acordo com os papéis que você ver no mundo presente. 



As coisas estão desenvolvendo muito rápido, muito rápido... É claro que você tem que 

ter uma base, você tem que ter um planejamento, tem que planejar: vou me casar, ter 

uma casa, quero morar sozinho, quero ter um filho, ter um apartamento ... mas, a parte 

da educação é mais relativa, tem que está sempre se modernizando com o tempo. 

(Rubi)

Observamos que a expectativa dos adolescentes está em ampliar as ações do 

protagonismo, mas é importante destacar que não refletem nitidamente o desejo de construir 

uma rede ou movimento social para engajamento de vários grupos e atores sociais.  Segundo 

Carrilho (2004), os jovens têm constituído formas inovadoras de participação social. Contudo, 

nem toda a ação coletiva juvenil revela um movimento social em evidência. O reconhecimento 

de vitalidade e legitimidade das atuais formas de participação social dos grupos da juventude 

deve ser acompanhado do esforço analítico de se tentar perceber aquilo que está em jogo nos 

conflitos entre os atores envolvidos, que podem ou não se orientar para a geração de um 

movimento social. 

4.3 – A travessia pelos discursos dos Coordenadores.

Em primeiro lugar, observamos que a institucionalização dos Programas de Saúde 

Sexual e Reprodutiva precisaria ser efetivada como uma política pública aprovada no Plano 

Orçamentário do Estado ou Município, para garantir os recursos, na área governamental, pois, 

segundo os depoimentos, não há uma política institucional definida nos serviços das 

instituições. De maneira geral, carece de um plano orçamentário e financeiro, que assegure a 

sustentabilidade das ações, a manutenção e continuidade dos serviços nesta área.   

Nós não temos apoio financeiro para as atividades, todas as ações nós fazemos com 

apoio dos comerciantes aqui do bairro. Cada um dá o que pode. (C.S. - OG) 



Quando a gente faz as atividades educativas como os Encontros de Adolescentes, nós 

vamos às lojas do bairro e pedimos uma contribuição. Até mesmo os familiares 

ajudam. Ou, ainda, aos vereadores. É muito difícil trabalhar assim. Para a gente ter 

alguma coisa da Secretaria é muito difícil.  (M.R. - OG)  

Nós trabalhamos com as parcerias, vamos aos outros órgãos e pedimos uma ajuda. 

Mas, se tivéssemos recursos garantidos no orçamento público, estávamos mais 

tranqüilo, às vezes isto desanima a equipe. (J.M – OG) 

Em relação aos depoimentos colhidos, durante as entrevistas com os coordenadores das 

OG’s, observou-se que há uma manifestação de descontentamento com as condições de 

trabalho. A dificuldade na aquisição de materiais e equipamentos é sentida como fator de 

desmotivação e preocupação no atendimento de qualidade, falta material educativo e outros 

matérias de expediente que auxiliem nas oficinas pedagógicas com os adolescentes.  

Outra questão sentida pelos entrevistados, de ambos os Programas, OG e ONG, é a 

ausência de profissionais que ampliem a equipe de recursos humanos para atendimento e 

ampliação da demanda. Além dessas considerações, observou-se, ainda, que não há uma 

mobilização dos servidores para lutar pelas melhorias, decerto as dificuldades são também 

sentidas no apoio da própria equipe de trabalho para atingir esse fim.  

Nossa equipe está reduzindo, pois os profissionais não sentem apoio para continuar, já 

foi embora uma enfermeira, uma assistente social, uma administradora e uma médica. 

(C.S. – OG) 

Se tivéssemos mais profissionais poderíamos aumentar a demanda, mas não dá para 

atender todo mundo, a equipe está cheia de trabalho, é muito cansativo, acho 

importante a atividade com os adolescentes, gostaríamos de atender todo mundo, mas 

tempos que delimita nosso espaço, senão fica o trabalho sem qualidade. (C.M. – 

ONG).



Os próprios adolescentes ratificaram, na entrevista, a carência das condições para a 

realização e manutenção dos programas de participação social dos adolescentes em saúde 

sexual e reprodutiva, situação esta que dificulta a continuidade das ações. 

Verificamos, ainda, que os profissionais entrevistados demonstram um certo heroísmo 

na prática das ações, pois tudo ocorre quase sempre por méritos e compromissos do 

profissional e não com apoio de uma definição política seja na área da saúde ou educação. O 

que motiva e estimula o profissional tem sido quase sempre a interação e dinâmica de 

atendimento com os adolescentes, a mobilização social, a prática do atendimento educativo, os 

resultados alcançados junto com os adolescentes e etc.  Como vemos nestes depoimentos, 

Eu tenho feito as ações aqui quase sozinha. Faço porque gosto. Eu acho importante o 

trabalho com os adolescentes, eu me identifico muito. Depois, quando vemos a participação 

deles no bairro, procurando ajudar, desenvolvendo as atividades, mobilizando a comunidade, 

eles vestem a camiseta mesmo! Aí, não tem como não se envolver com eles, eles que motiva 

agente. (M.R. – OG) 

Temos observado que tanto nas ações educativas das OG’s quanto ONG’s, a 

possibilidade de oferecer oportunidades para que os adolescentes se sintam acolhidos, 

valorizados e respeitados favorece um ambiente de empatia e estímulos como eixo norteador 

para impulsionar os trabalhos desenvolvidos, principalmente na participação social dos 

adolescentes. Há sempre uma interação significativa entre o adolescente e o educador. 

Nós trabalhamos juntos com os adolescentes, temos tido um relacionamento muito 

bom, acho que isto é o diferencial para incluir homens e mulheres. Outra vez tentamos 

fazer um grupo somente de homens, mas não deu para continuar, pois a demanda de 

mulheres era muito grande. (MR –OG). 

De maneira geral, nas entrevistas com OG e ONG’s, vale ressaltar que as ações de 

saúde sexuais e reprodutivas com os adolescentes vêm se beneficiando da ação desenvolvida 

pelos profissionais capacitados em Educação Sexual e Saúde Reprodutiva no Núcleo de 

Educação Sexual-IFESP/SECD/RN, os quais coordenam e sustentam as ações em pleno 

funcionamento. Nos Programas estudados, o conceito de saúde reprodutiva e saúde sexual e a 

participação social dos adolescentes têm sido beneficiado pelas discussões dos Planos de Ação 

da Conferencia de Beijing, como também do Cairo. Entretanto, a discussão das temáticas de 



saúde sexual e reprodutiva, como direitos sexuais e reprodutivos, merece mais atenção nas 

propostas educativas dos Programas, na perspectiva de uma discussão teórica, sócio-histórico 

e política que estes termos emanam, como visto nos capítulos 02. Vejamos neste depoimento 

de uma coordendora, como emerge a discussão destes temas e a relação com o contexto social 

dos adolescentes, 

Depois que fiz o Curso de Educação Sexual, comecei a fazer este trabalho, e é muito 

importante, para o adolescente, em relação à auto-estima, ao auto e mútuo-cuidado 

com o contraceptivo. Eles perguntam e pedem opinião sobre gravidez na adolescência 

e doenças sexualmente transmissíveis. Temos observado também a mudança de 

comportamento em relação à saúde sexual e reprodutiva, como uma questão de direito, 

não ausência e presença da doença. Eles também sabem discutir as relações de gênero, 

contam casos que acontecem perto da casa dele. Outra coisa é como eles melhoram em 

casa, na conversa com os familiares. Acho que o Programa  é bom para muita coisa na 

vida pessoal e social dos adolescentes. Ás vezes sinto que eles poderiam ter mais 

consciência em algumas coisas como responsabilidades com os compromissos sociais, 

tipo participar de um conselho de direitos da criança e do adolescente, participar de 

audiências públicas e de Fóruns de debates, mas é muito difícil para eles, em vários 

aspectos. Primeiro, é o deslocamento, eles moram muito longe, em bairros distantes, 

depois tem as atividades de casa, da escola, falta dinheiro para deslocar-se, ás vezes 

agente tem que pagar o vale-transporte para eles irem para as atividades. Mas outros 

não medem esforço, teve um dia que um adolescente veio andando a pé durante quase 

uma hora e meia, pois não tinha vale, já pensou?  (I.M.S. –ONG) 

Neste percurso dos programas selecionados, vimos o predomínio de um olhar 

concentrado das ações sobre a prevenção à gravidez na adolescência e nas doenças 

sexualmente transmissíveis do que na promoção da saúde sexual e reprodutiva, quanto veículo 

condutor para a prática de participação autônoma dos adolescentes. 

Segundo Oliveira et al (2003, p. 225), quando se analisa os serviços de adolescentes 

nesta área nas Unidades de Saúde, em São Paulo, destaca que: “O controle do dano envolve o 

controle do comportamento que lhe dá origem”. Esta concepção de controle chama atenção 



para a perspectiva de trabalho educativo em saúde sexual e reprodutiva, com adolescentes, 

considerando que a participação social é um processo de emancipação, autonomia e atuação 

social que favorece o respeito à livre decisão dos sujeitos nesta área.

Algumas ações de protagonismo juvenil precisam desenvolver a sistematização, o 

planejamento e realização das ações, outras estão bem estruturadas. Em sua maioria, o 

Programa necessita de um sistema de monitoramento, acompanhamento e avaliação que 

sistematize os resultados do Programa. Neste sentido, é importante destacar que apenas uma 

instituição desconhece as iniciativas dos adolescentes fora do Programa. A maioria não 

somente conhece o que os adolescentes estão realizando como apóia as ações e participa delas.   

Nós não sabemos exatamente o que eles estão fazendo, mas acho que desenvolve 

alguns trabalhos na escola, como Feira de Ciências, outro dia ele (adolescente) pediu 

uns materiais educativos para expor na escola. Mas, na verdade, nós temos condições 

de acompanhar, pois a demanda aqui dentro é muito grande. (C.S. – OG)  

Acho importante organizar e sitematizar as atividades, sempre temos feito isto no 

coletivo, reunimos professores, adolescentes e coordenadores dos programas, é muito 

importante escutar a opinião de todos, para melhorar as atividades. E, até saber o que 

eles estão fazendo, pois muitos organizam projetos na comunidade e pedem nosso 

apoio, outros se engajam em outras atividades. Eles vão ampliando o universo e 

descobrindo novas formas de atuar.  (I.M S.– ONG) 

Nós acompanhamos os trabalhos do grupo, apoiamos nas ações, mas se tivéssemos um 

programa de acompanhamento e monitoramento para divulgar os resultados de forma 

mais sistematizadas, com certeza seria muito melhor. (M.R. – OG) 

Nós fazemos a avaliação regularmente, em todas as atividades. Os adolescentes podem 

se expressar e os coordenadores também, às vezes é antes e depois de uma oficina 

pedagógica, ou às veze é  participativo, informal, acontece em reuniões. (C.M. – ONG) 

Todos os coordenadores revelaram a satisfação de estar trabalhando com o Programa 

de Saúde Sexual e Reprodutiva, na perspectiva do protagonismo juvenil, mais revelam que o 



importante não é o produto final, mas o exercício de adotar a postura que valorize o 

adolescente como sujeito de direitos e deveres, na prática educativa. 

 Temos que desconstrui a idéia que é preciso fazer uma encenação ou uma 

dramatização para ser protagonista, é isso também, mas não somente isso, 

precisamos mudar a concepção da sociedade e do jovem sobre isso. O importante é o 

processo de descobertas do sujeito sociail e sujeito de direito e deveres, que 

reivindique e lute pelo seu espaço, juntando a outros adolescentes e outros 

segmentos. Eu sei que é muito difícil, mas é necessário! Acho que a luta é de todos 

nós.  (C.R. – ONG)

4.4 – A travessia pelos depoimentos das famílias dos adolescentes entrevistados. 

Utilizamos a entrevista semi-estruturada individual com a família - mãe, pai e/ou avós, 

para conhecer o contexto familiar dos dez adolescentes participantes da pesquisa. Os 

principais aspectos abordados foram: conhecimento sobre o Programa que o adolescente 

participa, opinião sobre a participação do adolescente no Programa, qual a contribuição desta 

participação social do adolescente na vida familiar e comunitária. 

Os familiares têm conhecimento dos Programas e dos espaços que os filhos 

freqüentam. Sentem total confiança porque sabem onde os filhos estão e o que estão fazendo, 

ou seja, têm a certeza de que o filho está seguro. De acordo com uma mãe entrevistada, “(...) 

ele está num lugar, eu sei onde ele está, eu sei o que ele está fazendo, com quem está” (...) 

(Mãe Diamante). 

Observa-se o discurso familiar permeado de valores quando dizem, por exemplo, 

“(...)Agora ele está com uma namorada, mas também já conheço, é uma menina muito boa, de 

família, “direita” (...) (Mãe de Safira). Fica implícito nessa fala que, se a adolescente não 

tivesse família, não seria uma “menina  boa” . São esses valores também que são utilizados 

como parâmetro para que os pais confiem e considerem os Programas importantes. 



 Assim, como no discurso dos adolescentes, os pais também dão sinais da evidente 

diferença cultural que, por sua vez, geram conflitos de gerações. Diz uma mãe que “(...) na 

minha época eu não aprendi nada disso, não sabia de nada, nem que ia menstruar” (...) (Mãe 

de Pérola). Os pais consideram importante a participação dos filhos nos Programas e, por sua 

vez, reivindicam atividades com a família, porque acreditam que dessa forma eles podem 

melhor compreender a participação dos filhos. Consideram, também, que os resultados dos 

trabalhos desenvolvidos devem ser apresentados, peça de teatro, por exemplo, e os pais devem 

ver. São enfáticos em relacionar a arte como fator que influenciou a mudança de 

comportamento para os filhos. Afirma uma mãe que, 

(...) Quando ele engajou no teatro, eu fiquei feliz, porque meu pai fez teatro e fiz teatro, 

trabalho também com a Poesia, eu gosto muito da cultura e da arte, e quando eu vi o 

desenvolvimento de Rodrigo envolvido com o teatro com a dança me trazendo 

lembranças do meu tempo e da minha família, do meu pai... Eu comecei a ver com o 

olho clínico e o quanto aquilo ali ajudava o meu filho até no aspecto psicossocial, 

porque ele era um menino muito introvertido, era um garoto que estava sempre tendo 

aquela preocupação com o desenvolvimento do meu filho, não que ele apresentasse 

problema com isso, mas eu achei que com o teatro ele soltou mais através da dança e 

do teatro ele se soltou mais... a interpretação do canto e da dança...(...) (Mãe de 

Diamante) 

Reporta-se à convivência familiar fazendo referência aos conflitos. Porém, são 

categóricos em dizer que, quando eles surgem, o que resolve é a conversa, portanto, 

reconhecem e exercitam o diálogo na convivência, afirma uma delas: “(...) tudo que uma boa 

conversa não resolva (...)” (Mãe de Rubi) 



 Foi consenso nas afirmações de que os filhos realmente mudaram de comportamento 

ao ingressarem nos Programas: 

(...) É isso que eu tenho notado, eu notei que ele tem se sobressaído mais, porque ele 

era muito introvertido, o Canto Jovem neste Projeto de Teatro, Música, Dança ... que 

ele gosta muito, tenha tido uma grande participação! (...) (Mãe de Diamante). 

Mais dois aspectos nos chamaram a atenção na fala dos familiares. O primeiro é o 

orgulho em terem os filhos participando dos Programas, como pode ser visto no depoimento 

que afirma que “(...) ele está viajando para uma comunidade para levar uma proposta, para 

levar uma idéia de conscientização das coisas... Ora, o que é que uma mãe pode sentir... se não 

orgulho? né, eu digo até que é um pouco de vaidade, mas uma vaidade saudável... (...)” (Mãe 

de Esmeralda). Segundo, o reconhecimento de que o jovem deve procurar o seu lugar na 

sociedade, sem necessariamente ser pelo caminho da delinqüência: 

(...) Você vê que é um adolescente, que não bebe, que não se droga, está lutando contra 

isso, está procurando um lugar na sociedade, um lugar de honra, um lugar bonito, onde 

todos procuram aparecer com as drogas, pelos maus feitos. Esta sociedade, esta ONG, 

que seja um canal, para isso, ainda bem que é... tudo isso é muito importante (...) (Avô 

de Safira). 

Um outro aspecto que merece ser destacado trata-se da credibilidade dos pais em 

Relação à própria formação dos filhos, futuros adultos que, na visão deles, “(...) não tem mais 

de 03 anos de idade que eu diga: Sente aqui! E, ele ficar sentado! Ta na hora do lanche! E, ele 

lanchar! Não, agora ele quem toma as decisões dele. E, ele cresce muito enquanto adolescente 

até para ser um homem” (...) Enxergam nos programas valores como irmandade, 

responsabilidade e preocupação uns com outros. Reivindicam ampliação dos Programas, 

querem participar. Dão apoio e força para que os filhos participem porque se preocupam com 



o futuro. Chegam a ver os filhos como “super”, superioridade que se traduz em bom 

relacionamento com os pais. 





Considerações Finais 

Os resultados destas incursões no universo da participação social dos adolescentes nos 

Programas de Saúde Sexual e Reprodutiva, em Natal/RN, provocaram, em mim, algumas 

reações de alerta, pois se de um lado indicam a possibilidade de um processo de mudanças na 

postura dos adolescentes, bem como nas relações entre estes e a sociedade, visto que os jovens 

entrevistados expuseram a sua satisfação, seu aprendizado, descobertas, conhecimentos, 

parecendo dispostos a unir esforços para ser protagonista juvenil de forma a garantir a 

condição de ator e sujeito social. Por outro lado, me angustia o espaço restrito destinado a 

atuação social destes adolescentes. 

Diante do que foi vivenciado e analisado, ao longo desse estudo, deve-se reconhecer 

que os jovens, atualmente, vêm desenvolvendo diversas formas de participação na sociedade 

de maneira criativa, autônoma e colaborativa. Mesmo em condições econômicas e sociais 

adversas, percebe-se que os jovens, constroem seus próprios espaços, no sentido de expressar 

a sua condição de sujeito social, sujeito de direitos e deveres. 

A importância da família neste processo de participação social dos jovens também foi 

elemento determinante para contribuir na estruturação deste sujeito social, inspirado no desejo 

e no compromisso social de buscar contribuir e atuar para uma sociedade mais justa e 

democrática. 

Os próprios jovens entrevistados ratificaram que a adolescência é uma construção 

social, não há nada patológico e natural. Existe enquanto significado social, e se apresenta de 

várias maneiras, é plural! No dizer da adolescente: “Não existe uma adolescência, mas várias 

adolescências (...)” No trato dessa temática, foi importante contextualizar as múltiplas faces da 

adolescência, principalmente, a condição de ser jovem em nossa sociedade.  



Constatado os estereótipos que se estabelecem para o adolescente, há como revelar os 

limites e possibilidades enfrentadas por aqueles que ousaram se arriscar numa ação coletiva 

rumo às práticas sociais, verificados durante o percurso dessa pesquisa. 

Foi observado, ao adentrar nas falas e relatos dos entrevistados, o desejo de participar, 

aprender, contribuir e somar esforços nos programas, projetos e sonhos coletivos de 

transformação social, assumindo uma ação ativa e comprometida. No entanto, embora tenha 

sido demonstrado todos os esforços e competências verificadas e desprendidas pelos 

adolescentes como sujeitos sociais, algumas inquietações emergiram, revelando a 

complexidade e os dilemas do protagonismo juvenil. 

Em princípio, a condição de ator principal, que está implicado neste termo, na prática, 

oculta as limitações no campo do fazer institucional. Para ilustrar tal fato, no cotidiano dos 

serviços de educação e saúde, ainda prevalece uma relação conservadora e autoritária, que não 

reconhece a condição de sujeito de direitos e deveres na prática protagônica. Ou seja, quem 

dita a “regra” ainda é o diretor da escola, de acordo com o que foi observado na pesquisa.  

Diante disso, destacamos a necessidade de se estar atento aos discursos demagógicos 

de gestores públicos, que se apresentam como aliados no processo de participação social dos 

adolescentes, mas na prática, isso não corre. Também não devemos ser ingênuos em perpetuar 

uma ação protagônica, que gera distorções e contribui para adaptar e silenciar os sujeitos num 

jogo de faz-de-conta.

É preciso compreender que a luta assumida pelo direito à participação não é somente 

do adolescente, ou de determinada segmento, mas é de todos, portanto, deve se ter em conta 

também o protagonismo social, considerando o sujeito coletivo, que se articula, se expressa, é 

propositivo, constrói programas, projetos e políticas e está em constante devir.  



Nesse sentido, o que se sugere, diante dos dilemas deste termo, é uma ação pautada no 

enfoque da participação social do adolescente articulada com os demais atores sociais, 

gestores públicos e comunidade, buscando evitar, assim, a responsabilização somente dos 

jovens nas mudanças estruturais da sociedade, os modismos e a apropriação demagógica, 

racional e limitada. 

A pesquisa demonstrou, ainda, como é fundamental a manutenção de espaços 

governamentais e não-governamentais que possam conduzir programas de educação, saúde, 

cultura e ação social dando ênfase à participação social, democrática e ativa dos adolescentes 

no planejamento, na realização, avaliação e socialização de políticas públicas. Políticas essas 

que venham de fato e de direito ratificar as recomendações das Conferências do Cairo/1994 e 

Beijing/1995 sobre a saúde e direitos sexuais reprodutivos com adolescentes, bem como 

assegurem os compromissos assumidos nos Fóruns Mundiais de Juventude no sistema das 

Nações Unidas, de Dakar e Lisboa.

Ao mesmo tempo, o olhar sobre as entrevistas e visitas aos Programas possibilitou 

reconhecer a importância dessas Conferências e Fóruns Mundiais para a definição de ações 

que conduziram para o cumprimento dos encaminhamentos de ações que colocassem o 

adolescente na condição de sujeito de direitos.

No caso local, a cidade de Natal teve o marco da mobilização e participação social dos 

adolescentes no Programas de Saúde Sexual e Reprodutiva, a partir das recomendações das 

Nações Unidas na Conferência do Cairo e Beijing. Após isso, muitos avanços puderam ser 

registrados, como a concepção da saúde sexual e reprodutiva ser um direito.  Tal fato 

acarretou ampla discussão sobre planejamento familiar, participação masculina, violência de 

gênero e sexual, eqüidade de gênero dentre outros temas. Assim, os acordos da Conferência 

impulsionaram a participação dos jovens em casa, na escola e na comunidade, além do que 



representam uma mudança qualitativa na forma de abordar os problemas e as políticas de 

população, ou seja, a saúde sexual e reprodutiva surge  como fonte de bem-estar pessoal e 

sexual  em todas as fases do ciclo de vida, envolvendo homens e mulheres como uma questão 

de direitos humanos. 

Outro ponto importante a considerar foi que o universo entrevistado teve a participação 

de adolescentes do sexo masculino quanto do sexo feminino, ampliando as questões de 

participação masculina, eqüidade de gênero e advocacy em direitos sexuais e reprodutivos. 

Isso possibilitou a reflexão e a prática de ações ao romper tabus e preconceitos que 

estimularam a realização de atividades, considerando a figura masculina como sujeito social e 

defensor da saúde sexual e reprodutiva. 

No entanto, neste processo de participação social dos adolescentes, percebe-se a 

necessidade de maior reflexão sobre a abordagem política e histórica das temáticas de saúde 

sexual e reprodutiva na adolescência, isto é, precisa-se contextualizar as discussões de Aids, 

gravidez, gênero, contraceptivos, violência nos Programas de participação social dos 

adolescentes, visando a ampliar o universo de atuação social em saúde, educação, comunidade 

tanto dos profissionais, quanto dos adolescentes nas práticas (Oliveira et al, 2001).

Observa-se que a implantação destes Programas nas organizações governamentais e 

não-governamentais direcionada aos jovens favorece esta discussão em torno dos direitos dos 

adolescentes no campo da saúde sexual e reprodutiva.  Nesse sentido, é muito importante se 

fomentar o debate sobre a estrutura e o funcionamento dos Programas, tais como: marco 

teórico, abordagem pedagógica, conteúdos definidos, processo de monitoramento e avaliação 

entre outros.

Na verdade, de tudo exposto e vivenciado, verifica-se a necessidade de uma profunda 

revisão dos significados e fundamentos de nossas posturas e políticas frente à temática da 



participação social com adolescente. Ainda há muito o que aprender com a educação e gestão 

participativa, como disse a adolescente Gabriela: começando de cada um, na nossa casa, no 

nosso bairro, na nossa escola, no estado, no mundo... é possível, basta querer, basta lutar! 
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