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2.  Lista de Abreviações

ABC Aprender, Brincar, Conhecer

AIDS Síndrome da Imuno Deficiência Adquirida

BEMFAM Sociedade para o Bem Estar da Família

CCDM Conselho Cearense dos Direitos da Mulher

CREDES Centros Regionais de Desenvolvimento da Educação Básica

DC Desenvolvimento de Competências

DST Doenças Sexualmente Transmissíveis

ECA Estatuto da Criança e Adolescente

EMA Encontro Municipal de Adolescentes

ERA Encontro Regional de Adolescentes

EPA Encontro Potiguar de Adolescentes

FNUAP Fundo das Nações Unidas para População

FUNDAC Fundação da Criança e do Adolescente

HIV Vírus da Imuno Deficiência Humana

IFESP Instituto de Ensino Superior Presidente Kennedy

IPLANCE Fundação Instituto de Pesquisa e Informação do Ceará

ONG Organização Não Governamental

PSF Programa de Saúde da Família

SEDUC Secretaria Estadual de Educação Básica

SESA Secretaria Estadual de Saúde

SETAS Secretaria Estadual de Trabalho e Ação Social

SOMA Secretaria da Ouvidoria e Meio Ambiente

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura

UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância
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3. Apresentação

Muito se tem dito sobre investimento em cidadania. Tornou-se lugar
comum defender os direitos humanos e o fim da exclusão social. Nem
tudo sai do papel. Mas há quem acredite em mudanças e invista tempo,
recursos e afeto ao esforço de promovê-las. É o caso de dois projetos
realizados no Brasil: “Canto Jovem” e “Amor à Vida”. Mais do que sim-
ples tentativas de buscar soluções imediatas para problemas do dia-a-
dia de jovens brasileiros, essas iniciativas apresentam-se como alterna-
tivas ao marasmo, à indiferença em relação a questões de juventude.
Mais que projetos sociais – como muitos outros, também louváveis –
“Canto Jovem” e “Amor à Vida” são projetos de vida. Despertam jovens
para a importância de encontrar um caminho, um norte, um futuro mais
promissor.

O Fundo de População das Nações Unidas, desde sua criação, tem
investido em parcerias estratégicas com a população jovem.  As metas
acordadas na Conferência Internacional sobre População e
Desenvolvimento – Cairo,1994) já deixam claro a relação entre o desen-
volvimento e o atendimento às necessidades especiais desse segmento
populacional. Mas o grande desafio para gestores governamentais é
conseguir traduzir essas metas em matéria de desenvolvimento e os
compromissos internacionais em políticas públicas que atenda aos
jovens, respeitando-se suas particularidades.

O desafio de dar opções de vida para a população jovem é grande. A
Situação da População Mundial de 2003 mostra claramente que 462
milhões, dos 1.2 bilhão de jovens no mundo, vivem com menos de US$ 2
por dia e que, 87 % dessa população, vive  em países em desenvolvimen-
to. Políticas e programas de natureza intersetorial que ofereçam opções,
com o respectivo envolvimento da comunidade e participação da popu-
lação jovem no planejamento, implementação e avaliação são elementos
indispensáveis. 

As políticas para os jovens devem envolvê-los nos processos decisórios,
promover  o diálogo e a eqüidade de gêneros; estimular a liderança juve-
nil e a prática da cidadania, assim como a parceria dos jovens com os
adultos e, dentre outros ajudar na  redução da pobreza. 
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4. Sumário Executivo

Os projetos Amor à Vida (uma iniciativa do setor público do Estado do
Ceará) e Canto Jovem (uma iniciativa da sociedade civil do Estado do Rio
Grande do Norte) são propostas sócio-educativas com e para jovens e
adolescentes, implementadas com apoio do Fundo das Nações Unidas
para População (FNUAP).

Este documento tem por objetivo apresentar os achados da avaliação
desses projetos, analisando os processos que facilitaram sua evolução
para resultados esperados e não esperados. Além da análise dos dois
projetos, este documento pretende ainda contribuir no esforço da expan-
são da assistência do FNUAP na replicação das estratégias implemen-
tadas no Ceará e Rio Grande do Norte a outros estados do Brasil, visan-
do a aplicação da legislação existente no país em matéria de violência,
gênero e saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens.

Esta avaliação procurou examinar as repercussões e dificuldades relacionadas
com os elementos considerados estruturantes na estratégia metodológica
adotada pelos projetos Amor à Vida e Canto Jovem, ou seja, a articulação
intersetorial, a capacitação dos profissionais e o desempenho dos atores.

O projeto Amor à Vida é uma ação sócio-educativa em sexualidade e
saúde reprodutiva, promovida pelo Governo do Estado com apoio do Fundo
das Nações Unidas para População (FNUAP), Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF) e Ministério da Justiça e da Saúde. É coordenado
pela Secretaria de Ação Social em parceria com as Secretarias de Educação
e Saúde do Estado e Prefeituras Municipais. Seu objetivo geral é o de con-
tribuir com a Política Estadual de Atenção ao Adolescente e suas Famílias
promovendo o desenvolvimento de intervenções nas áreas da sexualidade,
prevenção da violência e do uso de drogas. Seus objetivos específicos são:
incentivar uma política intersetorial voltada para o adolescente, criar uma
rede de agentes multiplicadores e apoiar a formação de Núcleos
Intersetoriais de Educação Sexual Regional e Municipal. O público-alvo do
projeto Amor à Vida é constituído por adolescentes e jovens na faixa etária
de 12 a 24 anos, do sexo masculino e feminino; pais e responsáveis; pro-
fessores e educadores sociais; técnicos e profissionais de saúde, e lide-
ranças comunitárias e organismos colegiados.
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Neste sentido, os Projetos “Amor à Vida” e “Canto Jovem” destacam-se
pelo respeito à singularidade das expressões, vontades e desejos dos
jovens em programas que estabelecem vínculos entre esse importante
segmento da população com o governo e a própria comunidade. Os pro-
jetos, criados no fim da década de 1990 com o apoio do UNFPA e exis-
tentes até hoje, estão sendo implementados na região Nordeste com
apoio da sociedade civil organizada e poder público estadual.
Atualmente, os dois projetos foram plenamente institucionalizados e
ampliados em vários aspectos, o que demonstra a sustentabilidade e
pertinência dos mesmos. Tanto o Amor à Vida, no Ceará, quanto o Canto
Jovem, no Rio Grande do Norte simbolizam um modelo possível e sus-
tentável de educação “entre pares”. Ambos foram idealizados para
potencializar a capacidade da sociedade lidar com as questões de saúde
reprodutiva com os jovens, com base em uma dinâmica participativa e
lúdica. 

É orgulho para o UNFPA poder relatar a trajetória de duas experiências,
destacando mais que as lições aprendidas – possibilidades reais de
implantação de modelos de intervenção. Ambas tiveram o apoio e o
envolvimento contínuo dos governos estaduais do Rio Grande do Norte
e do Ceará, o que certamente contribuiu para o seu sucesso. A análise
dos dois projetos, realizada pela Pathfinder do Brasil, notabiliza-se pela
busca de referenciais que colaborem para a implementação de projetos
que, além de beneficiar, e atingir eficazmente os jovens, coloque-os cen-
tralmente nas questões sociais de saúde sexual e reprodutiva.

O escritório do UNFPA no Brasil espera, assim, estar fornecendo impor-
tante insumo, para que se estabeleçam novas iniciativas capazes de
apreender o inestimável valor agregado que os jovens podem dar às suas
comunidades. O mais é concretizar sonhos.

Rosemary Barber-Madden
Representante do UNFPA no Brasil
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O projeto Canto Jovem é uma organização não governamental da qual
participam adolescentes, jovens e profissionais com vocação para a edu-
cação social, cujo objetivo é o de promover o protagonismo juvenil e con-
tribuir para a democratização do Estado e da sociedade. O projeto tem como
principais objetivos a capacitação de profissionais da rede pública em edu-
cação sexual/reprodutiva; desenvolvimento de ações intersetoriais e
regionalizadas; incentivar a promoção da educação sexual e saúde reprodu-
tiva entre adolescentes em situação de risco social e pessoal, através de
uma linguagem artístico-cultural; e fortalecer a rede de adolescentes pro-
tagonistas juvenis das atividades sócio-educativas de implementação dos
direitos sexuais e reprodutivos. O projeto Canto Jovem atua no âmbito
estadual com adolescentes e jovens de famílias de baixa renda, na faixa
etária de 13 a 22 anos de idade, como também com educadores que traba-
lham com esta clientela. Suas intervenções privilegiam a constituição de
redes e o desenvolvimento de ações sócio-educativas junto a alunos e pro-
fessores do ensino fundamental e técnico, de centros educativos, centros
regionais, estudantes universitários, profissionais e usuários atendidos por
organizações não governamentais e serviços públicos de saúde e de
assistência social e jurídica. O Canto Jovem atua nas escolas, nas ruas, nas
instituições e em eventos promovidos em colaboração com outros parceiros.

Este exercício não pretendeu avaliar o impacto das ações dos projetos nos
indicadores de saúde ou qualidade de vida dos beneficiários primários, isto é,
os adolescentes e suas famílias, uma vez que, para efeito de comparação, isto
exigiria a disponibilidade de dados relativos ao diagnóstico situacional de
quando o projeto se iniciou em cada estado. Assim, optou-se por privilegiar
a avaliação de processos, preocupando-se com a investigação de variáveis
contextuais relacionadas à cultura organizacional e a fatores político-institu-
cionais que possam ter interferido não só na operacionalização de inter-
venções como em seus resultados. Embora nem sempre seja possível contro-
lar tais variáveis e fatores, é necessário tentar identificá-los para assim me-
lhor conhecer entraves, limites, possibilidades de sustentação e mesmo de
expansão de programas sociais semelhantes em outros contextos.

Com relação ao projeto Amor à Vida, não há como negar os méritos do
projeto, que são muitos. A avaliação concluiu que este projeto está con-
struindo competências em termos individuais. Contudo, em termos insti-
tucionais, não obstante os esforços do núcleo central do projeto e da
existência de um ambiente político favorável, os avanços ainda estão
restritos às escolas que implementaram o projeto já está a algum tempo.

A fragilidade do projeto Amor à Vida em construir competências em ter-
mos institucionais se remete à própria limitação do poder de ação dos
profissionais capacitados para estabelecer uma consistente articulação
intersetorial, tanto com a Saúde quanto com a Ação Social nos municí-
pios. Parte dessa fragilidade pode, ainda, ser atribuída às dificuldades da
organização do projeto para o monitoramento das ações. Talvez até
porque se trata da condução de um projeto que cresceu numa velocidade
quase impossível de controlar com os recursos existentes e que, na práti-
ca, assume uma feição mais condizente com o que se poderia chamar de
um "programa". Cabe, portanto, pressupor que se os núcleos regionais do
projeto Amor à Vida não forem fortalecidos, os municipais não fun-
cionarem concretamente, e se não houver uma estratégia objetiva de
acompanhamento das ações - que não se limite à elaboração de relatórios
ou a reuniões periódicas, mas que forneça apoio técnico permanente aos
executores – não há como assegurar que o projeto funcione com quali-
dade e que se mantenha o interesse dos profissionais capacitados.

Quanto ao projeto Canto Jovem, as conclusões da avaliação apontam que o
propósito do mesmo é desenvolver atividades sócio-pedagógicas e artísti-
cas com o objetivo de contribuir para a formação e a intervenção dos jovens
na comunidade através do protagonismo juvenil. Conclui-se que a experiên-
cia desse projeto é significativa no que se refere aos processos de cons-
trução da articulação intersetorial através de consensos e ações empreendi-
das em conjunto com as organizações parceiras, governamentais e não go-
vernamentais. No entanto, pode-se afirmar que ainda é frágil a intersetori-
alidade nas intervenções do projeto Canto Jovem e seus parceiros. Outra
conclusão é que falta aos gestores do projeto Canto Jovem uma cultura de
sistematização e avaliação que permita ir ajustando os rumos previamente
traçados às novas situações que se apresentam. A questão talvez não seja
tanto de planejamento, senão de criação de uma metodologia de construção
de indicadores que permitam um maior rigor no seguimento e avaliação do
trabalho. As bases conceituais e metodológicas do projeto sem dúvida estão
claras e explícitas, porém a necessidade de alguns instrumentos para o
monitoramento, seguimento e avaliação é algo que deve ser resolvido.

A partir dos achados e conclusões das avaliações dos projetos Amor à Vida
e Canto Jovem apresentadas neste documento, identificou-se quais são as
lições aprendidas destes anos de implementação que têm significância para
possíveis reaplicações das estratégias em outros contextos.
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Para o projeto Amor à Vida, as lições aprendidas são as seguintes:

• A intersetorialidade tende a consolidar-se e a ampliar-se através do
fortalecimento dos núcleos regionais e municipais.

• Quando os planos de ação são baseados nas realidades locais, isto
favorece a viabilidade de sua execução.

• Quando um setor não está envolvido com o projeto, isto favorece interfe-
rências de ordem administrativa para a execução de determinadas ações.

• A implementação de atividades é afetada quando as diretrizes, papéis
e atribuições dos agentes do projeto não são claramente definidas
nem conhecidas pelos gestores municipais.

• Quando os núcleos central, regionais e locais não definem estratégias
adequadas, há dificuldade no fortalecimento de parcerias locais.

• Quando os recursos financeiros, os materiais didático-pedagógicos e
informativos, assim como os equipamentos necessários ao desenvolvi-
mento de atividades dentro e fora da escola ficam na dependência de
iniciativas pessoais, o projeto não se expande na progressão esperada.
Isso afeta a visibilidade do projeto e, em conseqüência, diminui as pos-
sibilidades para se obter um maior apoio dos gestores municipais.

• Um projeto tem maior possibilidade de sustentação quando a mobiliza-
ção comunitária é efetiva, isto é, quando envolve os grupos da popu-
lação-alvo e os líderes comunitários no desenho, implantação e acom-
panhamento do projeto.

• A participação dos articuladores das escolas nas reuniões dos núcleos
municipais resulta numa maior apropriação do projeto. O acompan-
hamento sistemático das atividades realizadas nas escolas fortalece a
manutenção e continuidade das ações.

• O envolvimento das diretorias das escolas contribui fundamentalmente
para o desenvolvimento do projeto.

• Os educadores capacitados, quando motivados, estimulam internamente
as ações do projeto, apesar das dificuldades de ordem institucional.

• A pouca sensibilização de alguns diretores das escolas constitui uma
resistência que dificulta o envolvimento da comunidade.

• A fraca capacitação de professores das disciplinas de ciências exatas
afeta a incorporação das temáticas do projeto ao conteúdo de suas aulas.

• Fica difícil para o projeto sair dos muros da escola quando os técnicos
capacitados não se articulam com as organizações comunitárias, não
interagem com as lideranças locais, adolescentes e suas famílias, e
nem participam dos acontecimentos comunitários.

• No setor da saúde, o remanejamento de profissionais, principalmente do PSF,
contribui para a descontinuidade das ações. Além disso, a insuficiente estrutu-
ração dos sistemas de saúde locais, para servir de retaguarda ao encamin-
hamento dos adolescentes, afeta a procura dos serviços. A fraca capacitação
dos profissionais de saúde também contribui para a fraca procura dos serviços.

• A falta de apoio financeiro, de material educativo e insumos afeta a
realização de oficinas e outros eventos na comunidade pelos articu-
ladores jovens. Os trabalhos realizados pelos adolescentes nos centros
comunitários também são afetados pela falta de divulgação.

• O protagonismo juvenil só pode se expressar quando se deposita
confiança nos jovens, não apenas delegando ações, mas principal-
mente incluindo-os nos processos de decisão.

Para o projeto Canto Jovem, as lições aprendidas são as seguintes:

• Ser uma organização flexível, aberta e contextualizada permite pro-
mover ações e atividades voltadas para a participação da população-
alvo e a construção de parcerias, respeitando os tempos e espaços
heterogêneos das diferentes realidades locais e pessoais.

• A articulação intersetorial favorece o desenvolvimento e efetividade de
projetos ou programas para e com adolescentes e jovens, quando não se
limita a uma simples coordenação de estruturas institucionais e busca
alcançar consenso quanto às políticas, estratégias, produtos e metodolo-
gias. A intervenção intersetorial permite desenvolver habilidades para a
negociação, a elaboração de consensos e a construção de cenários a
curto e médio prazos que facilitam a incorporação da diversidade
metodológica desenvolvida na educação de adolescentes e jovens em
temas como gênero, sexualidade, direitos reprodutivos, direitos humanos,
protagonismo juvenil e construção de cidadania, entre outros.

• A mobilização e a participação dos diferentes atores sociais nos proces-
sos de decisão contribui para desenvolver e consolidar o protagonismo
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juvenil e o espírito de cidadania da comunidade participante. Outra
estratégia que fortalece o protagonismo juvenil é a educação de pares. 

• A criação e fortalecimento de redes de protagonistas juvenis e edu-
cadores facilita o diálogo, a confiança e a união na ação. Também cria
condições para definir com maior clareza os papéis e funções dos dife-
rentes atores sociais e favorece o exercício do controle social em
relação à implementação das políticas públicas.

• Os perfis de coordenadores, técnicos, profissionais e educadores de
programas ou projetos interferem na construção dos conhecimentos e
competências que se pretende alcançar. O entusiasmo e a capacidade
de entrega ao trabalho são vitais. A construção dos conhecimentos e
competências também é afetada quando não existe uma metodologia
e um instrumental que possibilitem a reflexão sobre a prática.

• O uso da linguagem artística é uma metodologia que favorece a
apropriação de novos conhecimentos e competências, tanto pelos edu-
cadores quanto pelos adolescentes e jovens. Ela facilita a comunicação
e o respeito ao conhecimento e habilidades de adolescentes e jovens e,
conseqüentemente, a efetividade das intervenções.

Finalmente, para a replicação de programas e projetos que trabalhem
com e para adolescentes e jovens e que, como as ações implementadas
pelos projetos Amor à Vida e Canto Jovem, privilegiem estratégias de
articulação intersetorial, capacitação de recursos humanos e melhoria no
desempenho de atores nos níveis municipais, regionais e estaduais, esta
avaliação recomenda:

• A articulação intersetorial deve iniciar-se nos processos de planeja-
mento e programação em todos os níveis e precisa ser valorizada nas
instâncias de controle social. Na articulação intersetorial os papéis e
responsabilidades precisam ser claramente definidos, assim como sis-
temas e mecanismos de articulação precisam ser estabelecidos e
envolver as diferentes instituições. A articulação intersetorial é imper-
ativa para a implementação do princípio da integralidade da atenção a
adolescentes e jovens pelos diversos serviços e setores. É também um
fator de racionalização dos recursos.

• Para guiar a implementação de projetos e programas semelhantes em
outros contextos, recomenda-se a definição de planos de detalhados
de monitoramento e avaliação, com uma apropriada seleção de indi-

cadores para medir a progressão do processo operacional das ações,
particularmente nas áreas de saúde sexual e reprodutiva, gênero, vio-
lência e inclusão social.

• A articulação intersetorial é de particular importância no atendimento
a aqueles adolescentes e jovens que não estão inseridos nas inter-
venções de educação formal, como os atendidos nas unidades de inter-
nação sócio-educativas, os que estão em liberdade assistida, os que
vivem em zonas rurais, as meninas exploradas como prostitutas ou que
prestam serviços domésticos etc. Essa realidade, presente em muitos
estados, exige um esforço contínuo para efetivar de forma articulada e
fazer avançar a promoção da intersetorialidade.

• Para a promoção da articulação intersetorial recomenda-se o estabe-
lecimento e fortalecimento de redes, comitês ou comissões com re-
presentação dos diversos atores sociais envolvidos com a questão do
desenvolvimento de adolescentes e jovens de famílias de baixa renda,
com responsabilidades específicas para cada uma das partes envolvidas.

• É importante criar oportunidades e espaços para permitir a reflexão
sobre em que medida a estrutura e características das gestões locais
afetam o planejamento e execução dos planos de ação, bem como
sobre quais práticas institucionais dificultam as articulações e o fort-
alecimento de parcerias.

• A integração no nível regional é muito importante por tratar-se de uma
posição estratégica no processo de descentralização dos serviços
públicos. É importante que comissões ou núcleos regionais e munici-
pais discutam sobre em que medida a centralização de decisões e a
rigidez de normas e regras no interior de cada área de interseção do
projeto ou programa dificultam ou impedem movimentos mais
abrangentes com outras instituições locais.

• Esses núcleos ou comissões regionais precisam de reforço técnico para
operacionalizar as articulações necessárias e acompanhar mais de
perto o que se passa nos municípios. Por sua vez, os núcleos munici-
pais, para funcionarem efetivamente, necessitam também de pessoal
técnico comprometido com o projeto, disponível e com habilidades
para catalisar as articulações locais, identificar potenciais parceiros e,
sobretudo, dispor de condições e preparo para fazer o monitoramento
das ações nos locais onde o projeto ou programa são implementados.
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• Para promover a articulação recomenda-se a participação das organi-
zações não governamentais que trabalham com adolescentes e jovens
– e suas associações ou movimentos – nos conselhos que representam
esse grupo social. Recomenda-se também a sensibilização e respons-
abilização dos atores sociais envolvidos com as questões de ado-
lescência e juventude, assim como o estímulo à metodologia de pro-
moção do diálogo nas intervenções e capacitações. É também funda-
mental o estímulo à reflexão sobre preconceitos em relação à cidada-
nia de adolescentes e jovens, o estabelecimento de mecanismos que
fortaleçam os vínculos entre organizações governamentais e não gov-
ernamentais, incluindo a flexibilidade e a transparência na gestão.

• É importante que o Estado apóie as organizações que tenham experiências
bem sucedidas ou que estejam em processo de focalizar seu trabalho em
adolescentes e jovens afetados em termos de renda e qualidade de vida. 

• Deve-se definir uma estratégia para melhor envolver os setores da
Saúde, Ação Social, Educação, Trabalho, Justiça, Segurança Pública,
Poder Legislativo, Conselhos de Direitos etc. Estes setores devem inte-
grar esforços e recursos, pois o desenvolvimento de adolescentes e
jovens não é responsabilidade de um setor apenas.

• É importante que as instituições, seus projetos e programas mantenham
o enfoque de gênero, trabalhem contra a cultura da violência, preconceito
e construam uma cultura de paz. Trata-se de criar uma cultura na qual os
jovens se expressem livremente e tenham a oportunidade de experimen-
tar identidades bem configuradas, sem a necessidade de recorrer a iden-
tidades emprestadas. Esta seria uma das únicas maneiras de garantir
uma cultura de paz, construtora de cidadanias e com cidadãos que for-
jam sociedades democráticas.

• Os adultos ou educadores que venham a manter relação constante com
os adolescentes têm que necessariamente estar capacitados para inte-
grar uma visão de gênero e diversidade em seu convívio com os adoles-
centes, sensibilizados para detectar preconceitos ou inquietações que
eles não ousam expor abertamente. Devem também estar capacitados
e com disponibilidade de tempo para permitir o ambiente necessário
para tornar audíveis essas inquietações e transmitir a informação na lin-
guagem que o adolescente entende. Devem dispor de espaços de pri-
vacidade para abordar o diálogo individual quando detectam um prob-
lema que o jovem adolescente não se atreve a colocar.

• Para o sucesso de intervenções para e com adolescentes e jovens é fun-
damental o enfoque nas áreas de gestão participativa, envolvimento da
comunidade e familiares, intersetorialidade, protagonismo juvenil, lin-
guagem artística, e capacitação de profissionais. A abordagem deve ser
centrada na educação sexual e saúde reprodutiva, na qualidade e inte-
gração dos serviços e no respeito à diversidade e pluralidade cultural.

• As representações juvenis e pessoas que trabalham com adolescentes e
jovens deveriam ser mais ouvidas na elaboração de campanhas ou progra-
mas de comunicação social e de educação dirigidas a esse segmento social.

• Para promover as intervenções de controle social das políticas públicas
voltadas para adolescentes e jovens recomenda-se aumentar a pro-
teção dos adolescentes e jovens frente às diversas formas de violência
e preconceito. Recomenda-se também adotar o princípio de que ado-
lescentes e jovens são também agentes e sujeitos das ações de pre-
venção em saúde reprodutiva, violência, igualdade de gênero, diversi-
dade e de promoção da cidadania.

• Deve-se favorecer a articulação com outros movimentos sociais, como
o movimento de mulheres, o movimento pela cultura da paz, pela
expansão do voluntariado etc. Lideranças de outros movimentos
devem ser convidadas para apoiar as organizações locais, regionais e
estaduais, incluindo troca de experiências e de processos. Recomenda-
se a promoção da visibilidade dos grupos, associações e instituições
relacionadas com adolescentes e jovens, através de encontros de ado-
lescentes e de capacitações, com a identificação e fortalecimento das
lideranças jovens que surjam durante os processos de mobilização.

• Para o cumprimento das regras estabelecidas pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente, deve haver uma maior participação tanto do gover-
no local quanto do federal e de organizações não governamentais que
realizam projetos sociais, de organizações de mulheres, de jovens,
sindicais etc. com o propósito de desenvolver estratégias coordenadas
e tirar lições das diferentes experiências. 

• É recomendável fortalecer os esforços de protagonismo juvenil, apoiando
as atividades de adolescentes e jovens de forma presencial e com recur-
sos materiais. O protagonismo juvenil deve ser estimulado como estraté-
gia de sustentabilidade de intervenções com e para adolescentes e
jovens. As iniciativas de ação dos adolescentes precisam ser acompa-
nhadas mais de perto e apoiadas pelos núcleos ou comissões municipais.
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• É importante identificar as instituições e agentes locais que prestam
assistência aos adolescentes e suas famílias e convidá-los a participar
dos processos de decisão de projetos e programas. É importante tam-
bém cobrar os compromissos assumidos pelos gestores municipais,
através de reuniões sistemáticas, oportunidade em que seriam apre-
sentados os avanços e dificuldades de execução das ações.

• É fundamental que projetos e programas desenvolvam estratégias claras
que permitam a aproximação, a participação e o envolvimento das famílias
bem como favoreçam a auto-organização de adolescentes e jovens. Deve-
se fortalecer o trabalho junto às lideranças, envolvendo as associações
comunitárias no planejamento e operacionalização das ações.

• Para a garantia dos direitos de adolescentes e jovens recomenda-se dar
mais visibilidade às vulnerabilidades deste segmento da população.
Deve-se estimular o protagonismo juvenil para sensibilizar o poder
público e o terceiro setor a assumirem suas responsabilidades. Da
mesma maneira, é necessário estimular a participação de movimentos
organizados e interessados na questão da adolescência e juventude,
buscando sempre a intersetorialidade das intervenções. O intuito final
é de garantir a participação de adolescentes e jovens na formulação
das políticas públicas que lhes digam respeito.

5. Introdução

5.1. Propósito da Avaliação

Os projetos Amor à Vida (uma iniciativa do setor público do Estado do Ceará) e
Canto Jovem (uma iniciativa da sociedade civil do Estado do Rio Grande do
Norte) são propostas sócio-educativas com e para jovens e adolescentes, imple-
mentadas com apoio do Fundo das Nações Unidas para População (FNUAP).

Este documento tem por objetivo apresentar os achados da avaliação dos
projetos Amor à Vida e Canto Jovem, analisando os processos que facili-
taram sua evolução para resultados esperados e não esperados. Além da
análise dos dois projetos, este documento pretende ainda contribuir no
esforço da expansão da assistência do FNUAP na replicação das estraté-
gias implementadas no Ceará e Rio Grande do Norte a outros estados do
Brasil, visando a aplicação da legislação existente no país em matéria de
violência, gênero e saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens.

Até o final da década de 1980, a avaliação de programas sociais no Brasil
limitava-se a iniciativas isoladas e pouco sistemáticas, normalmente
restritas à verificação de resultados de curto prazo, em termos da medi-
da entre o programado e o realizado.

Com a abertura política do país, tendo o processo de transição dado visibil-
idade ao agravamento das questões sociais e à escassez de recursos para
programas sociais, surgiu a necessidade de formulação de políticas sociais
mais justas e, conseqüentemente, o aumento do interesse na avaliação da
aplicação e utilização dos recursos disponíveis. Nessa conjuntura, o acesso
de novas forças políticas na democratização do Estado e a revitalização dos
movimentos sociais, entre outros fatores importantes, inaugurou um novo
cenário na política nacional – o processo que se consolidou com a Nova
Constituição de 1988 – e instaurando uma forte pressão pela participação
da sociedade civil na formulação das políticas públicas. A década de 1990
concretiza essa demanda, através de relações formalizadas, inclusive legal-
mente, como por exemplo, a criação de Conselhos dos Direitos da Mulher,
conselhos gestores de políticas públicas etc.

É, portanto, nesta última década, que a avaliação de intervenções de caráter
social ganha um novo impulso, ampliando-se também o debate acerca do
enfoque do objeto de avaliação. A validade das avaliações orientadas apenas
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para medir a eficácia ou eficiência de ações setoriais passou a ser fortemente
questionada pelos estudiosos do campo da avaliação, tanto na academia
quanto fora desta, argumentando-se que os modelos clássicos de avaliação
não elucidam os fatores de natureza política, relacionados à gestão e exe-
cução de programas que tanto podem responder pelo sucesso quanto pela
ineficácia das ações em termos de mudanças sociais impactantes. Nesse
sentido, a avaliação de processos passa a merecer a atenção dos formu-
ladores de políticas públicas, principalmente no caso de programas e proje-
tos cujos impactos só se manifestam em longo prazo.

A avaliação de processos preocupa-se com a investigação de variáveis contex-
tuais relacionadas à cultura organizacional ou a fatores político-institucionais.
Estes, por sua vez, relacionam-se com perspectivas e interesses diversos dos
agentes envolvidos tanto na gestão quanto na execução de programas. Parte-
se do princípio de que tais fatores podem interferir não só na operacionaliza-
ção de programas como em seus resultados. Embora nem sempre seja possív-
el controlar tais variáveis e fatores e, na maioria das vezes, seus efeitos serem
pouco visíveis a um avaliador externo, é necessário tentar identificá-los para
assim melhor conhecer entraves, limites, possibilidades de sustentação e
mesmo de expansão de programas sociais em outros contextos.

Partindo dessa premissa, esta avaliação procurou examinar as reper-
cussões e dificuldades relacionadas com os elementos considerados
estruturantes na estratégia metodológica adotada pelos projetos Amor à
Vida e Canto Jovem, ou seja, a articulação intersetorial, a capacitação
dos profissionais e o desempenho dos atores envolvidos nos projetos.

5.2. Objetivos da Avaliação

Esta avaliação teve como objetivos específicos:

• Qualificar a articulação intersetorial alcançada nos municípios que
implementaram os projetos;

• Investigar os resultados das capacitações no que se refere ao empodera-
mento dos atores e à mudança de atitudes e de comportamentos;

• dentificar as competências cognitivas e práticas construídas resultantes das
capacitações e da apropriação dos recursos pedagógicos disponibilizados.

As categorias de análise foram, portanto, a qualidade da articulação inter-
setorial, as competências edificadas e o desempenho dos atores.

Posicionada dessa forma, a avaliação tomou como referencial teórico o
conceito de "desenvolvimento de competências" adotado pelo FNUAP.

O FNUAP define Desenvolvimento de Competências (DC) como a construção
de competências em um país, em termos institucional e individual, com vistas à
"formulação e implementação de políticas e serviços em um ambiente institu-
cional favorável, no que se refere à política, legislação e estrutura de incentivos".

Este conceito se fundamenta no entendimento de que as capacidades dos
indivíduos, grupos e organizações não se desenvolvem de forma indepen-
dente do ambiente em que se movem e atuam. Os agentes sociais encon-
tram-se envolvidos ou submetidos a uma rede de relacionamentos e sis-
temas que influenciam, de alguma forma, as competências para desenvolver
e sustentar tais capacidades. Além disso, existem fatores que podem favore-
cer os avanços ou dificultar a execução dos projetos, principalmente quan-
do existem ações que demandam interface com outras áreas de intervenção
social, outros setores da organização ou parcerias institucionais.

Em termos operacionais, o DC é definido a partir de três eixos:

• Articulação/intersetorialidade;

• Formação de recursos humanos, complementada com habilidades de gestão;

• Desenvolvimento de tecnologias (competências e conhecimentos).

Os eixos apontados partem dos seguintes pressupostos:

• a articulação/intersetorialidade é fundamental para a sustentabilidade
e legitimidade institucional de projetos e programas;

• a formação de recursos humanos resulta no empoderamento de pessoas e de
grupos, impulsionando assim o desenvolvimento de competências institucional;

• a sistematização e implementação de conhecimentos e competências
através de estratégias organizacionais geradas a partir da reflexão críti-
ca sobre práticas desenvolvidas em contextos específicos resultam num
conjunto de conhecimentos e habilidades que caracterizam o que se
pode chamar de "tecnologias". Essas tecnologias poderiam ser imple-
mentadas em outros ambientes organizacionais e contextos sociais.

Como a articulação intersetorial é um dos aspectos estruturantes dos pro-
jetos Amor à Vida e Canto Jovem, e os resultados alcançados nessa arena
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determinam as perspectivas de sustentabilidade das ações, cabe definir –
para efeito desta avaliação – o que se entende por intersetorialidade.

A gestão moderna das políticas públicas reconhece a importância da descentral-
ização e da articulação intersetorial para ampliar o alcance de intervenções soci-
ais. Nesse contexto, a intersetorialidade é entendida como a integração de políti-
cas públicas visando a proteção, inclusão e promoção social de grupos sociais
vulneráveis. Essa perspectiva compreende o planejamento e a execução conjun-
ta de programas e projetos e pressupõe uma ruptura com o modelo tradicional
de gestão, pautado na centralização e hierarquia dos processos decisórios.

É através da articulação intersetorial que se criam espaços para a troca de infor-
mações entre gestores e técnicos de diferentes áreas de atuação, favorecendo
uma melhor identificação das necessidades e expectativas dos grupos de popu-
lação atendidos, a racionalização dos recursos disponíveis, a definição de ações
prioritárias e complementares e a divisão pertinente de responsabilidades. 

Estando associada à descentralização das ações, a intersetorialidade
potencializa o controle social na medida em que também se criam opor-
tunidades de interlocução entre o Estado e a sociedade civil organizada e
mesmo os movimentos sociais não organizados. Guará et al (1998, p.11),
discorrendo acerca dos novos parâmetros da gestão pública, observa que
"uma gestão social moderna exige modelos flexíveis em que os processos
de descentralização e participação social sejam efetivados de forma a
favorecer parcerias com a sociedade civil organizada nas ações e decisões
que dizem respeito ao encaminhamento das políticas públicas".

Tradicionalmente, os projetos e programas vinculados às políticas públi-
cas se estruturam e são executados setorialmente, proporcionando, via
de regra, apenas resultados pontuais, parciais e de impacto duvidoso nos
indicadores de qualidade de vida das populações assistidas. Funcionando
de forma isolada, estruturas setorializadas tendem a enfocar os indivídu-
os e seus problemas de forma fragmentada, oferecendo serviços desar-
ticulados entre si, mesmo quando a visão estratégica é dirigida aos mes-
mos indivíduos e ocorre no mesmo espaço territorial e ambiente social.

Esta avaliação apresenta a seguir o marco referencial que orientou este exercício,
os objetivos e estratégias dos projetos Amor à Vida e Canto Jovem, a metodolo-
gia de avaliação adotada na avaliação de cada um deles, os principais achados,
as lições aprendidas e as recomendações para o público e para o FNUAP. 

6. Marco Referencial da Avaliação

6.1 Juventude ou Juventudes?

Quando se avaliam projetos como Amor à Vida e Canto Jovem, um aspecto
importante é compreender que a adolescência e juventude não são simples-
mente etapas de transição para o mundo adulto, mas que tem importância
por si mesma e deve ser vivida em todo seu potencial. A vida não é uma esca-
da, pela qual, desde seu nascimento a pessoa tem de escalar os diferentes
degraus para poder chegar ao mundo adulto. Cada etapa da vida (infância,
adolescência, juventude e maturidade) deve ser vivida com o que cada uma
encerra e requer para um crescimento permanente, pleno e feliz.

Não existe apenas uma única forma de juventude. Os adolescentes e
jovens formam em sua essência um grupo heterogêneo. Suas diferenças
são determinadas por razões de gênero, grau de escolaridade, etnia, grau
de articulação familiar, nível sócio-econômico, lugar de residência e por
todos os comportamentos e atitudes que os indivíduos nessa condição
começam a desenvolver. 

Eles não se diferenciam pelo que são, mas pelos mecanismos de integração
que adotam para com o restante da sociedade. Esses processos de inte-
gração têm vínculos tanto com o mundo adulto como com o mundo juvenil.

O mundo adulto promove uma integração que não respeita a diversidade
de realidades individuais e coletivas em que vivem os adolescentes.
Adolescentes e jovens sentem-se excluídos dessa sociedade que em geral
promove e impõe a uniformidade, considerando que existe uma única
forma de adolescência e juventude. Essa visão é muitas vezes reafirmada
em nossas sociedades por atitudes autoritárias que persistem e que na
prática concebem a juventude como transgressão ao instituído.

6.2 Inclusão - Exclusão

O conceito de exclusão será usado neste capítulo com o sentido de
"inclusão-exclusão". Isso porque a população em questão (adolescentes
e jovens) não se encontra nem à margem nem excluída do tecido social
e, sim, faz parte dele, através da não participação (parcial ou total) e pelo
descumprimento de seus Direitos Humanos.
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Esses jovens e adolescentes "...encontram-se em sua maioria em situ-
ação de pobreza, sendo esta a forma extrema de exclusão dos processos
produtivos, da integração social e do acesso às oportunidades. Em par-
ticular constitui uma das mais claras manifestações da falta de igual-
dade. E que determina não só as condições objetivas de existência das
famílias em um determinado momento, mas também, por sua dinâmica
de reprodução, limita as oportunidades disponíveis aos indivíduos e
condiciona em grande parte as possibilidades futuras de mobilidade
social para as crianças e jovens que nascem e crescem em lares pobres". 

A exclusão é "o fenômeno vivido por aqueles a quem é negado todo e
qualquer sentido e colocados fora de qualquer possibilidade de acesso
ao poder". Este enfoque faz com que seja possível compreender em
grande medida por quê os jovens e adolescentes devem, como atores
sociais relegados, ter necessidade de gerar outros sentidos que muitas
vezes não são compreendidos pelo mundo adulto. E é por isso que, em
muitas oportunidades, observa-se um "assombro" por parte das autori-
dades políticas e da opinião pública com relação a algumas das condu-
tas dos jovens e adolescentes. Assiste-se a um "assombro" diante da
violência, do consumo de substâncias psico-ativas, do desinteresse de
muitos jovens e adolescentes pelo sistema de educação formal que os
leva a ponto de "desertá-lo". Tais condutas e comportamentos são
"opções" próximas e induzidas pelo próprio funcionamento do sistema.
Assim, não há motivo para assombrar-se com isso, já que não são mais
que sintomas de uma determinada realidade macrossocial.

Para isso, os jovens e adolescentes têm de obrigatoriamente poder
participar, até certo ponto, do sentido almejado pela sociedade da qual
fazem parte. Diretamente relacionada a essa busca, ocupa lugar de
primeira importância a necessidade de integrar, incluir com base no
"reconhecimento e aceitação da diversidade". Como diz Sposito, "o con-
ceito de juventude é impreciso, tanto teoricamente quanto do ponto de
vista dos dados. Qualquer tentativa de caracterização da juventude
brasileira, preliminarmente, parte do reconhecimento da diversidade
social e cultural que define este segmento".

6.3 Adolescência e Sexualidade

É preciso ter em mente que a puberdade e a adolescência são momen-
tos da vida de um indivíduo em que os aspectos de gênero e sexualidade
assumem uma importância vital. 

Em primeiro lugar porque é uma fase na qual já estão incorporados por todos
os meios (família, contexto social, religião, meios de comunicação etc.) todos
os preconceitos e estereótipos de gênero com os quais a comunidade cata-
loga seus integrantes, sem deixar de lado as diferenças que possam existir
entre os diversos setores sociais ou correntes religiosas ou filosóficas.

Embora a sexualidade exista e se manifeste desde a infância, tudo indi-
ca que é na adolescência que os indivíduos se tornam sexualmente
ativos, quer dizer, começam a enfrentar como experiências novas a
curiosidade e o desejo sexual, e como atividades novas as relações sex-
uais com outros, com tudo o que elas envolvem. As primeiras experiên-
cias nesse campo determinam em grande medida o exercício subse-
qüente da sexualidade e, em última instância, das relações humanas.
Quando se trabalha com adolescentes é necessário fazer emergir os pre-
conceitos quanto ao gênero na sexualidade, visualizá-los e, com isso,
ajudar meninos e meninas a perceber seus direitos e possibilidades e
fazer suas opções conscientes.

Essa mesma exposição ao mundo do desejo e da relação sexual torna o
adolescente, sem essas capacidades para ser dono de sua sexualidade,
particularmente vulnerável a riscos de todos os tipos: de saúde (doenças
sexualmente transmissíveis, incluindo HIV); de conflitos com a família,
diante da gravidez indesejada, com tudo que isso traz como conseqüência
para a situação presente e as possibilidades futuras desses adolescentes.
Em todas essas áreas, as meninas são particularmente vulneráveis.

Se o trabalho de informar, capacitar, promover o diálogo e a formação de
opinião sobre esses temas é fundamental em todas as camadas sociais,
naqueles que, devido à situação sócio-econômica, são particularmente vul-
neráveis, a falta de informação, os preconceitos, a falta de instrumentos
para resolver problemas práticos como, por exemplo, a obtenção de um
preservativo ou de um conselho, a falta de acesso a serviços de informação
e saúde pesam ainda mais. Por conseguinte, essas questões não podem
deixar de ser colocadas em todas as instâncias ou programas de assistên-
cia a adolescentes e, em particular, aos adolescentes em situação de risco,
desde a educação formal, passando pelas instituições comunitárias
(educativas, culturais, religiosas, esportivas, bibliotecas, clubes, etc) às
quais eles têm acesso e, fundamentalmente, os programas públicos ou da
sociedade civil que se propõem atender a esse setor da população.
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6.4 Gênero, Violência, Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos

A violência é uma questão complexa que não comporta nem análise nem
respostas simples e menos ainda que seja de fácil solução. Os jovens em
geral são colocados no banco dos réus, onde são alvo de uma carga de pre-
julgamentos e preconceitos que só conseguem aprofundar ainda mais esse
problema que as sociedades em geral, e não apenas nos centros urbanos,
vivem com mais incertezas e confusões do que luzes e caminhos.

A resposta não está entre segurança pública e violência, mas entre uma cul-
tura de paz e o que se denomina cultura da violência que acabou gerando a
idéia de que se vive em guerra como uma expressão latente. Cabe apenas
dizer que este século XXI está começando com uma série de conflitos
mundiais que servem para mostrar a urgência da necessidade de multiplicar
os esforços no sentido de construir uma paz sólida e duradoura, que só será
possível quando os sistemas econômicos, políticos e sociais – que compor-
tam valores, princípios, doutrinas, modelos de comportamento, atitudes e
instituições – forem regidos por uma cultura de paz. E isso não apenas por
razões e princípios, mas também por realismo e pragmatismo. Esse tema
não pode estar ausente em nenhum momento da vida cotidiana.

Nos dias de hoje, o mundo está sendo impulsionado pela busca de novos
paradigmas, novos modelos de humanismo. Assim somam-se, articu-
lam-se e convergem vários movimentos amplos como os em favor do
desenvolvimento humano sustentável, dos Direitos Humanos em todas
as suas gerações e renovados diante das novas dimensões e momentos
pelos quais passa a humanidade, o respeito à diversidade de expressões
culturais, reconhecendo seu valor próprio e sua natureza de patrimônio
universal, bem como a igualdade entre homens e mulheres como uma
demanda da sociedade.

Instituições, organizações e pessoas que se unem para trabalhar em proje-
tos que impulsionam e promovem novas iniciativas vão institucionalizando
e interiorizando a cultura da paz como uma nova e necessária forma de
convivência social. Essas iniciativas se institucionalizam por sua legitimi-
dade e se integram como ações de um projeto estratégico. Cultura de paz
não deve ser vista como a integração social dos jovens pensando na paz
social. É necessário "fortalecer nos jovens a capacidade de serem atores de
suas próprias vidas, capazes de ter projetos, de escolher, de julgar, de modo
positivo ou negativo, e capazes também, porém com simplicidade, de ter
relações sociais, sejam elas de cooperação, consenso ou conflitivas".

A questão relativa a gênero, violência e direitos reprodutivos é uma contribuição
importante no sentido de se poder abordar temas e problemas percebidos que
têm origem naquilo que passou a ser designado como cultura da violência.

Mesmo que a consideração pelas questões de gênero já tenha sido
incorporada ao discurso, aos documentos e aos programas relacionados
a projetos como os da presente avaliação, faz-se necessário abordá-las
aqui de forma especial, porque se não forem bem compreendidas,
resolvidas e trabalhadas em todos os níveis, poderão transformar-se em
obstáculo oculto para a obtenção de resultados ou permanecerem no
âmbito de atividades específicas como, por exemplo, nas áreas de saúde
sexual e reprodutiva ou de violência doméstica, sem penetrar no nível
mais profundo nem desenvolver todo o potencial contido no tema.
Refere-se ao nível de como os jovens de ambos os sexos percebem a si
mesmos, suas famílias e as pessoas que trabalham com eles, bem como
as diferenças que nessa percepção determina o gênero, como visão cul-
tural de papéis e expectativas para cada sexo.

Quer dizer, trata-se por um lado de um tema que vai além do especifica-
mente sexual, que se manifesta em estereótipos e preconceitos que,
estando incorporados à identidade de cada indivíduo, não são perce-
bidos como tais, mas tomados como óbvios, naturais e imutáveis. 

A melhor maneira de abordar o tema do gênero é vinculando-o aos direitos,
e não só aos direitos sexuais e reprodutivos, mas também com a igualdade
de direitos à educação e ao trabalho, à inserção no mundo produtivo, ao exer-
cício da cidadania, ao controle da própria saúde, que passa pelo controle do
próprio corpo, e o direito de tomar decisões com respeito a ele, o exercício da
sexualidade e quanto à sua própria vida e destino. É a questão não só dos
direitos humanos fundamentais, sociais, culturais e econômicos, mas tam-
bém dos individuais básicos. Em todos esses terrenos, homens e mulheres
estão sujeitos a diferentes percepções e pressões dos fatores culturais, incor-
poradas à percepção de si mesmos que, particularmente nas meninas e mu-
lheres, constituem obstáculos para seu pleno desenvolvimento. 

O gênero não pode restringir-se a um capítulo de um projeto ou documen-
to como este, senão estar presente em cada um dos subtemas abordados,
cruzando-os e atravessando-os de forma transversal, desde o planejamen-
to geral até as instâncias de contato interpessoal. Isto deve ocorrer tanto
em grupo como individualmente, na aplicação no trabalho e nas atividades
especificamente relacionadas com a sexualidade e a saúde reprodutiva.
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7. Objetivos e Estratégias dos Projetos 
Amor à Vida e Canto Jovem

7.1 Projeto Amor à Vida

O projeto Amor à Vida é uma ação sócio-educativa em sexualidade e
saúde reprodutiva, promovida pelo Governo do Estado com apoio do
Fundo das Nações Unidas para População (FNUAP), Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF) e Ministério da Justiça e da Saúde. É
coordenado pela Secretaria de Ação Social em parceria com as
Secretarias de Educação e Saúde do Estado e Prefeituras Municipais.

O projeto Amor à Vida foi delineado em meados do ano de 1997 pela
então Secretaria Estadual de Trabalho e Ação Social (SETAS) do Ceará,
como uma solicitação ao apoio do Fundo das Nações Unidas para
População (FNUAP). Envolvendo a intersetorialidade com as Secretarias
Estaduais de Educação Básica (SEDUC), Saúde (SESA), prefeituras
municipais e Conselho Cearense dos Direitos da Mulher (CCDM), seu
propósito inicial foi "contribuir com a política estadual de assistência aos
adolescentes e suas famílias, através do desenvolvimento de ações pre-
ventivas na área de sexualidade e saúde reprodutiva". Posteriormente,
seus objetivos foram ampliados e passaram a incluir a prevenção da vio-
lência e do uso de drogas, ao incorporar-se a outros projetos e programas
governamentais voltados para a atenção aos adolescentes, tais como
"Prevenir é Sempre Melhor", "Fazendo Prevenção na Sala de Aula",
"Projeto Serviço Civil Voluntário", "Escola Viva", o Plano Estadual de
Qualificação para Formadores da Rede de Educação Profissional 2001 etc.

Seu escopo de intervenção inclui ações sócio-educativas, envolvendo
escolas, ABCs (espaços de educação informal), centros e conselhos
comunitários. As ações do projeto estão direcionadas para:

• a capacitação de professores e educadores da rede pública de ensino
para a inclusão dos temas transversais na educação básica;

• a capacitação de profissionais de saúde e de trabalhadores da área
social para a abordagem das seguintes temáticas: sexualidade, saúde
reprodutiva, prevenção ao uso de drogas e à violência, família, gênero,
homossexualidade, auto-estima e projeto de vida;

• a capacitação de adolescentes multiplicadores;

As conferências internacionais, tanto a do Cairo sobre população, a de
Copenhague sobre desenvolvimento social e a de Beijing sobre mulheres,
colocam a autodeterminação reprodutiva da mulher no cerne da definição
de sua dignidade humana e a incluem entre as questões reprodutivas. O
Fórum de Haia (Cairo + 5) em 1999 reforçou a necessidade de se trabal-
har as questões de gênero porque, apesar de progressos identificados em
relação à maior participação de mulheres nas instâncias de poder político
e de tomada de decisão, ainda persistem alguns fatores sócio-culturais
que obstaculizam a conquista de fato da igualdade e equidade de gênero.
A violência continua a atingir principalmente as mulheres em todas as
fases do seu ciclo de vida. Além disso, a pobreza também continua
desproporcionalmente alta entre mulheres chefes-de-família  . 

Nesta área como em outras, um conceito muito importante a ser lembra-
do sempre é que os direitos humanos, além de serem "direitos" que se
tem, são instrumentos através dos quais os indivíduos e grupos que não
têm poder podem reclamar e eventualmente conseguir impor a igualdade.
Isso vale para tudo e, portanto, para o gênero e a saúde reprodutiva. Para
que sejam direitos, é preciso que sejam contemplados pela legislação,
pelas políticas sociais públicas ou privadas e que se lute para modificar
concepções e práticas culturais que não os reconhecem como tais.
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comunitários e parceiros institucionais. O projeto passou por uma reestru-
turação operacional, criando-se os núcleos regionais e municipais. Estas
estruturas são semelhantes às do núcleo central, ou seja, cada núcleo é
formado por técnicos das três áreas envolvidas na sua implementação
(Ação Social, Educação e Saúde), com a função de coordenar as ações do
projeto nos níveis regional e local. Cabe aos núcleos regionais realizar
seminários de sensibilização nas 21 microrregionais estaduais para os
gestores municipais, profissionais de saúde, de educação e assistência
social. Por sua vez, os núcleos municipais encarregam-se de promover os
encontros locais de sensibilização com gestores e técnicos das três áreas,
incluindo pais e representantes das comunidades.

As capacitações do projeto Amor a Vida partem de uma estratégia
psico-pedagógica denominada de "didática de apropriação do conheci-
mento". Trata-se de educar e formar recursos humanos através da con-
strução de conhecimentos e habilidades relacionados às temáticas da
sexualidade, prevenção das DST/HIV/Aids, relações de gênero, relações
familiares, violência e uso de drogas, com base em dinâmicas e exercí-
cios participativos que privilegiam o diálogo, a reflexão conjunta e a
expressão das vivências dos participantes no contexto em que atuam.
No que se refere às iniciativas de educação na comunidade, o projeto
também promove a realização de oficinas temáticas e "rodas de conver-
sa" (uma metodologia que reúne lideranças, famílias e outros atores
sociais para a discussão de temáticas de interesse da comunidade),
visando principalmente facilitar a capacitação de formadores.

O projeto está instalado em 81 municípios, cobrindo as 21 microrregion-
ais do Estado do Ceará e envolvendo cerca de 1.300 escolas, além de out-
ros equipamentos sociais. Estes municípios se caracterizam, em sua
maioria, como de pequeno porte (população inferior a 50.000 habi-
tantes), apresentando uma realidade extremamente pobre (a faixa de
renda da grande maioria dos chefes de família está em torno de _ salário).
Um menor número de municípios é de médio porte, com acentuado índice
de urbanização, e menos de 10 podem ser considerados de grande porte.
Há municípios aonde o projeto vem sendo executado desde o início de
sua implementação, outros com uma média de dois anos de implantação
e ainda um pequeno número onde o projeto está sendo executado há
menos de seis meses. Cerca de 40% dos municípios assinaram o termo
de compromisso e criaram núcleos municipais. O restante desenvolve
atividades mesmo ser ter assinado o termo de adesão.

• a sensibilização de famílias, líderes comunitários e conselhos;

• a elaboração e distribuição de material didático e educativo para sub-
sidiar a atuação dos facilitadores, docentes e demais agentes educa-
tivos dentro e fora da sala de aula.

O Projeto Amor à Vida tem construído uma rede, composta por outros sub-
projetos afins e por um grupo de agentes multiplicadores municipais que
disseminam uma prática pedagógica, reflexiva e dialógica nas 20 regiões do
Ceará, contribuindo para uma melhor qualidade de vida dos adolescentes.

O objetivo geral do projeto Amor à Vida é o de contribuir com a Política
Estadual de Atenção ao Adolescente e suas Famílias promovendo o
desenvolvimento de ações sócio-educativas na área da sexualidade, pre-
venção da violência e do uso de drogas. Seus objetivos específicos são:
incentivar uma política intersetorial voltada para o adolescente, criar
uma rede de agentes multiplicadores e apoiar a formação de Núcleos
Intersetoriais de Educação Sexual Regional e Municipal.

O público-alvo do projeto Amor à Vida é constituído por adolescentes e
jovens na faixa etária de 12 a 24 anos, do sexo masculino e feminino; pais
e responsáveis; professores e educadores sociais; técnicos e profission-
ais de saúde, e lideranças comunitárias e organismos colegiados.

Os eixos temáticos do projeto são: Afetividade; Família; Sexualidade; Relação de
Gênero; Saúde Sexual e Reprodutiva; Prevenção ao uso de Drogas; Qualidade
de Vida; Violência Social e Doméstica e a promoção de uma cultura de paz.

Como pressupostos metodológicos o projeto Amor à Vida identifica:
postura participativa; dinâmica de grupo; capacidade de escuta; relação
de diálogo social e afetivo; ação intersetorial e interdisciplinar, e práticas
pedagógicas interativas e lúdicas.

Os resultados esperados são: população-alvo em processo de con-
strução de conhecimentos e acesso a informações sobre os eixos temáti-
cos; adolescentes em processo de mudança de atitudes e comportamen-
tos para o exercício saudável da sexualidade; política de atenção ao ado-
lescente e suas famílias fortalecida, e formação de uma rede multidisci-
plinar composta por agentes multiplicadores municipais.

A operacionalização do projeto envolve a participação de gestores, edu-
cadores, profissionais de saúde, técnicos da assistência social, líderes
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Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania. Além da capacitação
de professores nesta temática, são realizadas oficinas para adolescentes,
famílias, conselhos e líderes comunitários, policiais e profissionais de saúde.

O relatório de avaliação do FNUAP "Desenvolvimento de Capacidades –
A Contribuição do FNUAP no Brasil", editado em 2002, aponta as
seguintes qualidades e avanços atribuídos ao projeto:

• A coordenação do projeto considera que o desenvolvimento de com-
petências e a expansão de parcerias, não só na capital como no interi-
or do Estado, representam os maiores fatores de sucesso. Observa
também que a expansão do projeto para 63 municípios – à época da
avaliação citada acima – também vem a ser considerada um dos resul-
tados mais positivos.

• "O projeto estruturou um programa de capacitação centrado nas pes-
soas, privilegiando a construção de novos saberes e o desenvolvimen-
to da cidadania".

• "Tem contribuído para subsidiar as políticas públicas locais e compro-
meter os dirigentes públicos com sua sustentabilidade".

• "Prioriza um trabalho multidisciplinar e interinstitucional, levando à
prática de uma reflexão conjunta dos problemas nos vários níveis:
político, gerencial e técnico".

7.2 Projeto Canto Jovem

O projeto Canto Jovem é uma organização não governamental da qual par-
ticipam adolescentes, jovens e profissionais com vocação para a educação
social, cujo objetivo é o de promover o protagonismo juvenil e contribuir para
a democratização do Estado e da sociedade. Foi fundada em 1998 na cidade
de Natal, capital do Rio Grande do Norte, com o apoio do Fundo das Nações
Unidas para População (FNUAP) e em consonância com o Programa de Ação
da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, Cairo, 1994,
os Parâmetros Curriculares Nacionais, as diretrizes do Sistema Único de
Saúde e o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).

O projeto Canto Jovem surgiu como desdobramento da experiência do curso
de especialização em educação sexual do Núcleo de Educação Sexual, mais
conhecido como projeto ELOS, vinculado à Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Desportos e
Instituto de Formação de Ensino Superior Presidente Kennedy. Esse curso, em

A capital do Estado, por seu tamanho e complexidade, é o município que
envolve o maior número de instalações do projeto e parcerias. Em
Fortaleza, o projeto Amor à Vida vem sendo implementado em 160 esco-
las estaduais, envolvendo também dez centros comunitários e 16
unidades de educação informal (Projeto ABC). É também em Fortaleza
onde há mais interseções com outros programas do Estado.

A análise situacional realizada no segundo ano de implantação do proje-
to Amor à Vida pela Fundação Instituto de Pesquisa e Informação do
Ceará (IPLANCE) aponta que os municípios que implantaram o projeto
são, em sua maioria, economicamente pouco desenvolvidos; suas popu-
lações crescem lentamente e a urbanização ainda é precária na maioria
deles. Com populações ainda muito jovens, as características desse
grupo de municípios se assemelham às observadas para o Estado como
um todo: alto índice de gravidez precoce, baixo nível de informação sobre
saúde preventiva, índice reduzido de escolaridade e inserção precária no
mercado de trabalho, entre outros aspectos. Estes municípios, em sua
maioria, carecem de equipamentos sociais que atendam às necessidades
da população adolescente e jovem.

A supervisão do projeto pelo nível central inclui visitas dos técnicos às
microrregionais e aos 21 Centros Regionais de Desenvolvimento da
Educação Básica (CREDES), ficando o nível regional responsável pela ori-
entação na elaboração dos planos de trabalho anuais de cada região e
município. O modelo de capacitação, bem como os materiais desenvolvi-
dos para o projeto, entre estes o Boletim "Amor e Prevenção" – distribuí-
do trimestralmente para os professores – contribuem para o enriqueci-
mento do currículo e a ampliação do papel formador e transformador da
educação formal e informal.

Os materiais didáticos para os facilitadores e para as escolas são dis-
tribuídos regularmente a todos os municípios participantes do projeto.
Os conteúdos das capacitações dos facilitadores e professores são sub-
sidiados com os resultados de um questionário distribuído previamente
para avaliar o grau de informação deste público sobre as temáticas do
projeto: adolescência e família, prevenção às drogas e à violência, saúde
reprodutiva e gênero, homossexualidade e discriminação.

Em Fortaleza, ações específicas estão sendo desenvolvidas no âmbito do
Plano de Prevenção à Violência, com reforço financeiro do Ministério da
Justiça e apoio das Secretarias da Ouvidoria e Meio Ambiente (SOMA) e da
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O projeto Canto Jovem atua no âmbito estadual com adolescentes e
jovens de famílias de baixa renda, na faixa etária de 13 a 22 anos de idade,
como também com educadores que trabalham com esta clientela. Suas
intervenções privilegiam a constituição de redes e o desenvolvimento de
ações sócio-educativas junto a alunos e professores do ensino fundamen-
tal e técnico, de centros educativos, centros regionais, estudantes univer-
sitários, profissionais e usuários atendidos por ONGs e serviços públicos
de saúde e de assistência social e jurídica. O Canto Jovem atua nas esco-
las, nas ruas, nas instituições e em eventos promovidos em colaboração
com outros parceiros. Suas ações estão direcionadas para:

• qualificar a atuação pública e comunitária dos jovens;

• promover a saúde, educação, trabalho, lazer e justiça dos jovens, nos
níveis municipal, estadual, nacional e internacional;

• melhorar o atendimento integral à saúde dos adolescentes e jovens no
Sistema Único de Saúde e Sistema Público de Ensino; do monitoramen-
to e avaliação desses serviços; e da participação em instâncias de con-
trole social das políticas públicas de saúde e educação nos níveis
municipal, estadual e nacional;

• criar e implantar ações estratégicas que visem a melhoria da saúde e
educação nas comunidades do Estado do Rio Grande do Norte, priori-
tariamente da saúde sexual e reprodutiva;

• popularizar as propostas dos jovens relativas a justiça social com eqüi-
dade de gênero;

• defender os direitos humanos individuais e coletivos, com foco na
transformação das relações de gênero, através da construção de si-
nergia entre atores da sociedade civil organizada;

• atuar junto ao quadro técnico de órgãos governamentais para a elaboração
e implantação de políticas públicas de desenvolvimento sustentável.

O projeto Canto Jovem tem se expandido rapidamente e hoje está pre-
sente em 30 municípios, onde atua em parceria com o projeto
"Voluntariado Jovem, Construindo a Paz" do Ministério da Justiça e a
Secretaria dos Direitos Humanos.

O projeto tem como base os seguintes princípios: protagonismo juvenil;
combate à violência; promoção da cidadania e equidade de gênero; garan-

funcionamento desde 1996, formou profissionais de vários setores, prove-
nientes de Natal e mais 14 municípios potiguares. Os profissionais capacita-
dos pelo projeto ELOS atuaram em seus respectivos municípios na função de
mediadores de experiências demonstrativas em educação sexual com jovens
e profissionais. Seu objetivo era de buscar novos enfoques, estratégias e práti-
cas de intervenção educativa em saúde sexual e reprodutiva através do pro-
tagonismo juvenil e visando a redução da incidência de DST/Aids, da violên-
cia, da gravidez na adolescência e a promoção da cidadania e dos direitos
humanos. Através dessa educação comunitária de promoção da cidadania,
do auto-cuidado e do mútuo-cuidado em saúde sexual e reprodutiva iniciou-
se uma mobilização social envolvendo adolescentes, jovens e profissionais,
inicialmente nesses 15 municípios do Rio Grande do Norte.

A mobilização dos adolescentes, jovens e profissionais pelos profission-
ais capacitados pelo projeto ELOS foi tal que não podia mais ser absorvi-
da pelo espaço pedagógico disponível. Surgiu então a necessidade de
encontrar outro espaço que pudesse "acolher os jovens que buscam
respostas para seus anseios e despertam para o exercício da partici-
pação social e coletiva, através do protagonismo juvenil". A criação do
Canto Jovem foi decorrente dessa necessidade.

O projeto Canto Jovem possui quatro objetivos:

• Capacitar profissionais da rede pública de ensino em educação sexual,
objetivando a ampliação da rede de atendimento à saúde reprodutiva,
através das atividades intersetoriais e interdisciplinares permanentes
no estado do Rio Grande do Norte.

• Atualizar os profissionais e educadores na área de educação sexual e
saúde reprodutiva, para o desenvolvimento de ações intersetoriais e
regionalizadas, através da publicação do Livro ELOS, refletindo como vêm
sendo discutidas as políticas públicas de atenção à saúde reprodutiva.

• Incentivar a promoção da educação sexual e saúde reprodutiva entre
adolescentes em situação de risco social e pessoal, através de uma lin-
guagem artístico-cultural, promovendo a equidade de gênero e uma
cultura de auto e mútuo-cuidado.

• Fortalecer a rede de adolescentes protagonistas juvenis das atividades
sócio-educativas de implementação dos direitos sexuais e reprodutivos,
de caráter profilático, preventivo e contínuo, nos níveis governamentais
e não-governamentais, através do Encontro Nacional de Adolescentes.
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Finalmente, os programas de saúde reprodutiva e arte-educação, que
são bastante relevantes nas estratégias do Canto Jovem, utilizam a lin-
guagem artística como seu eixo principal para o fortalecimento da rede
de protagonistas juvenis, educadores e atores sociais. Esses programas
de saúde reprodutiva e arte-educação têm o objetivo de "contribuir para
a promoção da educação em saúde reprodutiva de adolescentes, favore-
cendo a satisfação pessoal, igualdade de direitos, participação
democrática e co-responsabilidade pela vida social, dando à dimensão
cultura-educação um significado fundamental" . Nesses programas a
educação é estimulada através da arte, por meio de oficinas pedagógi-
cas de música e canto, teatro de rua, teatro básico, teatro de bonecos,
arte em madeira, arte em linha e agulha, pintura em camiseta, con-
strução rítmica, dança educação e dança folclórica.

O projeto Canto Jovem tem organizado Mostras de Arte e Educação com
a finalidade de valorizar talentos e capacitar os jovens sobre linguagem
artística e saúde reprodutiva. A linguagem artística é utilizada como
recurso didático que favorece o desenvolvimento da autonomia, o apren-
dizado da cooperação e da participação social, fundamental para que
jovens e educadores se percebam como cidadãos. Além disto, as
Mostras de Arte e Educação fortalecem o protagonismo juvenil, envol-
vendo as famílias, o governo municipal, estadual e federal. A III Mostra
de Arte e Educação, com o tema "Fazendo Arte com Camisinha",
envolveu 300 adolescentes, familiares e educadores de várias institu-
ições governamentais e não-governamentais.

Durante sua implementação o projeto foi tecendo vínculos e redes com
parceiros, como o Ministério da Justiça e o Programa Nacional Paz nas
Escolas, o Ministério da Saúde e a Coordenação Nacional DST/AIDS, o
Instituto de Ensino Superior Presidente Kennedy (IFESP), as Prefeituras,
Secretarias estaduais e municipais de Educação, de Saúde e de Trabalho
e Ação Social, Ouvidoria da Defesa Social, FUNDAC Natal, Conselhos de
Direitos da Criança e do Adolescente, FNUAP, Unicef, UNESCO, empre-
sas privadas, movimentos e organizações não governamentais.

tia e respeito aos direitos humanos, direitos sexuais e reprodutivos; inclusão
social, política e cultural dos setores excluídos da população brasileira, pri-
oritariamente, dos jovens, e desenvolvimento humano sustentável.

O referencial metodológico do projeto Canto Jovem recorre ao constru-
tivismo social através de uma proposta artístico-pedagógico, utilizando
como instrumento o lúdico, a arte, a reflexão e a co-construção dos
saberes no trato de suas questões, contribuindo para a formação de uma
juventude saudável e cooperativa. Os objetivos do projeto viabilizam-se
através de várias estratégias, das quais três são fundamentais: encontros
de adolescentes, programas de capacitação e informação, e programas
de saúde reprodutiva e arte-educação.

O projeto Canto Jovem apóia a realização dos Encontros Municipais de
Adolescentes (EMAs), Regionais (ERAs) e Estaduais (EPAs). Esses
encontros são espaços privilegiados de articulação intersetorial e fort-
alecimento das redes de protagonistas e educadores. São também opor-
tunidades de vivências estruturantes da auto-estima, solidariedade, afe-
tividade e cidadania de adolescentes e jovens.

Os programas de capacitação do projeto dirigem-se a adolescentes,
jovens e profissionais que trabalham com essa população. Incluem a
preparação de jovens para ingresso na universidade, oficinas de pro-
dução de textos, formações de profissionais de vários setores nos temas
abordados pelo projeto, formação de profissionais em educação sexual
pelo projeto ELOS, e outros cursos divulgados pelo Boletim Canto Jovem
e pelo portal desta organização na Internet.

As formações realizadas pelo projeto ELOS possibilitaram aos profission-
ais do ensino público, da saúde e de outros setores construírem coletiva-
mente objetivos, metas e atividades que refletissem os avanços e as difi-
culdades da implementação de políticas públicas que atendam às
recomendações do Plano de Ação da Conferência Internacional de
População e Desenvolvimento, Cairo 1994, do ECA e das diretrizes dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) em relação à implementação
do tema transversal de Orientação Sexual. A publicação de mil exem-
plares do livro ELOS divulgou as experiências demonstrativas em edu-
cação sexual, realizadas pelos alunos especialistas e profissionais das
organizações governamentais e não-governamentais das áreas de saúde,
educação e social.
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mecanismos podem ser acionados para fortalecer a intersetorialidade
das ações? Qual é a eficiência dos recursos metodológicos para a abor-
dagem das temáticas do projeto na escola e na comunidade?

A avaliação do projeto Amor à Vida procurou dar respostas a essas
questões examinando as repercussões e dificuldades relacionadas com
os elementos considerados estruturantes da estratégia metodológica
adotada pelo projeto: a articulação intersetorial, a capacitação dos profis-
sionais e a apropriação dos recursos pedagógicos. Nesse sentido, a inves-
tigação problematizou os aspectos apontados nos seguintes termos:

a) com relação à qualidade da articulação intersetorial:

• com quem e como se fazem articulações nos níveis regional e local;

• como se constroem os consensos que permitem a operacionalização
do projeto no nível local;

• grau de envolvimento (participação e cooperação) das instâncias de
poder regional e local nas áreas de ação social, educação e saúde.

b) com relação aos efeitos da capacitação e apropriação dos recursos
pedagógicos:

• grau de envolvimento (participação e cooperação) dos profissionais de
saúde, técnicos, docentes e diretores de escolas;

• grau de empoderamento dos atores (em que medida os profissionais
capacitados participam das decisões e tomam iniciativas);

• mudança de atitudes como efeito da capacitação e apropriação dos
recursos pedagógicos;

• grau de importância dos recursos pedagógicos para a abordagem das
temáticas dentro e fora da escola;

• capacidade de estimular o protagonismo juvenil.

Instrumentos da Avaliação, Método de Sistematização 
e Análise das Informações

A avaliação do projeto Amor à Vida privilegiou como fontes de informação
os depoimentos dos diferentes atores envolvidos com o projeto (articu-
ladores das áreas de interseção) e daqueles potencialmente beneficiados
(alunos das escolas que implantaram o projeto e jovens articuladores de

8 Metodologia da Avaliação

8.1 Projeto Amor à Vida

A avaliação do projeto Amor à Vida não teve como propósito medir a eficiên-
cia ou a eficácia da estratégia metodológica do projeto. Também não pre-
tendeu avaliar o impacto das ações do projeto nos indicadores de saúde ou
qualidade de vida dos beneficiários primários, isto é, os adolescentes e suas
famílias – e nem seria possível, uma vez que, para efeito de comparação, isto
exigiria a disponibilidade de dados relativos ao diagnóstico situacional de
quando o projeto se iniciou em cada município. Além disso, a época de
implantação do projeto variou de município para município, o que significaria
fazer um grande número de diagnósticos em momentos diferentes, implican-
do em custos não disponibilizados pelo Estado ou municípios.

O desenho metodológico da avaliação assumiu os moldes de uma
pesquisa qualitativa junto a informantes-chaves articuladores e benefi-
ciários do projeto. Cabe esclarecer que o fato de ter-se optado pela real-
ização de uma pesquisa não se configura numa impropriedade frente à
consideração da avaliação como um instrumento de gestão, supondo-se
que isto implicaria na necessidade de identificar os acontecimentos e
suas implicações ao longo de sua ocorrência. Na verdade, fez-se uma
espécie de "corte" no tempo para efeito de investigação avaliativa, na
medida em que se toma o projeto num dado momento, da mesma forma
com que se olham as particularidades de uma fotografia. O que se bus-
cou foi verificar o estado atual do projeto, como ele se encontra, seus
elementos facilitadores e dificuldades, visando melhorar sua gestão e
operacionalização. Nesse sentido, qualquer que fosse a estratégia
metodológica adotada – estudos de casos para verificar os objetivos
alcançados, análise de relatórios, observação in loco etc. – se estaria a
rigor fazendo uma investigação, quer descritiva ou de base analítica.

As avaliações anteriores deram visibilidade a aspectos importantes do
projeto e, inclusive, ajudaram a aperfeiçoar as estratégias operacionais
até então em execução. Contudo, interessava à coordenação central
avaliar a qualidade dos processos em execução e a perspectiva de sus-
tentabilidade das ações. Preocupações estas que se traduziam em inda-
gações do tipo: cabe continuar investindo recursos na expansão do pro-
jeto? O que deve ser revisto ou fortalecido em sua metodologia? Quais
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• a priorização de municípios onde funcionam os Centros Regionais de
Educação (CREDEs), visando otimizar a pesquisa de campo.

A grade de cruzamento abaixo mostra municípios selecionados para as ativi-
dades da pesquisa de campo. Essas atividades incluíram um total de 20
entrevistas, sendo oito com articuladores regionais, oito com articuladores
dos núcleos municipais, e quatro com representantes da Ação Social, edu-
cação e Saúde no núcleo central. Grupos focais reuniram informantes-chaves,
como profissionais do Programa de Saúde da Família (PSF), profissionais da
assistência social (ABCs, centros comunitários e Conselho Tutelar), edu-
cadores, professores e adolescentes. 

No Anexo 1 encontra-se um resumo dos principais passos utilizados na
implementação do projeto Amor à Vida, segundo as informações co-
lhidas na avaliação. Os roteiros para as entrevistas semi-estruturadas e
grupos focais utilizados no trabalho de campo da avaliação do projeto
Amor à Vida são apresentados nos Anexos 2 e 3. Abaixo se encontra o
quadro resumo da amostra usada na avaliação deste projeto. 

centros comunitários). Os instrumentos de avaliação utilizados pertencem
ao campo da pesquisa qualitativa: entrevistas semi-estruturadas e grupos
focais, técnicas que permitem a manifestação de percepções e posiciona-
mentos relacionados às temáticas demarcadas no objeto de estudo.

O processo analítico das informações obtidas se fez mediante a compi-
lação dos depoimentos tomados na forma de "texto". Por exemplo, embo-
ra na entrevista individual os depoimentos respondessem a questões
específicas, juntar as partes em um todo possibilitou uma leitura e uma
interpretação mais aprofundada dos aspectos abordados em suas inter-
faces. Por sua vez, os resultados dos grupos focais facilitam este procedi-
mento, uma vez que quando esta técnica é bem conduzida, o grupo dialo-
ga sobre os temas propostos, sem pontuação do tipo pergunta-resposta,
voltando freqüentemente a reportar-se a pontos anteriormente colocados.
Isto facilita, inclusive, a identificação de associações e articulações entre
idéias, bem como a observação de recorrências, antagonismos e padrões.

Nesse sentido, o trabalho de interpretação envolveu a identificação de
relações de sentido entre as argumentações, as recorrências de determi-
nados argumentos tanto internamente como entre as falas de distintos
sujeitos, a consideração de significâncias para os sujeitos e seus contex-
tos, a identificação de posicionamentos divergentes sobre uma mesma
temática e a observação de ambigüidades ou omissões em relação aos
temas propostos pelo entrevistador.

As características relacionadas à abrangência do projeto mencionadas
acima foram importantes para a definição dos informantes-chaves e
dos locais da avaliação. Os critérios que, cruzados, serviram de base
para compor a amostra foram:

• a inclusão de municípios de portes distintos, supondo-se que o grau de
complexidade da estrutura e organização de serviços pode afetar, de
alguma forma, a gestão e operacionalização do projeto;

• a inclusão de municípios com pelo menos dois anos de implantação do
projeto, supondo-se que este tempo é suficiente para a consolidação
de práticas;

• a inclusão de municípios que assinaram e que não assinaram o termo
de adesão ao projeto, supondo-se que isto pode afetar sua sustentação
no nível local;

Grande porte CREDE Tempo de
Execução

Termo de
Adesão Grupos Focais

Fortaleza 22 4 anos Não 3

Juazeiro do
Norte 19 2 anos Não 0

Maracanaú 1 2 anos Não 0

Médio porte 0

Itapipoca 2 2 anos Sim 3

Iguatú 16 2 anos Sim 0

Canindé 7 2 anos Sim, com 
interrupções 0

Pequeno porte

São Gonçalo 
do Amarante 2 4 anos Sim 0

Jaguaribe 11 2 anos Sim, com 
interrupções 4

Baturité 8 2 anos Sim, com 
interrupções 0
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• qual o grau de autonomia, comprometimento e criatividade na
operacionalização das atividades no nível local.

• qual o grau de autonomia, comprometimento e criatividade na
operacionalização das atividades no nível local.

Instrumentos da Avaliação, Método de Sistematização 
e Análise das Informações

Em uma fase preparatória tratou-se de analisar os dados secundários
através da leitura de documentos do projeto, relatórios, material didático,
perfil sócio-econômico da população-alvo e suas famílias, etc.). No trabal-
ho de campo a metodologia empregada centrou-se fundamentalmente na
utilização de duas técnicas que se complementam a partir da confrontação
da informação que cada uma coleta: as entrevistas abertas semi-diretivas
com os diferentes participantes do projeto e a observação participante.

A pesquisa de campo foi realizada com o propósito de obter informações
in situ com respeito ao que o projeto apresenta em seus documentos
elaborados (Proposta de Projeto e as diferentes avaliações efetuadas até
agora). O que foi sistematizado durante a primeira fase de análise de
dados secundários, somado a essa segunda fase do trabalho, possibilitou
uma compreensão da interação social do projeto e uma abordagem de
seus de seus resultados ou de seus efeitos. Esta opção de análise e inter-
pretação das informações requereu a utilização de uma metodologia de
técnicas qualitativas que permitisse um maior aprofundamento dos atos
observados e das opiniões expressas por diferentes atores participantes. 

Os critérios para a definição dos informantes-chaves e dos locais de
pesquisa foram o tempo de implementação de atividades (início em
2000 e operacional até agora) e os municípios com maior percentual de
população atendida (Natal, Macau e Mossoró).

Um total de 15 entrevistas semi-estruturadas foram conduzidas com a
direção do projeto Canto Jovem e com representantes de instituições
parceiras (Secretarias da Ação Social, Educação e Saúde, Ouvidoria da
Defesa Social, UNESCO, FUNDAC, BEMFAM, Comissão de Direitos
Humanos, Natal Voluntários e Companhia Terra Mar). As entrevistas
seguiram os mesmos roteiros utilizados com o projeto Amor à Vida. 

Foram feitas observações participantes com jovens que participam das
oficinas pedagógicas de teatro, música e de produção de textos.

O trabalho de campo previa a realização de outros dois grupos focais com
profissionais do PSF, mas não foi possível organizá-los para a realização no
município de Iguatú. Em Fortaleza, os gestores do projeto informaram que as
equipes do PSF não estavam envolvidas no projeto. Além disso, pretendia-se
realizar pelo menos duas entrevistas com organizações parceiras, mas em
função da diversidade e graus de envolvimento das parcerias, e após a real-
ização de uma entrevista, observou-se que as informações obtidas foram tão
particularizadas que não valia a pena insistir com mais uma entrevista ou tirar
qualquer conclusão sobre a participação deste segmento tendo como base
um número tão restrito de informantes.

8.2 Projeto Canto Jovem

A avaliação do projeto Canto Jovem teve como foco a investigação das
estratégias de gestão do projeto que viabilizam a sua operacionalização, os
mecanismos de articulação intersetorial e o trabalho desenvolvido para a
conquista da participação juvenil, além de identificar os fatores processuais
que poderiam representar obstáculos ao desenvolvimento das ações.

Em termos operacionais, a avaliação do projeto 
Canto Jovem tentou identificar:

a) com relação à qualidade da articulação intersetorial:

• em que medida o projeto atende às diretrizes das políticas públicas for-
muladas pelas áreas de interseção do projeto;

• como se constroem os consensos e as articulações intersetoriais que
permitem a operacionalização dos projetos e programas;

• quais os obstáculos operacionais, os mecanismos de superação e os
elementos facilitadores da sustentação e expansão do projeto;

b) com relação aos efeitos da capacitação e apropriação dos recursos
pedagógicos:

• em que medida competências e habilidades favorecem ou dificultam a
operacionalização do projeto no nível local;

• qual é o grau de envolvimento dos profissionais (técnicos e docentes) e
demais beneficiários do projeto;

• qual é o grau de participação e protagonismo dos adolescentes, jovens
e atores sociais participantes;
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9. Achados

Para ambos os projetos Amor à Vida e Canto Jovem foi adotada uma
metodologia de exposição dos achados que analisa elementos facilita-
dores e dificuldades encontradas nas três áreas de foco desta avaliação,
isto é, articulação intersetorial, capacitação dos recursos humanos e
desempenho dos atores.

9.1 Projeto Amor à Vida

9.1.1 Articulação Intersetorial

Elementos Facilitadores/Repercussões Positivas

• No núcleo central a articulação intersetorial funciona bem e a gestão é
compartilhada entre as três secretarias. Os parceiros também são con-
vidados a participar das reuniões do núcleo. A exemplo do núcleo cen-
tral, o núcleo regional incentiva o planejamento compartilhado das
ações nos municípios. Portanto, a articulação intersetorial é assegurada
no núcleo central através da participação dos articuladores das três
áreas em reuniões permanentes para a avaliação da situação do projeto
nos municípios e tomada de decisões.

• O gerenciamento flexível e compartilhado do núcleo central motiva a
participação e o envolvimento dos técnicos. 

• Nos municípios onde o núcleo municipal está estruturado, a equipe costu-
ma encaminhar propostas e realizar intercâmbio com outras instituições
públicas locais, como, p.ex., com a instância jurídica do município e com o
Conselho Tutelar. Nestes, as parcerias locais estão mais fortalecidas do
que naqueles municípios onde os núcleos não estão formados. 

• Nos municípios menores há uma melhor interação entre as áreas de
interseção do projeto. Isto se deve basicamente ao fato de que em
cidades pequenas as interações entre agentes sociais são mais fáceis,
porque menos formais. 

• As reuniões bimestrais entre os núcleos regionais e os municipais, envol-
vendo pelo menos algum representante destes últimos – quer estejam ou
não estruturados – funcionam como espaço de acompanhamento das
ações do projeto nos municípios e de discussão de novas propostas.

Importantes fontes de informação adicional foram as reuniões
preparatórias para os Encontros Municipais de Adolescentes (EMAs) em
Macau e Mossoró, com a participação das Secretarias Municipais de
Ação Social, Educação e Saúde, membros dos Conselhos Tutelares, pro-
fessores da rede pública de ensino, representantes do projeto Canto
Jovem e membros da Cooperativa de pescadores de Macau. O processo
analítico das informações obtidas fez-se mediante a compilação dos
depoimentos. Por exemplo, mesmo que na entrevista individual os depoi-
mentos respondessem a questões específicas, juntar as partes em um
todo possibilitou uma leitura e interpretação mais aprofundada.

Como na avaliação do projeto Amor à Vida, o trabalho de interpretação
das informações sobre o projeto Canto Jovem envolveu a identificação
de relações de sentido entre as argumentações, as recorrências de argu-
mentos (tanto internamente como entre o conjunto dos depoimentos), a
consideração de significâncias para os sujeitos e seus contextos, a iden-
tificação de posicionamentos divergentes sobre uma mesma temática, e
a observação de ambigüidades ou omissões em relação aos temas pro-
postos. Maiores detalhes a respeito da metodologia utilizada e os re-
gistros de análise das entrevistas são apresentados no Anexo 4.
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capacitados e que funcionam como interlocutores para acompanhar
mais diretamente o trabalho dos professores – papel este desempe-
nhado normalmente pelos coordenadores pedagógicos).

• Nas reuniões de acompanhamento, tanto o núcleo central quanto o
regional reforçam a idéia de que é possível desenvolver as ações do proje-
to, independentemente do maior ou menor apoio do gestor municipal. 

• A reestruturação do projeto, através da criação dos núcleos regionais e
municipais, foi uma estratégia do núcleo central para viabilizar a arti-
culação intersetorial, bem como facilitar o acompanhamento da
implantação e execução do projeto nos municípios. Concorreu, tam-
bém, para isto a elaboração do Manual Amor à Vida. 

• No município de Fortaleza, o projeto está bem integrado aos progra-
mas da Ação Social e continua se expandindo, tanto em escolas como
em associações comunitárias, principalmente devido ao protagonismo
dos jovens que foram capacitados. Nos centros comunitários onde o
projeto está implantado e nos ABCs os jovens capacitados estão moti-
vados e têm mobilizado parcerias com setores ou associações voltadas
para o trabalho com adolescentes.

• Tanto o núcleo central quanto o regional reforçam a idéia de que é pos-
sível desenvolver as ações do projeto, independentemente do maior ou
menor apoio do gestor municipal.

• O manual que define as atribuições dos núcleos e o papel dos gestores
municipais, e fornece os modelos para os planos de ação e relatórios,
tem facilitado a implantação do projeto nos municípios.

Dificuldades

• Em boa parte dos municípios, a articulação intersetorial é pontual, e
não há uma definição programática, isto é, os contatos se baseiam
mais em relações pessoais. A área de ação social é o setor menos
mobilizado na maioria dos municípios, em termos de iniciativas de
cooperação ou de integração com as ações do projeto. 

• Em muitos municípios, os núcleos municipais simplesmente não fun-
cionam e isto se deve muitas vezes a fatores de natureza política: interfe-
rências partidárias, definição de prioridades por parte do prefeito e
secretários, desestímulo à participação de técnicos e determinadas ações.

• Os profissionais de saúde que trabalham no interior costumam interagir com
as lideranças, associações comunitárias e outras instâncias locais (re-
presentantes da secretaria municipal, das escolas, da assistência social, etc.)
visando a promoção da saúde. Apesar do setor saúde não estar articulado
formalmente com a educação, quando solicitados, os profissionais do PSF
apóiam as oficinas realizadas nas escolas ou se dispõem a dar palestras.

• As reuniões bimestrais entre o núcleo regional e articuladores munici-
pais funcionam como espaço para a socialização do acompanhamento
dos planos de ação, de avaliação do trabalho e, em certos casos, para
estudos de temas. Nessas reuniões, pelo menos um representante dos
núcleos municipais expõe sobre o desenvolvimento do projeto em seu
município e discute as dificuldades encontradas. Quando não é possí-
vel participar, a articuladora informa sobre o que se passa no municí-
pio através dos relatórios.

• O núcleo central tem impulsionado a participação do setor saúde, disponi-
bilizando técnicos para acompanhar mais diretamente o projeto nas capac-
itações e reuniões com os núcleos regionais e os municipais existentes. 

• O acompanhamento das atividades das escolas é mais constante
quando efetivamente o núcleo municipal está mais estruturado. Porém,
quando o núcleo não está ainda devidamente formado, os articuladores
dos núcleos regionais tentam suprir esta deficiência contatando direta-
mente os articuladores das escolas.

• Na maior parte dos municípios, existe compromisso, motivação e
empenho das pessoas envolvidas no projeto. 

• Quando solicitados pelo núcleo regional, em geral, os secretários
municipais participam das reuniões do projeto. É em alguns municípios
é freqüente a troca de informações entre secretários municipais, esco-
las e articuladora municipal, além de compartilharem dos relatórios de
atividades. De modo geral, as secretarias estaduais e municipais de
educação estão sensibilizadas para com o projeto. 

• Há iniciativas de secretários municipais de saúde no sentido de sensi-
bilizar os técnicos da área e os secretários de outras pastas para
envolverem-se com o projeto.

• Os articuladores regionais tentam manter permanentemente algum
contato com os articuladores das escolas (profissionais que foram
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• A execução das ações esbarra muitas vezes em dificuldades de
natureza política (prioridades do gestor municipal e maior ou menor
envolvimento dos secretários municipais), administrativa (relacionada
com a disponibilidade dos técnicos) e financeira (no que diz respeito às
necessidades de suprimentos e insumos para replicar seminários, ofic-
inas, deslocamentos etc). 

• O apoio e a importância que o projeto assume no município depende
das prioridades do gestor e, na prática, isto não facilita a articulação
com o setor saúde. Falta apoio por parte do gestor municipal e, normal-
mente, os secretários municipais não se engajam no projeto.

• Na maioria dos municípios, o projeto está muito centrado na educação
dentro das escolas, isto é, o setor educação trabalha de forma pratica-
mente isolada; por conseguinte, as articulações feitas pelo núcleo region-
al ou municipal se limitam bastante a obter apoio para as capacitações. 

• As escolas recorrem ao secretário municipal ou à pessoa com quem
mantém relações de maior proximidade no setor de educação. Outras
vezes, o vínculo se dá mais diretamente com uma articuladora do núcleo
central. O que ocorre, normalmente, é que a Secretaria de Educação artic-
ula e executa as ações; a assistência social se limita à atuação da Primeira
Dama de forma descontínua e a participação do setor saúde se restringe
ao engajamento às escolas de profissionais do PSF que foram capacita-
dos pelo projeto. De qualquer forma, o contato com os núcleos municipal
ou regional não parece ser uma prática dos profissionais do PSF. 

• De modo geral, as escolas não se articulam com as unidades de saúde
para assegurar o atendimento aos adolescentes. A procura dos
serviços pelos adolescentes é normalmente decorrente do contato já
estabelecido anteriormente com o profissional de saúde na própria
escola, por ocasião de palestras, ou na comunidade. A iniciativa de
articular-se com as outras áreas do projeto e com setores da comu-
nidade depende de cada escola.

• Em Fortaleza, a comunicação entre os coordenadores dos ABCs e cen-
tros comunitários e o núcleo central do projeto se restringe, na maioria
dos casos, ao contato com uma única pessoa da Ação Social, ou a con-
tatos esporádicos com a Secretaria da Saúde para solicitar material. 

• Na maioria dos municípios existe um precário conhecimento do projeto pela
comunidade e as organizações locais não mantêm vínculos com o projeto,

salvo raras exceções. A instituição ou associação que tem conhecimento do
projeto, ou está de alguma forma envolvida em algum evento, trabalha de
modo individual, sem articulação com as instâncias gestoras do projeto. 

• Não existe uma estratégia desenhada para trabalhar com as famílias e,
muitas vezes, há resistências por parte da comunidade para aceitar o pro-
jeto. De modo geral, as escolas têm dificuldades de se aproximar das
famílias e as lideranças comunitárias não estão muito envolvidas, com
exceção do que se passa no município de Fortaleza e em certos municí-
pios de maior porte. As famílias das comunidades mais distantes não dis-
põem de recursos para deslocar-se e participar das oficinas educativas e
de outros eventos e nem sempre as associações comunitárias têm estru-
tura física adequada para reunir os grupos e famílias para os eventos. 

• Nas administrações municipais há uma mentalidade ainda muito presente
de que o Estado é o provedor. Esta mesma noção é transferida para o núcleo
central do projeto, o que não favorece iniciativas pela busca de parcerias. 

• Em muitos municípios, as mudanças de governo e de administrações
são responsáveis pelo remanejamento de profissionais, principalmente
do PSF, o que contribui para a descontinuidade das ações.

• As ações de prevenção e de promoção à saúde ainda não recebem o dev-
ido investimento por parte da maioria dos gestores municipais. O gestor
municipal exige que o profissional de saúde cumpra metas de atendimen-
to (consultas), com relação ao agravo de saúde que é prioridade no
município. Como conseqüência, a disponibilidade do profissional para
com o projeto fica em segundo plano. Os médicos, por exemplo, têm que
atender a uma média de 16 a 20 consultas por dia de trabalho, o que os
impede de assumir outras atividades que exijam uma maior dedicação.

• Nos municípios onde não se conseguiu ainda estruturar o núcleo
municipal a articulação intersetorial é muito frágil. As iniciativas de
estabelecimento de parcerias ficam dependentes da sensibilidade e
disponibilidade pessoal. Entretanto, o núcleo central está fazendo
esforços para fortalecer os núcleos regionais e municipais.

• Na grande maioria dos municípios, o projeto está muito centrado na esco-
la, isto é, não há uma participação organicamente estruturada da assistên-
cia social e da saúde que garanta de fato a intersetorialidade. Contudo, no
que se refere à saúde, o núcleo central tem disponibilizado com mais reg-
ularidade técnicos da saúde para visitas de supervisão aos municípios.
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9.1.2 Capacitação dos Recursos Humanos

Elementos Facilitadores/Repercussões Positivas

• As capacitações e a própria vivência no projeto contribuíram para me-
lhorar o trabalho em equipe e o material didático é considerado um
bom recurso pedagógico.

• É restrita a presença da regional em capacitações no município e par-
ticipação em eventos do projeto.

• A capacitação fez diferença na forma de educar: a possibilidade de ampli-
ar conhecimentos e praticar a abordagem das temáticas através dos mais
diversos recursos educativos é uma das vantagens do projeto. As novas
práticas contribuíram para aumentar a aproximação entre professor e
aluno, no sentido de ampliar a confiança e a comunicação interpessoal. 

• A metodologia de abordagem das temáticas do projeto - adolescência
e família, prevenção às drogas e à violência, saúde reprodutiva, gênero,
homossexualidade e discriminação - facilita as capacitações, seus
repasses (novas capacitações) e a abordagem dos conteúdos em sala
de aula, além de facilitar a apropriação dos conteúdos. 

• Os profissionais que foram capacitados repassam, através de oficinas,
o conteúdo das capacitações para outros integrantes das equipes de
trabalho e estimulam internamente as ações do projeto, apesar das
dificuldades de ordem institucional. 

• O projeto tem proporcionado mudanças na mentalidade dos profes-
sores, dos alunos e de suas famílias. Muitas escolas já conseguem pro-
mover a discussão de temáticas em sala de aula contando com a pre-
sença conjunta de pais e alunos.

• Os recursos pedagógicos do projeto são inovadores para facilitar o
repasse das informações e a apropriação dos conhecimentos e troca de
experiências entre os adolescentes. 

• A maioria dos técnicos que se envolvem com o projeto se apaixona e
segue tentando desenvolver atividades, apesar das dificuldades opera-
cionais. Na maior parte dos municípios, existe compromisso, moti-
vação e empenho das pessoas envolvidas no projeto. 

• As escolas seguem as diretrizes do CREDE, mas tomam iniciativas cria-
tivas na programação de atividades relacionadas com o propósito do

projeto Amor à Vida. A elaboração dos planos de ação facilita o desen-
volvimento das atividades do projeto e o envolvimento dos professores.

• A abordagem de gênero veio enriquecer e inovar a prática educativa
em sala de aula.

• Um maior envolvimento das famílias é uma estratégia que vem sendo
perseguida por muitas escolas. 

Dificuldades

• A participação do grupo gestor das escolas varia de escola para esco-
la, independentemente das características dos municípios. Quando
este não é capacitado ou sensibilizado para o desenvolvimento do pro-
jeto, as coisas acontecem por esforço pessoal e motivação do profes-
sor que foi capacitado. 

• Não há suficiente material didático-pedagógico e informativo em quanti-
dade e por temática, assim como equipamentos, nem recursos financeiros
para apoiar atividades e eventos. A obtenção desses recursos fica na
dependência de iniciativas pessoais, baseadas em relações interpessoais.

• Com alguma exceção, não há monitoramento do trabalho que é desen-
volvido nas escolas.

• Fatores culturais, tais como a moral sexual das famílias do interior, difi-
cultam as iniciativas de abordagem dos temas transversais.

• A maior parte dos profissionais do PSF não está sensível ao problema
do adolescente ou não se sente seguro para engajar-se ao projeto sem
uma capacitação. Além disso, o atendimento do adolescente exige
uma maior dedicação dos profissionais de saúde e nem sempre isto é
possível, em função de suas próprias condições de trabalho.

• Os profissionais do PSF não são chamados para o planejamento dos
planos de ação das escolas. Até mesmo aqueles profissionais de saúde
que passaram por uma capacitação acham que falta acompanhamen-
to e avaliação do trabalho que desenvolvem nas escolas. 

• O contato entre a articuladora municipal e professores de escolas
localizadas no interior (zonas mais distantes) do município limita-se ao
envio de textos com os temas a serem discutidos. 

• Muitas vezes, existem interferências de ordem administrativa, inviabi-
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• Quando os professores não se sentem seguros para abordar determi-
nadas temáticas recorrem aos profissionais de saúde e obtêm apoio. 

• O conhecimento e as experiências diferentes entre os diversos setores
envolvidos enriquece a troca de informações. 

• Os jovens capacitados tendem a se integrar a outros projetos comu-
nitários e a mobilizar eventos educativos até mesmo de grande porte. 

• A capacitação dos jovens dos ABCs ampliou conhecimentos e habili-
dades e contribuiu para melhorar a auto-estima dos adolescentes tra-
balhados por estes jovens na comunidade. 

• Os articuladores jovens dos ABCs trabalham com temas geradores
definidos pela representação dos jovens e desenvolvem as temáticas,
através de oficinas, para os alunos engajados nas atividades esportivas.

• Os articuladores jovens realizam oficinas nas comunidades, desen-
volvem atividades de orientação através de associações locais e partic-
ipam de projetos afins.

• Os articuladores jovens dos ABCs estão cada vez mais sendo requisi-
tados por escolas locais para o estabelecimento de parcerias.

• A capacitação delegada à jovens facilitou a comunicação com os ado-
lescentes.

• O protagonismo juvenil é impulsionado pelo projeto: os alunos capaci-
tados solicitam à direção das escolas repassar os conteúdos aos
demais colegas durante o horário regular através de oficinas temáticas.
E, em muitas escolas, estão ocorrendo estas iniciativas com o apoio
dos professores. No município de Fortaleza, o projeto está bem integra-
do aos programas da Ação Social e continua se expandindo, tanto em
escolas como em associações comunitárias, principalmente devido a
iniciativas de jovens que foram capacitados. 

• O processo de capacitação contribuiu para a mudança de visão de
mundo e da educação por parte dos professores.

• O projeto tem proporcionado mudanças na mentalidade dos profes-
sores, dos alunos e de suas famílias. 

• De modo geral, os educadores capacitados pelo projeto estimulam as
ações nas escolas, mesmo quando limitados por normas institucionais.

lizando atividades programadas na escola (reuniões temáticas com
professores paralisadas). 

• Materiais e recursos diversos são apropriados por profissionais que se
desligam do projeto.

• A participação dos adolescentes, suas famílias e das lideranças comu-
nitárias nos processos de decisão não é significativa. A participação se
dá apenas em termos de envolvimento nos debates ou no compareci-
mento aos eventos previamente definidos nas programações.

• Há mais iniciativas de envolver os pais no planejamento das atividades
educativas na área rural do que na urbana. Na urbana, por sua com-
plexidade, é mais difícil.

• As famílias desconfiam da abordagem de determinadas temáticas na
escola por desinformação ou em função de valores tradicionais pre-
sentes na cultura local, principalmente as localizadas na zona rural.
Porém, nas escolas de alguns municípios, há iniciativas de convidar os
pais dos alunos para participarem de oficinas temáticas. Quando par-
ticipam, eles passam a relacionar-se mais com a escola e a entenderem
o projeto como um benefício. 

• A cultura local (relações de gênero) dificulta a participação das mulheres.

9.1.3 Desempenho dos Atores

Elementos Facilitadores/ Repercussões Positivas

• O núcleo municipal avalia o plano feito em nível estadual e o adapta
(modificando) à sua realidade. Depois, cada escola do município avalia
o que pode ser trabalhado, segundo suas condições: os planos de ação
são baseados nas realidades locais (estruturas das escolas) e as
temáticas trabalhadas em sala de aula se relacionam com problemas
da população adolescente no município.  

• As escolas têm a flexibilidade de adaptar as ações propostas pelo pro-
jeto às realidades locais.

• Quase sempre é possível contar com a presença dos coordenadores
pedagógicos nas reuniões dos núcleos municipais. Nesta ocasião as
dificuldades para implementar as ações e as dificuldades dos profes-
sores são discutidas. 
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• Não há apoio para divulgar os trabalhos realizados pelos articuladores
jovens nos centros comunitários; faltam suprimentos (material de tra-
balho), reforço para maior atuação na comunidade, monitoramento
mais de perto e novas capacitações. Também há carência de recursos
para a realização de seminários com adolescentes.

9.1.4 Análise dos Achados

Embora em sua concepção original o projeto Amor à Vida tenha
como foco a educação em saúde, os recursos pedagógicos e a própria
inserção das temáticas de forma transversal aos conteúdos específi-
cos das matérias curriculares inauguram uma nova forma de ensino-
aprendizagem, com repercussões no comportamento dos adoles-
centes e jovens, e na mentalidade dos educadores, ao mesmo tempo
em que amplia o papel da escola em termos de educação para a
cidadania. Isto é o que se espera e é o que está acontecendo de forma
progressiva, apesar das descontinuidades operacionais e contingên-
cias presentes nos municípios onde o projeto está instalado.

Do ponto de vista processual, o projeto tem vida própria em cada
município, isto é, as características que assume, o grau de consoli-
dação das ações e as perspectivas de sustentação dependem de uma
série de fatores relacionados com as estruturas administrativas, a cul-
tura local, a vontade política dos gestores, o estado do controle social
e as capacidades e disponibilidades pessoais, entre outros. As
mudanças necessárias ao desempenho das ações em qualquer dess-
es elementos ou ambientes não dependem apenas de ações pontuais
ou da adoção exclusiva de medidas setoriais. As coisas acontecem na
medida de suas possibilidades e, do ponto de vista sistêmico, uma
mudança em um dos elementos de uma cadeia sempre afeta as
condições de outros elementos que compõem o sistema. Nesse sen-
tido, os atores do projeto devem continuar atuando segundo os obje-
tivos almejados. As mudanças estruturais não são facilmente visíveis,
o que não significa que não estejam em processo.

A articulação intersetorial e a gestão compartilhada entre as áreas de
Educação, Saúde e Ação social são, teoricamente, os alicerces que
deveriam dar sustentação às ações do projeto. Contudo, na maioria

Eles repassam, através de oficinas, o conteúdo das capacitações para
outros integrantes das equipes de trabalho.

Dificuldades

• Os professores têm dificuldades para abordar as temáticas do projeto,
mesmo tendo acesso a materiais educativos, principalmente os que não
passaram por uma capacitação. Quando não há monitoramento e apoio
técnico, os professores ficam desestimulados e tendem a interromper as
atividades programadas no plano de ação. Além disso, a sobrecarga de
trabalho dos professores limita seu tempo de dedicação ao projeto,
sobretudo a operacionalização das diretrizes dos Parâmetros Curriculares
Nacionais, que demanda dinâmicas e diálogo com os alunos.

• Na maioria das escolas e municípios, os professores não contam com
um acompanhamento mais de perto para ajudá-los na abordagem dos
temas transversais em sala de aula. Os professores das ciências exatas
são os que menos se envolvem com o projeto por não se sentirem
preparados para desenvolver este trabalho.

• Nem sempre as temáticas do projeto são abordadas com profundidade
pelos professores.

• Muitas vezes o técnico/capacitador lança mão de recursos financeiros
próprios para cumprir determinadas atividades (em oficinas, compra
de material pedagógico, deslocamentos etc.)

• As condições de vida dos articuladores jovens limitam sua participação
nas atividades do projeto.

• Os alunos mais mobilizados e que reconhecem a importância do projeto
acham que a diretoria das escolas ou os professores em geral receiam que
eles não saibam repassar os conteúdos aos demais colegas.

• Há preconceito e desinformação por parte dos próprios alunos quando
da abordagem de determinadas temáticas.

• O grau de envolvimento dos alunos depende muito da importância que o
projeto assume para a escola, do apoio dos professores e da diretoria. De
modo geral, a participação dos alunos se restringe a feiras de ciências. Na
percepção dos alunos, para fazer o projeto acontecer, eles muitas vezes têm
que forçar sua participação. Muitas vezes são iniciativas isoladas ou de gru-
pos de alunos mais mobilizados que impulsionam determinadas ações. 
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capacitações e trabalhos em sala de aula, além de materiais educativos de
reforço para distribuição aos participantes. No entanto, as escolas públi-
cas, principalmente as do interior, têm orçamento limitado. Sem apoio de
outras fontes, os técnicos muitas vezes terminam lançando mão de recur-
sos próprios para dar conta de determinados eventos. Alegam, inclusive,
que se torna desgastante ter que ficar pedindo constantemente apoio
externo para realizar atividades. Em suma, a carência desses insumos é
uma das principais queixas dos articuladores pedagógicos.  

Por sua vez, se o estabelecimento de parcerias ainda é mais uma idéia
do que uma prática, e não há apoio financeiro por parte do gestor
municipal, a tendência é que os atores municipais esperem que as
necessidades mencionadas sejam supridas pelo núcleo central ou
regional, contrariando a filosofia do projeto.

Cabe discutir, também, um ponto que diz respeito à principal especi-
ficidade do projeto: trata-se da gestão compartilhada. O projeto tenta
inaugurar uma nova prática de gestão, tendo como carro-chefe a
intersetorialidade tanto no planejamento das ações como na sua
operacionalização. Na perspectiva de seus idealizadores, esta é uma
construção a ser feita passo a passo, com base na discussão e
reflexão, isto é, não há uma "receita" a ser entregue aos gestores
locais. Contudo, exatamente por ser uma nova prática a ser adotada
em distintas realidades, há que preparar melhor seus atores para
exercê-la considerando seus contextos, recursos disponíveis, habili-
dades e potencial de ação.

No entanto, até o presente momento, nas capacitações para a imple-
mentação do projeto nos municípios não se trabalha a questão
específica da gestão, em termos teóricos, estratégicos ou
metodológicos, enquanto uma área do conhecimento. Apenas, con-
forme um dos interlocutores desta avaliação, "leva-se a discussão
sobre a prática da gestão compartilhada, tendo como referência o
que o núcleo central do projeto tem feito no âmbito estadual: onde
nenhuma decisão é tomada individualmente, mas com base na dis-
cussão entre os participantes das áreas de interseção do projeto,
incluindo, sempre que possível, os parceiros principais". 

dos municípios, estes dois últimos setores ainda não conseguiram
engajar-se estratégica e estruturalmente ao projeto, ou seja, a articu-
lação intersetorial, principalmente a área da Saúde, ainda é frágil. No
que se refere à saúde, isto se deve basicamente aos seguintes fatores:

No que se refere à relação entre a Educação e a Ação Social, a articu-
lação também é frágil na maioria dos municípios, porque isto não
depende apenas do esforço dos núcleos central e regional do projeto ou
do compromisso do gestor no ato de adesão. A Ação Social não tem
uma estrutura própria nas regiões, mas apenas um articulador local e, na
maioria dos municípios, o que se pode chamar de "ações sociais"
restringem-se predominantemente a atividades assistenciais, delegadas
às Primeiras Damas e submetidas às prioridades da gestão municipal.
Por outro lado, os princípios do projeto incentivam a mobilização social,
o fortalecimento da informação e educação das comunidades e as ações
de cidadania, o que vai de encontro à cultura patriarcal que ainda é a
base de sustentação da maioria das administrações municipais do
Estado. Outros fatores de natureza político-partidária (como por exemp-
lo, alianças partidárias, prefeitos eleitos com pequena margem de votos,
contrariando interesses de gestões anteriores, cujos aliados per-
manecem na gestão e ou na execução de funções estratégicas, por
exemplo) também limitam o campo de intervenção da ação social.

Uma questão que permeia a discussão sobre a efetividade das ações do
projeto nos municípios diz respeito aos custos de operacionalização das
ações. Em primeiro lugar, na sua idealização, o projeto não previa a alo-
cação de recursos financeiros significativos por parte do governo do
Estado e nem das prefeituras, com exceção dos recursos que foram
disponibilizados para a confecção dos manuais de referência do projeto.
A idéia básica era dar sustentação ao projeto mediante o apoio de parce-
rias, entre outros elementos. Foi esta a filosofia levada aos municípios:
maximizar os recursos existentes, identificar parceiros que desenvolvam
ações semelhantes ou afins e trabalhar em conjunto para somar esforços. 

Ocorre que, na prática, um projeto dessa natureza exige, em primeiro
lugar, a disponibilidade de suporte para os mais variados tipos de ação,
desde o deslocamento dos educadores, até insumos para oficinas, novas
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mente restritas à esfera da educação em sala de aula, serem parcial-
mente executadas ou apenas pontuais em determinados contextos. 

Parte dessa fragilidade pode ser atribuída, inclusive, às dificuldades da
"organização" do projeto para o monitoramento das ações. Talvez até
porque se trata da condução de um projeto que cresceu numa veloci-
dade quase impossível de controlar com os recursos existentes e que, na
prática, assume uma feição mais condizente com o que se poderia
chamar de um "programa". Cabe, portanto, pressupor que se os núcleos
regionais não forem fortalecidos, os municipais não funcionarem concre-
tamente, e se não houver uma estratégia objetiva de acompanhamento
das ações - que não se limite à elaboração de relatórios ou a reuniões
periódicas, mas que forneça apoio técnico permanente aos executores –
não há como assegurar que o projeto funcione com qualidade e que se
mantenha o interesse dos profissionais capacitados.

Não há como negar os méritos do projeto, que são muitos. Porém,
seus resultados ainda não foram medidos em termos de impacto nos
indicadores de saúde e de inclusão social na população adolescente,
objetivamente o que talvez explique o enorme interesse despertado
por significativa parcela de gestores em sua implantação seja o fato
dele proporcionar visibilidade política e de não demandar a alocação
de recursos financeiros por parte das gestões. E isto justamente pode
ser o nó da questão: deixar de ser um projeto e se transformar num
programa de governo e das administrações municipais, com parcerias
consolidadas, garantia de suporte técnico adequado e de recursos
financeiros suficientes para expandir-se com qualidade.

9.2 Projeto Canto Jovem

9.2.1 Articulação Intersetorial

Elementos Facilitadores / Repercussões Positivas

• O projeto Canto Jovem tem uma modalidade de organização aberta e
flexível e um processo de desenvolvimento de propostas e ação muito
dinâmico. A gestão aberta e flexível aumenta a possibilidade de reper-
cussões positivas de projetos dessa natureza.

Na verdade, o objetivo da capacitação é basicamente formar os mul-
tiplicadores na abordagem das temáticas do projeto, quando a
manutenção das ações previstas e a possibilidade de inclusão de
novas ações dependem fundamentalmente das habilidades dos
atores gerenciarem conjuntamente, se articularem e buscar parcerias.
Esta é uma questão que talvez mereça maior atenção por parte do
núcleo central, isto é, como dar mais subsídios aos gestores e execu-
tores do projeto no âmbito municipal para trabalharem a articulação
intersetorial, considerando o modelo local de gestão, as prioridades
do gestor municipal, a estrutura administrativa de suas instituições e
a cultura local. Em outras palavras, talvez seja necessário incluir for-
malmente no projeto uma capacitação específica sobre gestão com-
partilhada não apenas nos municípios onde o mesmo já está implan-
tado como nos que estão demandando por sua implantação.

9.1.5 Conclusões

Sem sombra de dúvidas, o projeto está construindo competências em ter-
mos individuais. Mas, em termos institucionais, os avanços ainda estão
restritos às escolas onde o projeto já está a algum tempo incorporado.
Apesar do ambiente político ser favorável (o projeto está de acordo com
as políticas públicas dos governos federal e estadual para a atenção ao
adolescente e desperta grande interesse por parte dos gestores munici-
pais), e não haver problemas relativos à legislação para a sua implantação,
o projeto ainda se depara com certos obstáculos relacionados direta-
mente com a sua capacidade de funcionar efetivamente nos municípios,
com base na intersetorialidade da gestão e da operacionalização das
ações. A intersetorialidade na condução e execução do projeto é,
repetindo, ainda um dos seus pontos vulneráveis, não obstante os
esforços do núcleo central em reunir periodicamente os "multiplicadores"
para relatarem como estão fazendo isto na prática e discutir conjunta-
mente possíveis soluções para a resolução de problemas e conflitos. 

A fragilidade do projeto em construir competências em termos institu-
cionais se remete, também, à própria limitação do poder de ação dos
profissionais capacitados. Sem uma consistente articulação intersetori-
al, tanto com a Saúde quanto com a Ação Social nos municípios onde
o projeto está implantado, as ações correm o risco de ficarem principal-
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• O projeto Canto Jovem conta com um forte contingente de voluntários
e com um alto nível de comprometimento de seus participantes.

• A articulação intersetorial é favorecida pelas estratégias flexíveis do
projeto Canto Jovem, especialmente a de organização de encontros de
adolescentes e jovens nas instâncias municipais, regionais e estadual.

Dificuldades

• O projeto Canto Jovem ainda apresenta dificuldade na construção de
mecanismos de planejamento, acompanhamento e avaliação que dêem
respostas sistemáticas à sua modalidade de organização ágil e flexível.
Há dificuldades de articulação intersetorial em função de aspectos de
natureza política, administrativa e financeira dos municípios. O princi-
pal momento de reunião e avaliação do desempenho dos integrantes
da rede se dá nos Encontros Potiguares de Adolescentes (EPAs).

• O perfil dos recursos humanos do projeto Canto Jovem (forte con-
tingente de voluntários) está criando um desafio na construção de
novas formas de cultura organizacional, impondo a necessidade de
criação permanente de espaços abertos de trabalho, porém com
capacidade de sistematização e organização para o desenvolvimen-
to de suas atividades. 

• Uma das dificuldades da articulação intersetorial está na visão
destorcida que alguns gestores públicos têm sobre o que é uma ONG
enquanto expressão da sociedade civil organizada. Por outro lado,
para alguns representantes de organizações não governamentais, o
grande obstáculo para desenvolver ações e projetos em coordenação
e articulação com o Estado está na desconfiança quanto à maneira
pela qual os membros dos setores político-partidários têm exercido
a função pública. Ainda é forte a presença de uma cultura onde o
público e o privado não estão claramente delimitados, gerando com
isso grandes obstáculos à participação consciente do cidadão no
controle social e na defesa dos espaços civis e democráticos.

• Ainda persiste a idéia de que tudo que provém dos governos está
impregnado de interesses políticos conjunturais e até mesmo com
a falta de transparência, tanto no que se refere aos recursos como
nos fins que se procuram alcançar em muitas das ações dos gover-
nos em suas diferentes instâncias.

• Os objetivos, estratégias, metodologias e recursos são definidos não
como resultados de uma soma de partes, mas sim como uma ação
comum compartilhada por todos os participantes do Canto Jovem. Essa
ação compartilhada não é apenas produto da metodologia de trabalho
do Canto Jovem, mas da clareza que o projeto tem sobre sua missão,
seus fins e princípios que se materializam na prática cotidiana dos mem-
bros, participantes e dirigentes do Canto Jovem. Adolescentes e jovens
envolvidos no projeto Canto Jovem têm uma representação juvenil na
direção do projeto, participando dessa forma nas decisões estratégicas.

• A coordenação e articulação intersetorial com instituições de cooperação
nacional, regional ou internacional de Saúde, Educação, Cultura, Ação
Social e Trabalho potencializa a esfera de possibilidades para a aquisição
de conhecimentos e competências não só pela população-alvo dos pro-
gramas e projetos, mas também pelo conjunto de seus participantes.

• Existe uma permanente busca e motivação na construção de pontes que
levem ao fortalecimento dos vínculos entre a sociedade civil organizada
e os diferentes organismos do Estado, tanto na esfera federal, como
estadual e municipal. Nos últimos anos verifica-se uma maior vontade
política por parte das autoridades públicas para desenvolver uma coor-
denação e articulação do trabalho, tanto no próprio Estado como com as
diferentes organizações e instituições da sociedade civil organizada.

• Uma das estratégias de coordenação que favorece a articulação intersetor-
ial é a organização de encontros de adolescentes e jovens nos municípios
(EMAs), nas regionais (ERAs) e no estado (EPAs), envolvendo o terceiro
setor, os movimentos e as instituições governamentais e não governamen-
tais. Outra estratégia do Canto Jovem que favorece a articulação é a for-
mação e o fortalecimento de redes entre jovens e profissionais provenientes
de setores governamentais e não governamentais. Ambas estratégias facili-
tam o exercício do controle social na implementação das políticas públicas.

• O tipo de gestão das intervenções locais varia de município para
município, dependendo das prioridades de cada setor e da capacidade
de mobilização dos profissionais formados em Educação Sexual, junta-
mente com os protagonistas juvenis.

• O projeto Canto Jovem promove a articulação intersetorial nos municí-
pios. A articulação é facilitada pela transparência do projeto Canto
Jovem, tanto no que se refere aos objetivos, princípios e metodologias,
quanto aos mecanismos de administração de seus recursos e conteúdos.
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• O projeto Canto Jovem tem proporcionado mudança de mentalidade
nos profissionais capacitados e nos adolescentes e jovens. Juntamente
com a informação científica, é dado a cada adolescente um arsenal de
instrumentos para poder tomar decisões e negociar questões refer-
entes à sua sexualidade, saúde reprodutiva e sua construção como ser
individual e social completo.

• O trabalho com o tema gênero e saúde reprodutiva não se reduz a
atividades específicas, mas está presente em todo o relacionamento
com os adolescentes.

• Um aspecto que contribuiu para o crescimento do projeto Canto Jovem
ao longo desses anos foi que muitos dos participantes (técnicos, edu-
cadores e profissionais) foram, graças a seus conhecimentos e tra-
jetórias pessoais de vida, incorporando subsídios ao projeto. Por exem-
plo, profissionais de teatro e música contribuíram para melhorar a qual-
idade das intervenções em arte-educação, profissionais da saúde aux-
iliaram os protagonistas juvenis a elaborarem informações claras e cor-
retas que são repassadas nas oficinas sobre saúde reprodutiva etc.

Dificuldades

• A falta de articulação intersetorial provoca uma dispersão das ações,
um mau aproveitamento dos recursos e uma pobreza em termos de
aprendizagem.

• Não há monitoramento do trabalho desenvolvido nas escolas e demais
espaços de educação.

• A participação das famílias e lideranças comunitárias nos processos de
decisão e nas capacitações é praticamente inexistente.

9.2.3 Desempenho dos Atores

Elementos Facilitadores / Repercussões Positivas

• A mobilização, a participação e o protagonismo dos adolescentes e
jovens são as marcas mais significativas do projeto Canto Jovem.
Jovens protagonistas são um dos principais articuladores de eventos
educativos e de fortalecimento das redes, constituindo-se em agentes
e sujeitos das ações de prevenção em saúde reprodutiva, e não mera-
mente o alvo dessas ações. O fortalecimento da rede de protagonistas
juvenil, educadores e atores sociais da educação sexual e saúde repro-

9.2.2 Capacitação dos Recursos Humanos

Elementos Facilitadores / Repercussões Positivas

• O curso de especialização em Educação Sexual do projeto ELOS impul-
sionou e consolidou um espaço pedagógico que possibilitou a for-
mação profissional de equipes interdisciplinares e intersetoriais. Além
disso, a integração do projeto Canto Jovem com esse curso garante a
expansão de intervenções inovadoras e de qualidade nas várias locali-
dades onde é implementado.

• A  capacitação de profissionais pelo projeto ELOS tem a mesma carga
horária de outros cursos de especialização, sendo portanto reconheci-
da como curso de pós-graduação pelo governo.

• O conhecimento, compreensão e reflexão sobre a realidade na qual vivem
e atuam os jovens, por parte dos gestores e participantes adultos do Canto
Jovem, têm sido essenciais para a participação dos jovens no projeto.

• Os critérios técnico-políticos do projeto Canto Jovem na seleção de sua
equipe de direção, seus coordenadores de programas e projetos, edu-
cadores sociais, profissionais etc. baseiam-se na capacidade técnica e
política de lidar com os temas que o projeto aborda, com especial
atenção e importância às vivências e experiências pessoais, tanto no
movimento social e no trabalho com adolescentes e jovens quanto na
participação em movimentos e redes feministas em geral e na área de
saúde reprodutiva.

• A capacitação de profissionais faz a diferença na forma de educar. Para
viabilizar suas intervenções, o projeto utiliza nas suas oficinas uma
metodologia que permite aos educadores estarem permanentemente
atentos para detectarem nos jovens – meninas e meninos – atitudes que
denotem preconceitos sobre gênero ou preocupação com temas vincu-
lados à sexualidade ou à saúde reprodutiva. Trata-se de facilitar para que
esses preconceitos e dúvidas sejam explicitados, para que possam ser
discutidos e dada a devida resposta a cada pergunta concreta, para que
as diferentes opiniões sejam desenvolvidas e discutidas.

• As capacitações permitem melhorar as intervenções intersetoriais e o
trabalho em equipe, bem como incentivam a busca de novos enfoques
e experiências demonstrativas sobre como trabalhar com adolescentes
e jovens nas áreas de saúde reprodutiva, sexualidade, cidadania, pro-
tagonismo juvenil, violência e cultura de paz, etc.
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• Nem na documentação analisada nem na pesquisa de campo foi con-
statada a presença de organizações juvenis que representassem de
forma significativa os jovens potiguares.

9.2.4 Análise dos Achados

São meritórias a flexibilidade e a contextualização do projeto Canto
Jovem. São elas que possibilitam que seja a ação, mais que as reuniões
de discussão, o fator que determina as pautas da articulação e da inter-
setorialidade. Talvez essa seja a explicação pela qual uma organização
não governamental, pequena em termos de infra-estrutura e recursos
financeiros e humanos, consiga mobilizar com seus parceiros centenas
de jovens de forma organizada em torno de uma proposta clara e conc-
reta de trabalho participativo.

Apesar da presença de organizações não governamentais no Rio Grande
do Norte ser bastante recente (década de 1980 e 1990, fundamental-
mente), a vontade política dessas ONGs de buscar a coordenação e a
articulação entre si e com o setor público tem sido um fator importante
na implementação de ações sócio-educativas voltadas para adoles-
centes e jovens, tanto no nível local como em outros.

Muitas vezes os diferentes gestores políticos e técnicos do governo
vêem as organizações não governamentais e da comunidade como
instrumentos de solução daquilo que o governo não pode executar, seja
por suas limitações financeiras, econômicas e técnicas, seja por ter uma
determinada visão de como construir políticas públicas. Algumas vezes
o governo pode considerar a articulação com a sociedade civil organiza-
da como um subsídio para políticas e programas que o Estado não pode
ou, em alguns casos, não quer assumir implementar.

Os gestores responsáveis pelo projeto Canto Jovem trabalham para
aprofundar a construção de uma intersetorialidade com todos os atores
sociais, o que é essencial para abrir espaços de diálogo e caminhos que
conduzam a novos processos de democratização da gestão pública. Para
isso eles promovem não só a abertura de espaços para a reflexão e a dis-
cussão desse tema mas também consideram que alcançar consenso nas
propostas e práticas de iniciativas é fundamental. Os gestores do proje-
to Canto Jovem orientam-se pela idéia de fazer e com isso avançar a par-
tir do consenso. É assim que impulsionam o trabalho, não apenas na
articulação do planejamento, mas também numa prática conjunta que

dutiva foi possível em virtude da abertura à participação de diferentes
atores setores distintos no planejamento e execução das ações. 

• É alto o nível de comprometimento dos participantes do projeto Canto
Jovem. Os atores envolvidos comungam dos mesmos princípios, mes-
mos conceitos e acreditam na capacidade dos jovens de atuarem como
protagonistas.

• O programa de saúde reprodutiva e arte-educação consiste na
descoberta, a valorização de talentos juvenis e a socialização das
experiências positivas proporcionadas pela linguagem artística das
metodologias de educação utilizadas. Esse programa contribuiu com o
fortalecimento da rede de atores sociais e governamentais na pro-
moção da participação social dos jovens e na implementação da edu-
cação sexual e saúde reprodutiva, em especial através dos professores
e adolescentes das escolas do ensino público e da mobilização juvenil.

• O fato de jovens e educadores, juntamente com profissionais e técni-
cos de saúde, assistentes sociais e familiares abordarem nas salas de
aulas e oficinas dos centros comunitários temas como sexualidade,
direitos reprodutivos, eqüidade de gênero, gravidez na adolescência,
violência, abuso sexual e uso de drogas, entre outros, serviu para
encurtar as distâncias entre adolescentes, jovens e adultos.

• Articuladores juvenis conectados ao projeto Canto Jovem têm sido
cada vez mais requisitados por escolas e outras instituições locais,
inclusive o projeto ELOS, para facilitarem oficinas de educação sexual,
protagonismo juvenil, relações de gênero, saúde reprodutiva etc.

• São vários os exemplos de jovens protagonistas que adquiriram com-
petências através do projeto Canto Jovem e conseguiram ingressar na
universidade.

Dificuldades

• O projeto Canto Jovem começa a enfrentar dificuldades de natureza
financeira para garantir a participação ativa de jovens nas atividades do
projeto (exemplo, a distribuição de vale transporte).

• Continua sendo um desafio a participação dos familiares e da comu-
nidade em muitas das iniciativas empreendidas a partir do universo
juvenil.
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estabelecidos. Essas "tecnologias" costumam ser geradas na reflexão
crítica de práticas concretas que permitem compreender quais foram os
fatores favoráveis e as barreiras para a implementação de projetos soci-
ais. Os conhecimentos e competências que o projeto Canto Jovem desen-
volve não se baseiam nas percepções e intuições do que a população-alvo
necessitaria. Nesse processo de definição dos conhecimentos e com-
petências do projeto Canto Jovem, os profissionais capacitados pelo curso
de especialização em educação sexual têm contribuído bastante. 

São muitas as atividades e projetos empreendidos pelo projeto Canto
Jovem. O desempenho dos atores tende a alcançar, através do protagonis-
mo juvenil, uma materialização daquilo que passou a se chamar de
empoderamento, assim como o desenvolvimento de competências nos ado-
lescentes e jovens nas dimensões pessoais, sociais, produtivas e cognitivas.

9.2.5 Conclusões

O eixo principal de toda a iniciativa sócio-educativa do projeto Canto
Jovem é a busca de caminhos e ações que tenham como base a partici-
pação juvenil e das comunidades. Neste sentido, o propósito é desen-
volver atividades sócio-pedagógicas e artísticas com o objetivo de con-
tribuir para a formação e a intervenção dos jovens na comunidade
através do protagonismo juvenil.

Ainda é extremamente frágil a intersetorialidade nas intervenções do proje-
to Canto Jovem. No entanto, a experiência desse projeto é significativa no
que se refere aos processos de construção da articulação intersetorial. O
projeto Canto Jovem e seus parceiros constroem a intersetorialidade através
dos consensos alcançados e das ações empreendidas em conjunto.

Falta aos gestores do projeto Canto Jovem uma cultura de sistematiza-
ção e avaliação que permita ir ajustando os rumos previamente traçados
às novas situações que se apresentam. A questão talvez não seja tanto
de planejamento, senão de criação de uma metodologia de construção
de indicadores que permitam um maior rigor no seguimento e avaliação
do trabalho. Isso requer sem dúvida uma reflexão e a tarefa de construir
um "modelo" baseado em um suporte conceitual que possa definir e
desenhar o mapa de navegação a ser seguido, mapa esse que possibilite
transitar pelas rotas estabelecidas sem que elas aprisionem nem sua
natureza nem os conteúdos desenvolvidos. Essa carta de navegação é
algo que, pelas características do projeto Canto Jovem, deve ser cons-

vai criando e construindo uma relação de confiança que facilita os
processos de intersetorialidade, onde o fundamental é a população alvo
e não as instituições que promovem as ações.

A partir das estratégias de coordenação e articulação é que o projeto
Canto Jovem e seus parceiros vão promovendo com bastante êxito a
compreensão da necessidade de elaborar políticas com e para adoles-
centes e jovens. Tais políticas são consideradas por esse projeto não ape-
nas resultado da iniciativa do Estado, mas de intervenções das quais par-
ticipam e decidem as diferentes instituições e organizações sociais e pri-
vadas do Rio Grande do Norte. Embora as articulações intersetoriais
devam encontrar respaldo no âmbito das políticas públicas, isso não quer
dizer que dependam de decisões políticas para se estabelecerem. Na
verdade, as articulações são promovidas com base nas necessidades
concretas colocadas pelos próprios adolescentes e jovens, pelas comu-
nidades e de acordo com as características do projeto.

A transparência de gestão é um grande facilitador na construção de uma
cultura em que o público não é patrimônio nem do Estado nem da
sociedade civil organizada. "O público é um bem de cada um e de todos
nós. Por isso, as dificuldades e avanços em nosso município não devem
ter dono, nem tampouco ser alheios a cada um de nós nem nossa comu-
nidade deve tampouco permanecer alheia aos avanços e problemas" .

A articulação intersetorial baseia-se em acordos entre o Estado e a
sociedade civil organizada para evitar a duplicação de ações e o desperdí-
cio dos recursos já escassos. Nesse âmbito, torna-se relevante a articu-
lação das organizações não governamentais com o Estado, a fim de que
este incorpore em seus programas e projetos temas como os que Canto
Jovem leva adiante. Por exemplo, o processo pelo qual o projeto Canto
Jovem conseguiu ampliar as coordenações e articulações da sociedade
civil com os diferentes organismos do Estado permitiu que temas sobre
adolescentes e jovens começassem a ganhar visibilidade. Hoje, já é con-
siderado importante para segmentos da sociedade potiguar a busca de
soluções para problemas relevantes, tais como gravidez na adolescência,
violência familiar, abuso sexual, prostituição, narcotráfico, uso de substân-
cias psico-ativas, álcool e jovens em situação de liberdade assistida ou
privados de liberdade ou cumprindo medidas sócio-educativas.

O processo de definição dos conhecimentos e competências almejados
por um programa ou projeto não comporta a adoção de modelos pré-
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10. Lições Aprendidas

A partir dos achados e conclusões das avaliações dos projetos Amor à
Vida e Canto Jovem apresentadas neste documento, identificou-se quais
são as lições aprendidas destes anos de implementação que têm signi-
ficância para possíveis reaplicações das estratégias em outros contextos.
Estas lições são apresentadas abaixo.

10.1 Projeto Amor à Vida

• A intersetorialidade tende a consolidar-se e a ampliar-se através do
fortalecimento dos núcleos regionais e municipais.

• Quando os planos de ação são baseados nas realidades locais, isto
favorece a viabilidade de sua execução.

• Quando um setor não está envolvido com o projeto, isto favorece interfe-
rências de ordem administrativa para a execução de determinadas ações.

• A implementação de atividades é afetada quando as diretrizes, papéis
e atribuições dos agentes do projeto não são claramente definidas nem
conhecidas pelos gestores municipais.

• Quando os núcleos central, regionais e locais não definem estratégias
adequadas, há dificuldade no fortalecimento de parcerias locais.

• Quando os recursos financeiros, os materiais didático-pedagógicos e
informativos, assim como os equipamentos necessários ao desenvolvi-
mento de atividades dentro e fora da escola ficam na dependência de
iniciativas pessoais, o projeto não se expande na progressão esperada.
Isso afeta a visibilidade do projeto e, em conseqüência, diminui as pos-
sibilidades para se obter um maior apoio dos gestores municipais.

• Um projeto tem maior possibilidade de sustentação quando a mobiliza-
ção comunitária é efetiva, isto é, quando envolve os grupos da popu-
lação-alvo e os líderes comunitários no desenho, implantação e acom-
panhamento do projeto.

• A participação dos articuladores das escolas nas reuniões dos núcleos
municipais resulta numa maior apropriação do projeto. O acompan-
hamento sistemático das atividades realizadas nas escolas fortalece a
manutenção e continuidade das ações.

truído com a participação de seus colaboradores e com rigor
metodológico para que não resulte num amontoado de idéias e instru-
mentos que acabe impedindo o seguimento e a avaliação apropriados do
programa sócio-educativo que a entidade leva adiante. As bases con-
ceituais e metodológicas sem dúvida estão claras e explícitas, porém a
necessidade de alguns instrumentos para o monitoramento, seguimento
e avaliação é algo que deve ser resolvido.

O projeto Canto Jovem opera estabelecendo um nexo entre as demandas
das pessoas (adolescentes, jovens, familiares e comunidades) e as insti-
tuições governamentais que oferecem programas e projetos que muitas
vezes não chegam a seus destinatários. Este é claramente um tipo de
estratégia onde o Estado passa a ter um papel construtivo e de apoio às
experiências bem sucedidas das organizações não governamentais. 
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metodologias. A intervenção intersetorial permite desenvolver habili-
dades para a negociação, a elaboração de consensos e a construção de
cenários a curto e médio prazos que facilitam a incorporação da diversi-
dade metodológica desenvolvida na educação de adolescentes e jovens
em temas como gênero, sexualidade, direitos reprodutivos, direitos
humanos, protagonismo juvenil e construção de cidadania, entre outros.

• A mobilização e a participação dos diferentes atores sociais nos proces-
sos de decisão contribui para desenvolver e consolidar o protagonismo
juvenil e o espírito de cidadania da comunidade participante. Outra
estratégia que fortalece o protagonismo juvenil é a educação de pares. 

• A criação e fortalecimento de redes de protagonistas juvenis e edu-
cadores facilita o diálogo, a confiança e a união na ação. Também cria
condições para definir com maior clareza os papéis e funções dos dife-
rentes atores sociais e favorece o exercício do controle social em
relação à implementação das políticas públicas.

• Os perfis de coordenadores, técnicos, profissionais e educadores de
programas ou projetos interferem na construção dos conhecimentos e
competências que se pretende alcançar. O entusiasmo e a capacidade
de entrega ao trabalho são vitais. A construção dos conhecimentos e
competências também é afetada quando não existe uma metodologia
e um instrumental que possibilitem a reflexão sobre a prática.

• O uso da linguagem artística é uma metodologia que favorece a apro-
priação de novos conhecimentos e competências, tanto pelos edu-
cadores quanto pelos adolescentes e jovens. Ela facilita a comunicação
e o respeito ao conhecimento e habilidades de adolescentes e jovens e,
conseqüentemente, a efetividade das intervenções.

• O envolvimento das diretorias das escolas contribui fundamentalmente
para o desenvolvimento do projeto.

• Os educadores capacitados, quando motivados, estimulam internamente
as ações do projeto, apesar das dificuldades de ordem institucional.

• A pouca sensibilização de alguns diretores das escolas constitui uma
resistência que dificulta o envolvimento da comunidade.

• A fraca capacitação de professores das disciplinas de ciências exatas
afeta a incorporação das temáticas do projeto ao conteúdo de suas aulas.

• Fica difícil para o projeto sair dos muros da escola quando os técnicos
capacitados não se articulam com as organizações comunitárias, não
interagem com as lideranças locais, adolescentes e suas famílias, e
nem participam dos acontecimentos comunitários.

• No setor da saúde, o remanejamento de profissionais, principalmente
do PSF, contribui para a descontinuidade das ações. Além disso, a insu-
ficiente estruturação dos sistemas de saúde locais, para servir de reta-
guarda ao encaminhamento dos adolescentes, afeta a procura dos
serviços. A fraca capacitação dos profissionais de saúde também con-
tribui para a fraca procura dos serviços.

• A falta de apoio financeiro, de material educativo e insumos afeta a
realização de oficinas e outros eventos na comunidade pelos articu-
ladores jovens. Os trabalhos realizados pelos adolescentes nos centros
comunitários também são afetados pela falta de divulgação.

• O protagonismo juvenil só pode se expressar quando se deposita con-
fiança nos jovens, não apenas delegando ações, mas principalmente
incluindo-os nos processos de decisão.

10.2 Projeto Canto Jovem

• Ser uma organização flexível, aberta e contextualizada permite pro-
mover ações e atividades voltadas para a participação da população-
alvo e a construção de parcerias, respeitando os tempos e espaços
heterogêneos das diferentes realidades locais e pessoais.

• A articulação intersetorial favorece o desenvolvimento e efetividade de
projetos ou programas para e com adolescentes e jovens, quando não se
limita a uma simples coordenação de estruturas institucionais e busca
alcançar consenso quanto às políticas, estratégias, produtos e
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11. Recomendações

Para a replicação de programas e projetos que trabalhem com e para adoles-
centes e jovens e que, como as ações implementadas pelos projetos Amor à
Vida e Canto Jovem, privilegiem estratégias de articulação intersetorial,
capacitação de recursos humanos e melhoria no desempenho de atores nos
níveis municipais, regionais e estaduais, esta avaliação recomenda:

• A articulação intersetorial deve iniciar-se nos processos de planeja-
mento e programação em todos os níveis e precisa ser valorizada nas
instâncias de controle social. Na articulação intersetorial os papéis e
responsabilidades precisam ser claramente definidos, assim como sis-
temas e mecanismos de articulação precisam ser estabelecidos e
envolver as diferentes instituições. A articulação intersetorial é impera-
tiva para a implementação do princípio da integralidade da atenção a
adolescentes e jovens pelos diversos serviços e setores. É também um
fator de racionalização dos recursos.

• Para guiar a implementação de projetos e programas semelhantes em out-
ros contextos, recomenda-se a definição de planos de detalhados de mon-
itoramento e avaliação, com uma apropriada seleção de indicadores para
medir a progressão do processo operacional das ações, particularmente nas
áreas de saúde sexual e reprodutiva, gênero, violência e inclusão social.

• A articulação intersetorial é de particular importância no atendimento
a aqueles adolescentes e jovens que não estão inseridos nas inter-
venções de educação formal, como os atendidos nas unidades de inter-
nação sócio-educativas, os que estão em liberdade assistida, os que
vivem em zonas rurais, as meninas exploradas como prostitutas ou que
prestam serviços domésticos etc. Essa realidade, presente em muitos
estados, exige um esforço contínuo para efetivar de forma articulada e
fazer avançar a promoção da intersetorialidade.

• Para a promoção da articulação intersetorial recomenda-se o estabelec-
imento e fortalecimento de redes, comitês ou comissões com represen-
tação dos diversos atores sociais envolvidos com a questão do desen-
volvimento de adolescentes e jovens de famílias de baixa renda, com
responsabilidades específicas para cada uma das partes envolvidas.

• É importante criar oportunidades e espaços para permitir a reflexão sobre

em que medida a estrutura e características das gestões locais afetam o
planejamento e execução dos planos de ação, bem como sobre quais práti-
cas institucionais dificultam as articulações e o fortalecimento de parcerias.

• A integração no nível regional é muito importante por tratar-se de uma
posição estratégica no processo de descentralização dos serviços públicos. É
importante que comissões ou núcleos regionais e municipais discutam sobre
em que medida a centralização de decisões e a rigidez de normas e regras
no interior de cada área de interseção do projeto ou programa dificultam ou
impedem movimentos mais abrangentes com outras instituições locais.

• Esses núcleos ou comissões regionais precisam de reforço técnico para
operacionalizar as articulações necessárias e acompanhar mais de
perto o que se passa nos municípios. Por sua vez, os núcleos munici-
pais, para funcionarem efetivamente, necessitam também de pessoal
técnico comprometido com o projeto, disponível e com habilidades
para catalisar as articulações locais, identificar potenciais parceiros e,
sobretudo, dispor de condições e preparo para fazer o monitoramento
das ações nos locais onde o projeto ou programa são implementados.

• Para promover a articulação recomenda-se a participação das organiza-
ções não governamentais que trabalham com adolescentes e jovens – e
suas associações ou movimentos – nos conselhos que representam esse
grupo social. Recomenda-se também a sensibilização e responsabiliza-
ção dos atores sociais envolvidos com as questões de adolescência e
juventude, assim como o estímulo à metodologia de promoção do diál-
ogo nas intervenções e capacitações. É também fundamental o estímu-
lo à reflexão sobre preconceitos em relação à cidadania de adolescentes
e jovens, o estabelecimento de mecanismos que fortaleçam os vínculos
entre organizações governamentais e não governamentais, incluindo a
flexibilidade e a transparência na gestão.

• É importante que o Estado apóie as organizações que tenham experiências
bem sucedidas ou que estejam em processo de focalizar seu trabalho em
adolescentes e jovens afetados em termos de renda e qualidade de vida. 

• Deve-se definir uma estratégia para melhor envolver os setores da
Saúde, Ação Social, Educação, Trabalho, Justiça, Segurança Pública,
Poder Legislativo, Conselhos de Direitos etc. Estes setores devem inte-
grar esforços e recursos, pois o desenvolvimento de adolescentes e
jovens não é responsabilidade de um setor apenas.
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estaduais, incluindo troca de experiências e de processos. Recomenda-
se a promoção da visibilidade dos grupos, associações e instituições
relacionadas com adolescentes e jovens, através de encontros de ado-
lescentes e de capacitações, com a identificação e fortalecimento das
lideranças jovens que surjam durante os processos de mobilização.

• Para o cumprimento das regras estabelecidas pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente, deve haver uma maior participação tanto do gover-
no local quanto do federal e de organizações não governamentais que
realizam projetos sociais, de organizações de mulheres, de jovens,
sindicais etc. com o propósito de desenvolver estratégias coordenadas
e tirar lições das diferentes experiências. 

• É recomendável fortalecer os esforços de protagonismo juvenil, apoiando
as atividades de adolescentes e jovens de forma presencial e com recur-
sos materiais. O protagonismo juvenil deve ser estimulado como estraté-
gia de sustentabilidade de intervenções com e para adolescentes e
jovens. As iniciativas de ação dos adolescentes precisam ser acompan-
hadas mais de perto e apoiadas pelos núcleos ou comissões municipais.

• É importante identificar as instituições e agentes locais que prestam
assistência aos adolescentes e suas famílias e convidá-los a participar
dos processos de decisão de projetos e programas. É importante tam-
bém cobrar os compromissos assumidos pelos gestores municipais,
através de reuniões sistemáticas, oportunidade em que seriam apre-
sentados os avanços e dificuldades de execução das ações.

• É fundamental que projetos e programas desenvolvam estratégias claras
que permitam a aproximação, a participação e o envolvimento das famílias
bem como favoreçam a auto-organização de adolescentes e jovens. Deve-
se fortalecer o trabalho junto às lideranças, envolvendo as associações
comunitárias no planejamento e operacionalização das ações.

• Para a garantia dos direitos de adolescentes e jovens recomenda-se dar
mais visibilidade às vulnerabilidades deste segmento da população.
Deve-se estimular o protagonismo juvenil para sensibilizar o poder públi-
co e o terceiro setor a assumirem suas responsabilidades. Da mesma
maneira, é necessário estimular a participação de movimentos organiza-
dos e interessados na questão da adolescência e juventude, buscando
sempre a intersetorialidade das intervenções. O intuito final é de garantir
a participação de adolescentes e jovens na formulação das políticas
públicas que lhes digam respeito.

• É importante que as instituições, seus projetos e programas mantenham
o enfoque de gênero, trabalhem contra a cultura da violência, preconceito
e construam uma cultura de paz. Trata-se de criar uma cultura na qual os
jovens se expressem livremente e tenham a oportunidade de experimen-
tar identidades bem configuradas, sem a necessidade de recorrer a iden-
tidades emprestadas. Esta seria uma das únicas maneiras de garantir
uma cultura de paz, construtora de cidadanias e com cidadãos que for-
jam sociedades democráticas.

• Os adultos ou educadores que venham a manter relação constante com
os adolescentes têm que necessariamente estar capacitados para inte-
grar uma visão de gênero e diversidade em seu convívio com os adoles-
centes, sensibilizados para detectar preconceitos ou inquietações que
eles não ousam expor abertamente. Devem também estar capacitados
e com disponibilidade de tempo para permitir o ambiente necessário
para tornar audíveis essas inquietações e transmitir a informação na lin-
guagem que o adolescente entende. Devem dispor de espaços de pri-
vacidade para abordar o diálogo individual quando detectam um prob-
lema que o jovem adolescente não se atreve a colocar.

• Para o sucesso de intervenções para e com adolescentes e jovens é fun-
damental o enfoque nas áreas de gestão participativa, envolvimento da
comunidade e familiares, intersetorialidade, protagonismo juvenil, lin-
guagem artística, e capacitação de profissionais. A abordagem deve ser
centrada na educação sexual e saúde reprodutiva, na qualidade e inte-
gração dos serviços e no respeito à diversidade e pluralidade cultural.

• As representações juvenis e pessoas que trabalham com adolescentes e
jovens deveriam ser mais ouvidas na elaboração de campanhas ou progra-
mas de comunicação social e de educação dirigidas a esse segmento social.

• Para promover as intervenções de controle social das políticas públicas
voltadas para adolescentes e jovens recomenda-se aumentar a proteção dos
adolescentes e jovens frente às diversas formas de violência e preconceito.
Recomenda-se também adotar o princípio de que adolescentes e jovens são
também agentes e sujeitos das ações de prevenção em saúde reprodutiva,
violência, igualdade de gênero, diversidade e de promoção da cidadania.

• Deve-se favorecer a articulação com outros movimentos sociais, como
o movimento de mulheres, o movimento pela cultura da paz, pela
expansão do voluntariado etc. Lideranças de outros movimentos
devem ser convidadas para apoiar as organizações locais, regionais e

 



8079

• Giorgi, V.: Vínculo, Marginalidad y Salud Mental, Edt. RocaViva, edición 1990.

• Governo Do Estado Do Ceará, Fundação Instituto de Pesquisa e
Informação do Ceará: Implantando Amor à Vida, Fortaleza, Edições
IPLANCE, 2002.

• Governo Do Estado Do Ceará, Secretaria do Trabalho e Ação Social:
Relatório do Projeto Amor à Vida, 1o semestre, 2002.

• Guará, I. M. F. et. al.: Gestão Municipal dos serviços de atenção à criança
e ao adolescente. São Paulo, IEE/PUC, SP; Brasília, SAS/MPAS, 1998.

• Maingueneau, D.: Novas Tendências em Análise do Discurso,3ª ed.,
Campinas, SP, Editora da Universidade Estadual de Campinas, 2000.

• Mazzotti, M. e Rodríguez, C.: Transgresión y salida a la calle.  Mujeres
pobres adolescentes.  CLAEH, 1994, Montevidéu, Uruguai.

• Ministério Da Saúde, Secretaria de Políticas Públicas: Área de Saúde do
Adolescente e do Jovem. Vol. 1.

• Orlandi, E. P.: Análise de Discurso. Princípios & Fundamentos. 2ª ed.,
Campinas,SP, Editora da Universidade Estadual de Campinas, 2000.

• Portillo, J.: Siete prejuicios sobre la adolescencia, La Adolescencia,
Faculdade de Medicina-FNUAP-OPS/OMS, Montevidéu 1991.

• Documento Projeto Amor à Vida BRA/02/P03.

• Schor, N. et al.: Cadernos Juventude, Saúde e Desenvolvimento. 1999.

• Sposito, M. P.: Educação e Juventude, Documento Base do Grupo
Temático. CONFITEA, UNESCO. Curitiba, PR, 1988 Brasil.

• Steigler, H.: Como ser joven ciudadano y no morir en el intento:
Protagonismo juvenil en proyectos locales. CEPAL, Santiago de Chile 2001.

• Tanaka, O. Y. e Melo C.: Avaliação de Programas de Saúde do Adolescente:
Um modo de Fazer. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 2001.

• ___________ et alii. Desenvolvimento de Capacidades: a contribuição
do FNUAP no Brasil. Relatório Final, São Paulo:Annablume; Brasília,
FNUAP 2002.

• Touraine, A.: El regreso del Actor. Buenos Aires,  EUDEBA, 1987.

• UNESCO: Informe de la Comisión Internacional sobre la educación para

12. Bibliografia

• Aguilar, M.J. & Ander-Egg, E.: Avaliação de Serviços e Programas
Sociais. 2º ed., Petrópolis, RJ, Vozes, 1995.

• Amoroso, G.: Los Derechos de los Jóvenes. Reflexiones sobre la apli-
cación de los Derechos del Niño en el Uruguay. MEC-INJU-UNICEF,
1996, Montevidéu, Uruguai.

• Arocena, J.: Exclusión Social: Apuntes para un debate sobre la crisis del
modelo de integración. p. 10, Seminario "Exclusión Socio-Cultural y Políticas
Locales de Adolescencia y Juventud".  Montevidéu, Novembro 1996.

• Barrán, J.P.: Pubertad y adolescencia, una visión histórica uruguaya: del
ochocientos al novecientos, La Adolescencia, Faculdade de Medicina-
FNUAP-OPS/OMS, Montevidéu, 1991.

• Berger y Luckmann: La construcción social de la realidad. Cap.  III, ed. 1989.

• BID-PNUD: Reforma social y pobreza (versão preliminar), Washington, 1993.

• Brusa A.: Pautas en la construcción de una cultura de gestion del que-
hacer educativo con adolescentes-jovenes en condiciones de exclusión
social. Documento elaborado para o Departamento da Criança e do
Adolescente, Secretaria de Direitos Humanos, Ministério da Justiça,
Brasília, Novembro 2002.

• Brusa A.: La Educación de Personas Jovenes y Adultas en America
Latina y el Caribe. UNESCO e outros. Santiago de Chile, Maio 2000.

• Camors, J.: Abandono no como figura jurídica si no como vivencia afec-
tiva de parte del Niño y/o Adolescente. Educación No Formal y sistema
Educativo. Montevidéu, Uruguai 1988.

• Cohen, E. e Franco, R.: Avaliação de Projetos Sociais. 4ª ed., Petrópolis,
RJ, Vozes, 2000.

• Cook, R.: Human rights and reproductive self-determination. UN.

• Corvalán Vázquez, O.: Educación formal y no formal con producción en
América Latina, 1988. Santiago de Chile. Chile.

• Cuore, L.: Salud integral de los adolescentes. Estilos Saludables de Vida,
FNUAP-INJU, Montevidéu, Outubro 1996.

 



8281

Anexo 1

Principais passos para a implantação do Projeto Amor à Vida nos municípios

1. O núcleo central atende a uma solicitação do prefeito ou de um
secretário, que na maioria das vezes vem acompanhada de uma
exposição de motivos relacionados aos indicadores de gravidez na ado-
lescência, a dados sobre prostituição infantil, Violência ou uso de drogas
entre a população adolescente.

2. O núcleo regional marca um seminário de sensibilização com o municí-
pio. O prefeito escolhe os diretores de escolas e das unidades de saúde
com quem quer trabalhar, os quais são convidados para o seminário.
Participam, também, desse seminário, o prefeito e os secretários de
saúde, ação social e de educação. O núcleo central sugere que convidem
também  representantes de igrejas, das câmaras de vereadores e de cen-
tros comunitários. No seminário, há uma apresentação da estrutura do
projeto (papéis dos núcleos central, regional e municipal), suas diretrizes,
os objetivos e princípios, além da metodologia de operacionalização.

3. No Seminário de sensibilização, o núcleo regional trabalha com os partic-
ipantes para a elaboração do plano de ação do município, a partir de uma
discussão sobre as prioridades do município e da definição de quantas esco-
las e unidades do PSF vão estar engajadas no projeto, além de que parceiros.
Neste seminário, o prefeito e os três secretários decidem quem vai compor
o núcleo municipal e quem serão os facilitadores (pessoal a ser capacitado). 

4. O município tem um tempo para preparar o plano de ação, no qual já
estaria definido o período das capacitações.

5. O município entrega o plano de ação para o núcleo regional, junta-
mente com o protocolo de adesão e a portaria de criação do núcleo
municipal. Nos anexos ao plano, constam os nomes e respectivos
endereços do pessoal que será capacitado, bem como os endereços das
escolas que vão participar do projeto.

6. Realiza-se a capacitação no município. Esta capacitação é basicamente
para a formação de facilitadores/multiplicadores nas temáticas que o proje-
to desenvolve: saúde reprodutiva e prevenção das DST/aids, gênero, família,
violência e exploração sexual, e discriminação e homossexualidades. 

7. Inicia-se o plano de ação.
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6. Poderia descrever quando (periodicidade) e como se programam as
ações dos núcleos central, regionais e municipais? Como são definidas
as responsabilidades das ações? Quem participa das reuniões regulares?

7. Como se dá a articulação intersetorial? Explorar: que mecanismos são
definidos para a troca de informações. Como se compartilham as pre-
ocupações intersetoriais? 

8. Há alguma diferença quanto à participação de cada setor (ação social,
educação e saúde) nos municípios? Há uma participação maior ou
menor de algum dos setores? Se sim, por que isto acontece?

9. Qual é o grau de autonomia, autoridade e/ou responsabilidade dos
núcleos regionais e municipais?

10. Quais os mecanismos de monitoramento e avaliação do projeto?
Explorar: em que medida há integração entre as três áreas quanto ao
acompanhamento das ações do projeto? Como se identificam os proble-
mas, interesses divergentes ou dificuldades na operacionalização do pro-
jeto e que medidas são tomadas pela coordenação central?

11. O projeto define critérios de competência e/ou habilidades para a
escolha dos responsáveis pelos núcleos regionais e municipais?
Explorar: a seu ver, em que medida competências e habilidades podem
favorecer ou dificultar a operacionalização do projeto nos municípios?

12. Em que medida as parcerias estabelecidas contribuem para o sucesso
do projeto? Explorar: quais os mecanismos utilizados pela coordenação
do projeto para obter o apoio e participação das parcerias envolvidas?
Quais os meios de comunicação utilizados para a troca de informações?

13. Considerando que este projeto se expandiu bastante, em tão pouco
tempo, a que o(a) Sr. (Sra.) atribui este êxito? Quais os fatores de suces-
so? Quais as principais dificuldades e de onde partem? O que poderia
ser melhorado?

14. Quais as maiores dificuldades na gestão de um projeto que envolve
a articulação intersetorial? Quais os elementos facilitadores? 

15. O(a) Sr.(Sra.) gostaria de acrescentar mais alguma informação?

Obrigado(a) por sua colaboração.

Anexo 2 - Roteiros de Entrevistas

Projeto Amor à Vida

Avaliação

Roteiro No 1 - Entrevista com Representantes do Núcleo Central

Registrar na fita cassete:

1) Data

2) Nome do pesquisador

3) Nome da instituição de origem do entrevistado e

4) Função do entrevistado  

Estamos realizando nesse momento uma avaliação do Projeto Amor à Vida.
Nos interessa precisamente avaliar as estratégias utilizadas, dificuldades e
êxitos relacionados com a operacionalização e a expansão do projeto.

Como um dos representantes do núcleo central, o(a) Sr.(Sra.) foi sele-
cionado para esta entrevista. Sua colaboração será muito importante para
a qualidade desta avaliação. A entrevista é confidencial e suas respostas
serão analisadas em conjunto com as de outros participantes do projeto.

1. O(a) Sr.(Sra.) poderia descrever como o projeto Amor à Vida está
estruturado em termos gerenciais?

2. Considerando que o projeto passou por uma reestruturação opera-
cional, poderia explicar em que momento isto se deu e que fatores deter-
minaram esta mudança? O que se esperava com esta mudança? Foram
definidas algumas metas setoriais (ação social, saúde e educação) a par-
tir dessa reorientação?

3. Como essa reestruturação foi recebida pelos municípios, gestores e
organizações locais? Explorar: Houve alguma dificuldade por parte dos
núcleos municipais para seguir essa reestruturação?

4. Poderia descrever quais são os principais passos para a implantação
do projeto nos municípios?

5. Que importância assume este projeto em termos institucionais? Explorar:
em que medida sua instituição está comprometida com a sustentabilidade
do projeto? Que visibilidade é dada às avaliações já realizadas?
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6. Qual é o grau de autonomia e/ou autoridade do núcleo regional e dos
municipais neste projeto?

7. Quais os mecanismos de monitoramento das ações do projeto no
âmbito municipal? Explorar: como identifica os problemas, interesses
divergentes ou dificuldades na operacionalização do projeto nos  municí-
pios? Se há insatisfações, de onde partem? Diante das dificuldades
encontradas, o que faz o núcleo regional?

8. Que tipo de apoio os municípios demandam do núcleo regional para
a execução das ações? Explorar: que expectativas os gestores munici-
pais têm em relação ao núcleo regional? 

9. Na sua perspectiva, quais os fatores de sucesso ou insucesso deste
projeto e quais as principais dificuldades? Explorar: o que poderia ser
melhorado neste projeto?

10. O(a) Sr.(Sra.) gostaria de acrescentar mais alguma informação?

Obrigado(a) por sua colaboração.

Projeto Amor à Vida 

Avaliação

Roteiro No 2 - Entrevista com Representantes do Núcleo Regional  

Registrar na fita cassete:

1) Data

2) Nome do pesquisador

3) Nome da instituição de origem do entrevistado e

4) Função do entrevistado  

Estamos realizando nesse momento uma avaliação do Projeto Amor à Vida.
Nos interessa precisamente avaliar as estratégias utilizadas, dificuldades e
êxitos relacionados com a operacionalização e a expansão do projeto.

Como representante de um dos núcleos regionais, o(a) Sr.(Sra.) foi sele-
cionado para esta entrevista. Sua colaboração será muito importante para
a qualidade dessa avaliação. A entrevista é confidencial e suas respostas
serão analisadas em conjunto com as de outros participantes do projeto. 

1. Sabe-se que o projeto passou recentemente por uma reestruturação
operacional. Explorar: como ela foi recebida pelos municípios, gestores e
organizações locais? O(a) Sr(Sra.) identifica algum obstáculo na opera-
cionalização do projeto nos municípios onde ele está sendo implementado,
seja por parte dos gestores ou de qualquer pessoa envolvida nas ações?

2. Poderia descrever os principais passos para a implantação do projeto
nos municípios?

3. Poderia descrever quando (periodicidade) e como se programam as
ações do núcleo regional e dos municipais? Como são definidas as
responsabilidades das ações? Quem participa das reuniões regulares?

4. Como se dá a articulação intersetorial no núcleo regional e entre este e
os núcleos municipais? Explorar: que mecanismos são definidos para a troca
de informações? Como são compartilhadas as preocupações intersetoriais? 

5. Há alguma diferença quanto à participação de cada setor (ação social,
educação e saúde) no núcleo regional e nos municipais? Há uma partici-
pação maior ou menor de algum desses setores? Se sim, por que isto
acontece?
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7. Qual é o grau de autonomia e/ou autoridade do núcleo municipal
neste projeto?

8. Como o núcleo municipal acompanha as ações do projeto no município?
Explorar: como identifica os problemas, interesses divergentes e/ou dificul-
dades na operacionalização do projeto? Se há insatisfações, de onde
partem? Diante das dificuldades encontradas, o que faz o núcleo municipal?

9. Qual é a reputação deste projeto junto às organizações comunitárias
e outras envolvidas? Explorar: como o(a) Sr. (Sra) sabe disso?

10. As lideranças comunitárias e organizações locais participam de algu-
ma forma nas decisões relacionadas com a operacionalização do proje-
to? Como isto ocorre? Explorar: em que medida os técnicos e/ou edu-
cadores dão também suas opiniões sobre o andamento do projeto?

11. Na sua opinião, quais os fatores que contribuem para o sucesso ou
insucesso deste projeto no seu município e quais as principais dificul-
dades? Explorar: o que poderia ser melhorado neste projeto?

12. O(a) Sr.(Sra.) gostaria de acrescentar mais alguma informação?

Obrigado(a) por sua colaboração.

Projeto Amor à Vida

Avaliação

Roteiro no. 3 - Entrevista com Representantes do Núcleo Municipal 

Registrar na fita cassete:

1) Data

2) Nome do pesquisador

3) Nome da instituição de origem do entrevistado

4) Função do entrevistado  

Estamos realizando nesse momento uma avaliação do Projeto Amor à Vida.
Nos interessa precisamente avaliar as estratégias utilizadas, dificuldades e
êxitos relacionados com a operacionalização e a expansão do projeto.

Como representante de um dos núcleos municipais, o(a) Sr.(Sra.) foi
selecionado para esta entrevista. Sua colaboração será muito importante
para a qualidade desta avaliação. A entrevista é confidencial e suas
respostas serão analisadas em conjunto com as de outros participantes
do projeto. 

1. Sabe-se que o projeto passou por uma reestruturação operacional.
Explorar: o (a) Sr.(Sra.) identifica alguma dificuldade na operacionaliza-
ção do projeto em seu município? Se sim, que tipo de dificuldade?

2. Poderia descrever quais foram os principais passos para a implantação
do projeto no seu município?

3. Poderia descrever quando (periodicidade) e como se programam as
ações do núcleo municipal? Como são definidas as responsabilidades
das ações? Quem participa das reuniões?

4. Como se dá a articulação entre a ação social, educação e saúde no
município? Explorar: que meios são utilizados para a troca de informações? 

5. Há alguma diferença de participação de cada setor (ação social, edu-
cação e saúde) no seu município? Há alguma participação maior ou
menor de algum desses setores? Se sim, por que isto acontece?

6. Quando as instituições participantes do projeto necessitam de algu-
ma coisa, a quem recorrem? Com quem se comunicam? 
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Desenvolvimento da sessão

(Iniciar com uma questão de natureza geral, para proporcionar o entrosa-
mento do grupo e depois ir seguindo com a abordagem de aspectos especí-
ficos. Evitar esquema de "pergunta/resposta". Se o grupo ficar em silêncio,
dar tempo, sorrir, olhar para todos.)

1. Que informações os srs. têm sobre o projeto Amor à Vida?

2. Alguém aqui já participou de alguma capacitação proporcionada por
este projeto? Explorar: em que consistiu esta capacitação? Quais foram as
temáticas? O que acharam dos conteúdos e recursos didáticos? Que apli-
cações esta capacitação teve no trabalho da equipe? Que diferença fez?
Alguma dificuldade para aplicar os conhecimentos adquiridos? Poderiam
falar um pouco disso?

3. Que demandas têm tido após esta capacitação? Explorar: que serviços
a equipe tem proporcionado aos adolescentes após esta capacitação?

4. Como a equipe avalia seu próprio desempenho junto aos adolescentes
atendidos, após esta capacitação? 

5. A equipe mantém algum contato com organizações existentes na
comunidade (Conselho Tutelar, Escola, Pastoral da Criança, associações
comunitária etc.) voltadas para a atenção ao(à) adolescente? Explorar:
atende a alguma demanda dessas organizações?

6. A equipe mantém algum contato com o núcleo municipal do projeto?
Explorar: costumam trocar informações? Como se dá a troca de infor-
mação? Atende a alguma demanda? 

7. Que aspectos positivos e/ou negativos poderiam ser destacados neste
projeto? O que poderia ser feito para melhorar a operacionalização do
projeto no que diz respeito ao trabalho de vocês?

Fechamento

O facilitador do grupo deverá resumir os pontos comuns e destacar os
aspectos onde houve discordância por parte do grupo. A seguir, deve
perguntar aos participantes se concordam com este seu resumo ou se
querem esclarecer e/ou acrescentar mais alguma informação.

Ao final, agradece a participação de todos.

Anexo 3 - Guias de Grupos Focais

Projeto Amor à Vida

Avaliação

GUIA de Grupo Focal para Profissionais do PSF

Dados de Controle (anotar na fita cassete)

1) Nome do pesquisador

2) Data da sessão

3) Hora de Início

4) Hora da Finalização

Abertura

1. Os facilitadores se apresentam e pedem a todos que se identifiquem
(coloquem seu primeiro nome de forma legível, no cartão à sua frente).
Isto vai facilitar a comunicação entre os participantes, inclusive entre o
facilitador e o grupo.

2. Objetivos da reunião: mencionar aos integrantes do grupo que eles
estão ali reunidos para participar da avaliação do projeto Amor à Vida e
que suas experiências são muito importantes para identificar os aspec-
tos que precisam ser melhorados na operacionalização do projeto. 

3. Esclarecimentos sobre os procedimentos dos facilitadores na con-
dução da sessão: Explicar ao grupo que a sessão será gravada, para facil-
itar a análise das informações. Mencionar, também, que durante a
reunião algumas informações serão anotadas pelos facilitadores.
Destacar que os participantes devem ficar à vontade para expressar suas
opiniões, discutir entre si, se manifestar sempre que acharem conve-
niente e que não há "certo" nem "errado" em qualquer informação que
queiram dar. As informações são consideradas confidenciais e serão
agregadas às demais obtidas com outros informantes.

Cabe ao facilitador registrar para si:

• Os pontos que suscitaram polêmica;

• Os momentos em que o grupo silenciou;

• Os pontos em comuns e as principais divergências;
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tos específicos. Evitar esquema de "pergunta/resposta". Se o grupo ficar
em silêncio, dar tempo, sorrir, olhar para todos.)

1. O que vocês acham do projeto Amor à Vida? Qual a importância deste
projeto para o município?

2. Alguém aqui já participou de alguma capacitação proporcionada por este
projeto? Explorar: em que consistiu esta capacitação? Quais foram as temáti-
cas? O que acharam dos conteúdos e recursos didáticos? Que aplicações
esta capacitação teve no dia a dia do equipamento? Que diferença fez?

3. Como as ações propostas pelo projeto se incorporam às atividades
dos equipamentos/organizações? Explorar: alguma dificuldade ou
obstáculo para incorporar ações relacionadas ao projeto Amor à Vida ou
para aplicar os conhecimentos adquiridos nas capacitações?

4. Que serviços a equipe tem proporcionado aos adolescentes após esta
capacitação?

5. Que canais de comunicação vocês têm com o núcleo municipal,
regional ou central do projeto? Explorar: costumam trocar informações?
A quem se dirigem para se manifestar ou solicitar alguma coisa? Que
expectativas têm em relação ao papel desses gestores?

6. Em que medida as famílias dos adolescentes são envolvidas nas ativi-
dades do projeto?

7. Que oportunidades têm os adolescentes, famílias e líderes comu-
nitários de manifestarem críticas, opiniões e sugestões com relação às
atividades do equipamento/instituição?

8. Que aspectos positivos e/ou negativos poderiam ser destacados neste
projeto? O que poderia ser feito para melhorar a operacionalização do
projeto no  que diz respeito ao trabalho de vocês?

Fechamento

O facilitador do grupo deverá resumir os pontos comuns e destacar os
aspectos onde houve discordância por parte do grupo. A seguir, deve
perguntar aos participantes se concordam com este seu resumo ou se
querem esclarecer e/ou acrescentar mais alguma informação.

Ao final, agradece a participação de todos.

Projeto Amor à Vida

Avaliação

GUIA de Grupo Focal para Profissionais de Assistência Social

Dados de Controle (anotar na fita cassete)

1) Nome do pesquisador

2) Data da sessão

3) Hora de Início

4) Hora da Finalização

Abertura

1. Os facilitadores se apresentam e pedem a todos que se identifiquem (colo-
quem seu primeiro nome de forma legível, no cartão à sua frente). Isto vai facil-
itar a comunicação entre os participantes, inclusive entre o facilitador e o grupo.

2. Objetivos da reunião: mencionar aos integrantes do grupo que eles
estão ali reunidos para participar da avaliação do projeto Amor à Vida e
que suas experiências são muito importantes para identificar os aspec-
tos que precisam ser melhorados na operacionalização do projeto. 

3. Esclarecimentos sobre os procedimentos dos facilitadores na con-
dução da sessão: Explicar ao grupo que a sessão será gravada, para facil-
itar a análise das informações. Mencionar, também, que durante a
reunião algumas informações serão anotadas pelos facilitadores.
Destacar que os participantes devem ficar à vontade para expressar suas
opiniões, discutir entre si, se manifestar sempre que acharem conve-
niente e que não há "certo" nem "errado" em qualquer informação que
queiram dar. As informações são consideradas confidenciais e serão
agregadas às demais obtidas com outros informantes.

Cabe ao facilitador registrar para si:

• Os pontos que suscitaram polêmica;

• Os momentos em que o grupo silenciou;

• Os pontos em comuns e as principais divergências;

Desenvolvimento da sessão

(Iniciar com uma questão de natureza geral, para proporcionar o
entrosamento do grupo e depois ir seguindo com a abordagem de aspec-
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1. O que vocês acham do projeto Amor à vida? Qual é a importância
deste projeto para o município?

2. Que importância teve a capacitação que vocês receberam através do projeto
Amor à Vida? Explorar: que diferença fez  esta capacitação para suas atividades
curriculares e/ou extracurriculares? Sentem alguma dificuldade para incluir os
temas transversais nas disciplinas que ministram ? Sentem-se preparados e/ou
com habilidades para desempenhar esta tarefa? Como avaliam seu próprio
desempenho em relação à aplicação dos conhecimentos adquiridos? 

3. Qual é o grau de autonomia de vocês para praticarem os conhecimen-
tos adquiridos nas disciplinas e em outras atividades educativas?
Explorar: alguma dificuldade relacionada à barreiras institucionais?

4. Vocês costumam se comunicar com o núcleo municipal do projeto?
Explorar: a quem se dirigem para se manifestar ou solicitar alguma
coisa? Que expectativas têm em relação ao papel do núcleo municipal?  

5. Como se dá a articulação entre a escola e outros equipamentos/
instituições públicas e privadas existentes na comunidade? Explorar: de
que forma a escola se relaciona com outras áreas de atenção/setores
voltados para o(a) adolescente existente na comunidade  (unidades de
saúde, Conselho Tutelar, Delegacias da Mulher, Pastoral da Criança,
associações comunitárias etc).

6. Em que medida as famílias dos adolescentes são envolvidas nas ativi-
dades da escola?  

7. Que oportunidades têm os alunos, famílias e líderes comunitários de
manifestarem críticas, opiniões e sugestões com relação a disciplinas e
atividades extracurriculares ?

8. Que aspectos positivos e/ou negativos poderiam ser destacados neste
projeto? O que poderia ser feito para melhorar a operacionalização do
projeto no  que diz respeito ao trabalho de vocês?

Fechamento

O facilitador do grupo deverá resumir os pontos comuns e destacar os
aspectos onde houve discordância por parte do grupo. A seguir, deve
perguntar aos participantes se concordam com este seu resumo ou se
querem esclarecer e/ou acrescentar mais alguma informação.

Ao final, agradece a participação de todos 

Projeto Amor à Vida

Avaliação

GUIA de Grupo Focal para Educadores e Professores  

Dados de Controle (anotar na fita cassete)

1) Nome do pesquisador

2) Data da sessão

3) Hora de Início

4) Hora da Finalização

Abertura

1. Os facilitadores se apresentam e pedem a todos que se identifiquem (colo-
quem seu primeiro nome de forma legível, no cartão à sua frente). Isto vai facili-
tar a comunicação entre os participantes, inclusive entre o facilitador e o grupo.

2. Objetivos da reunião: mencionar aos integrantes do grupo que eles
estão ali reunidos para participar da avaliação do projeto Amor à Vida e
que suas experiências são muito importantes para identificar os aspec-
tos que precisam ser melhorados na operacionalização do projeto. 

3. Esclarecimentos sobre os procedimentos dos facilitadores na condução da
sessão: Explicar ao grupo que a sessão será gravada, para facilitar a análise
das informações. Mencionar, também, que durante a reunião algumas infor-
mações serão anotadas pelos facilitadores. Destacar que os participantes
devem ficar à vontade para expressar suas opiniões, discutir entre si, se man-
ifestar sempre que acharem conveniente e que não há "certo" nem "errado"
em qualquer informação que queiram dar. As informações são consideradas
confidenciais e serão agregadas às demais obtidas com outros informantes.

Cabe ao facilitador registrar para si:

• Os pontos que suscitaram polêmica;

• Os momentos em que o grupo silenciou;

• Os pontos em comuns e as principais divergências;

Desenvolvimento da sessão

(Iniciar com uma questão de natureza geral, para proporcionar o
entrosamento do grupo e depois ir seguindo com a abordagem de aspec-
tos específicos. Evitar esquema de "pergunta/resposta". Se o grupo ficar
em silêncio, dar tempo, sorrir, olhar para todos.)
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Desenvolvimento da sessão

(Iniciar com uma questão de natureza geral, para proporcionar o
entrosamento do grupo e depois ir seguindo com a abordagem de aspec-
tos específicos. Evitar esquema de "pergunta/resposta". Se o grupo ficar
em silêncio, dar tempo, sorrir, olhar para todos.)

1. Alguém aqui já ouviu falar do projeto Amor à Vida? Alguém quer falar
um pouco da sua experiência neste projeto? Como se envolveu nele?
Que atividades desenvolvem neste projeto? 

2. Algum de vocês já recebeu alguma capacitação (algum treinamento)
relacionado com este projeto? Se sim, como foi esta capacitação? Quais
os temas que foram abordados? O que achou (acharam) dessa capaci-
tação? O que significou esta capacitação para a vida de vocês? O que
passaram a fazer depois dessa capacitação que já não faziam antes? Que
diferença fez? Poderiam falar um pouco disso?

3. Vocês sentem alguma dificuldade para realizar as atividades que estão
realizando? Se sim, que dificuldade? A quem recorrem quando sentem
alguma dificuldade? Com que apoio vocês contam? Poderiam dar um
exemplo? 

4. De que forma se envolvem com a programação das atividades? Como
participam?

5. Do que precisam para realizar melhor essas atividades?

Fechamento

O facilitador do grupo deverá resumir os pontos comuns e destacar os
aspectos onde houve discordância por parte do grupo. A seguir, deve
perguntar aos participantes se concordam com este seu resumo ou se
querem esclarecer e/ou acrescentar mais alguma informação.

Ao final, agradece a participação de todos.

Projeto Amor à Vida

Avaliação

GUIA de Grupo Focal para Adolescentes

Dados de Controle (anotar na fita cassete)

1) Nome do pesquisador

2) Data da sessão

3) Hora de Início

4) Hora da Finalização

Abertura

1. Os facilitadores se apresentam e pedem a todos que se identifiquem
(coloquem seu primeiro nome de forma legível, no cartão à sua frente).
Isto vai facilitar a comunicação entre os participantes, inclusive entre o
facilitador e o grupo.

2. Objetivos da reunião: mencionar aos integrantes do grupo que eles
estão ali reunidos para participar da avaliação do projeto Amor à Vida e
que suas experiências são muito importantes para identificar os aspec-
tos que precisam ser melhorados na operacionalização do projeto. 

3. Esclarecimentos sobre os procedimentos dos facilitadores na con-
dução da sessão: Explicar ao grupo que a sessão será gravada, para facil-
itar a análise das informações. Mencionar, também, que durante a
reunião algumas informações serão anotadas pelos facilitadores.
Destacar que os participantes devem ficar à vontade para expressar suas
opiniões, discutir entre si, se manifestar sempre que acharem conve-
niente e que não há "certo" nem "errado" em qualquer informação que
queiram dar. As informações são consideradas confidenciais e serão
agregadas às demais obtidas com outros informantes.

Cabe ao facilitador registrar para si:

• Os pontos que suscitaram polêmica;

• Os momentos em que o grupo silenciou;

• Os pontos em comuns e as principais divergências;
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e instituições parceiras (FUNDAC/SEAS; Secretaria da Defesa Social;
Ouvidoria, Vara da Infância e da Juventude; Instituto de Formação de
Professores Pres. Kennedy, Secretaria Estadual e Municipal de Educação,
Saúde, Conselhos Tutelares, Universidade Potiguar, ONGs, Empresas
locais e aquelas que foram consideradas relevantes para o projeto).

Para realizar estas entrevistas foram discutidas com os gestores do pro-
jeto as pautas distintas segundo o nível dos entrevistados. Por exemplo,
para a obtenção de informação para entrevista com os técnicos e edu-
cadores que atuam diretamente com adolescentes jovens, suas famílias
e a comunidade, a entrevista deveria conter os seguintes itens:

• Como vêm o projeto e as instituições que participam dele;

• Como vêm a população alvo e suas famílias;

• Como vêem a interação da população alvo com os temas abordados no
projeto e como vêm suas modificações no que diz respeito à prática
em suas diferentes dimensões (pessoas e profissionais).

Dentro de cada tópico se tratou de obter a informação relevante com
respeito aos objetivos estabelecidos na avaliação (Documento de
Parceria entre o FNUAP e a Pathfinder do Brasil) separando aquelas
questões guia de acordo com a coordenação do projeto.

Observação participante. A observação será utilizada de forma inten-
cional como aproximação direta com a realidade. Muitas entrevistas se
tentam compreender desde a versão dos "outros" (os entrevistados); uti-
lizaremos esta técnica de observação para realizar nossa própria
descrição "participante" para descrever a realidade de dentro para fora.
Seu maior valor se dedica á obtenção da informação sobre situações ou
"dificuldades" que não poderíamos abordar de outro modo. Um outro
exemplo seria observar o contexto institucional do projeto e os jovens em
seu desempenho "natural" pelos espaços distintos gerados pelo projeto,
em situações onde se desenvolve alguma atividade e que possa ser obser-
vada durante nossa estada. Observar por exemplo as formas de interação
com o grupo de pares; o relacionamento padrão.

Anexo 4

Metodologia utilizada para avaliação do projeto Canto Jovem

1) Enfoque metodológico

2) Principais atividades previstas

3) Aspectos relacionados à população-alvo do projeto

4) Aspectos a serem considerados nas entrevistas com relação ao pro-
jeto, referentes a competências dos profissionais, professores, edu-
cadores, técnicos participantes do projeto.

Sobre o enfoque metodológico

A metodologia empregada concentrou-se fundamentalmente na utiliza-
ção de duas técnicas: entrevistas abertas semidiretas aos diferentes par-
ticipantes do projeto e observação participante.

As duas técnicas se complementam na confrontação da informação que
cada uma trás. No transcurso e análise das informações coletadas foi
levado em conta que lugar ocupam as considerações de gênero nos doc-
umentos, programas e atividades que se realizam em todos os níveis.

Inicialmente foi feita a análise dos dados secundários. Procurou-se infor-
mação sobre a realidade sócio-econômica da população alvo, aprofun-
dando a leitura dos processos de socialização desta população (contex-
to familiar, vizinhança, escolar e o marco do Canto Jovem) e os elemen-
tos de ingresso e participação no projeto.

Entrevistas abertas e semidiretas: a utilização desta técnica está orienta-
da para uma exploração empírica dos discursos dos recursos humanos
que levam á frente e participam do projeto. Este enfoque encontraria uma
forma de aproximação da realidade, especificamente adequada á com-
preensão significativa e interpretação motivacional da conduta dos atores
sociais em sua orientação interna (conhecimentos, crenças, valores, dese-
jos, representações, movimentos afetivos, etc). Estes seriam por sua vez
orientados a uma contextualização significativa das respostas obser-
vadas. Entrevistas abertas semidiretas onde o entrevistador responde
com suas próprias palavras (o objetivo é não classificar) e onde só algu-
mas perguntas apresentam alternativas orientadas a motivar.

Foram realizadas entrevistas com gestores do projeto, jovens, educadores,
profissionais de saúde, técnicos de assistência social, líderes comunitários
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• Que consideram como importante em relação à sua formação e atual-
ização para o desenvolvimento de um "Educador Social" que trabalha
com esta população de adolescentes jovens, suas famílias e a comu-
nidade onde estão inseridos.

• Como se posicionam com respeito a uma perspectiva de gênero e
como consideram que esta se reflita e se aplica ao projeto.

Dentro da heterogeneidade dos perfis existentes no grupo de técnicos e
educadores se considera suficiente entrevistar à parte esta população,
realizando com os responsáveis e técnicos do projeto uma dupla seleção
de entrevista (não uma amostra). A primeira seleção de entrevistados
com base na capacidade de reflexão crítica com respeito à finalidade e
dificuldades do projeto, às instituições atuantes e com respeito à rotina
e funções do técnico-educador na relação e na inserção dentro da pro-
posta do projeto. O segundo momento se estabelece contemplando:

• A representação dos participantes (jovens e adultos, homens e mul-
heres) em diferentes níveis;

• Experiência em programas e projetos sócio-educativos antes do proje-
to Canto Jovem;

• Pessoas com baixo nível de institucionalização (no contexto do Canto Jovem)
pela relevância da informação que podem trazer, se tomarmos em conta as
realidades sociais, econômicas, culturais onde se desenvolvem o projeto.

Aspectos relacionados à população alvo do projeto

Foco na apropriação da proposta Canto Jovem por gestores, profission-
ais, educadores, participantes e sua relação com o tempo de inserção no
projeto, conhecimento sobre o objetivo geral e os objetivos específicos
do projeto Canto Jovem: 

• Qual o objetivo geral que consideram?

• Quais são os objetivos considerados específicos? Para sondar este
aspecto (variável que se relaciona claramente com o desempenho dos
entrevistados tanto técnicos como educadores), foi pedido que identi-
ficassem três objetivos específicos. Em geral nossa experiência tenta
identificar três atividades que eles consideram "objetivos específicos".

Dentro dessa perspectiva, tentou-se agrupar as respostas segundo
aqueles aspectos que o entrevistado consideraria que deveriam ser ori-
entados dentro de sua área no projeto. 

Principais atividades desenvolvidas

Primeira atividade:

• Reunião com o grupo de trabalho, para serem esclarecidos os objetivos
e metodologia a serem desenvolvidas, assim como o estabelecimento
de consensos mínimos necessários.

• Observação da estrutura e dinâmica de funcionamento das equipes
técnicas das diferentes instituições participantes do projeto.

• Entrevista com as instituições responsáveis que articulam e inter-rela-
cionam o trabalho em suas instituições com o projeto (nível de direção).

• (Compilação de dados secundários referentes ao  perfil sócio-econômi-
co dos agentes comunitários, etc.) e dos municípios e localidades onde
se atua. A informação básica se refere a contexto social, contexto insti-
tucional, funções e regras, condicionantes externas significativas, fases
e resultados conseguidos e tendências do projeto a curto e médio prazo.

Segunda atividade: Entrevistas

A primeira aproximação referente aos diferentes participantes do projeto se obtém
com a leitura da documentação enviada pelo Canto Jovem. Pela informação obti-
da na documentação teremos como aprofundar outros aspectos da avaliação que
se pretende fazer. Destacamos os seguintes aspectos que são necessários para
obter na primeira e em especial nesta segunda atividade. Estes aspectos são:

Informação secundária: a quantidade de técnicos, educadores, volun-
tários e participantes adolescentes, jovens e familiares segundo as dife-
rentes atividades desenvolvidas no projeto. 

Nas entrevistas, as idéias guias que serão trabalhadas com os técnicos e
educadores são as seguintes:

• Experiências anteriores que possuem no projeto.

• Como trabalham sua rotina e funções dentro do projeto a partir dessa
experiência de trabalho e de vida.

• Que opinião tem sobre os programas e projetos onde trabalham, que
aspectos consideram como facilidades, dificuldades e erros.

• Que aspectos consideram fundamentais para o melhoramento do tra-
balho com os adolescentes jovens, suas famílias e a comunidade.
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Espera-se obter neste item como os participantes adultos descrevem e
avaliam a realidade dos jovens e o impacto que tem no contexto. Trata-se de
obter o grau de incidência que o projeto tem na realidade dos entrevistados.

Descrição da jornada de trabalho

Em relação a este item, o objetivo é que os entrevistados possam pensar
no seu desempenho cotidiano no contexto do Canto Jovem.

Trabalho em equipe

Foram orientadas perguntas para ver como consideram o trabalho em
equipe.

Educação formal uma proposta educativa do Canto Jovem

A maior parte dos técnicos e professores possui uma formação orienta-
da para a educação formal. Neste aspecto se tratou de considerar esta
uma dificuldade para seus desempenhos no contexto do projeto, desven-
dar aspectos positivos e dificuldades das propostas de capacitação do
projeto e sua função na rotina.

• Opinião sobre como é avaliado seu trabalho.

• Situações nas quais os jovens e/ou seus familiares "perdem" a possibil-
idade de continuar participando do projeto. Motivos e ações tomadas.

Aspectos a serem considerados nas entrevistas com respeito ao conti-
do no projeto: Idéias-guia.

Educação e Canto Jovem

• Ações desenvolvidas para um maior incentivo da igualdade no âmbito
escolar.

• Como são valorizadas as ações do Canto Jovem na promoção da con-
strução da cidadania e fortalecimento democrático com os jovens nos
Centro Educativos e outros espaços.

• Como são valorizados dentro da perspectiva de gênero.

• Como considerar a capacitação dada pelo projeto a professores,
profissionais, técnicos, voluntários e líderes comunitários entre outros.

• O projeto promoveu o Centro Escolar como um espaço público para os
jovens, as famílias e a comunidade?

Descrição da população alvo  

Este item nos permitiu ter uma vasta informação a respeito de como os
adultos visualizam a população com quem trabalham e como se posi-
cionam frente a eles. Resulta sem dúvida a impossibilidade de classificar
as respostas na sua totalidade e cada uma representa um "diagnóstico".
Concretamente, as perguntas que nos guiaram na entrevista foram:

• Como considera que são em termos gerais os adolescentes e jovens com os
quais você trabalha? E assim cada entrevista deveria contar sua experiência. 

• Que percepção tem dos adolescentes jovens com quem trabalham e a
compreensão do contexto dos mesmos?

• Que compreensão tem sobre a relação entre os jovens e seu contexto
imediato?

• Como considera as expectativas e motivações dos jovens a respeito do
projeto?

• Que conhecimento tem dos programas que desenvolvem os parceiros
vinculados ao projeto?

Nos parece importante a diversidade e consensos entre as percepções dos
docentes. Precisar qual o "diagnóstico" (mais ou menos consciente, mais
ou menos elaborado, sistemático) que se tem a respeito da população alvo
com a qual se trabalha. Em qualquer processo de aprendizagem, ainda que
seja junto a uma população com maiores "dificuldades" que a média, será
conveniente a princípio crer para poder criar e recriar com o jovem.

Neste processo de entrevistas não podemos afirmar que tipo de orien-
tação está definitivamente predominando nos entrevistados.
Pretendermos que apareçam elementos que nos permitam aproximar-
mo-nos do que é proposto no projeto e o que predomina na cultura insti-
tucionalizada em nossa realidade sobre adolescentes e jovens.

Isto nos permite uma aproximação para analisar a diferença existente
entre o verbalizado e o internalizado pelo adulto.

Em relação ao item anterior, este tópico pretende obter uma visão dos
participantes adultos a respeito da população ao alvo do Projeto Canto
Jovem. Pretende-se ver como se relacionam e o perfil dos adolescentes
jovens com que trabalham, desde as dimensões familiares, sociais e de
gênero e de outras dimensões consideradas.
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• Familiar e no núcleo adulto referente.

• Que estão privados de liberdades (em unidades sócio-educativas ou
em liberdade assistida).

• Discriminação racial, de gênero ou de orientação sexual.

• Por morador/a de rua.

Trabalho

Neste item nos propomos determinar a realidade do empenho em que se
encontra a população de jovens participantes do projeto e das opções
que existem no campo de trabalho. O que seria interessante abordar nas
entrevistas seria como concebem o tema trabalho dos adultos e como
percebem e se identificam os jovens com o mundo do trabalho e o
empenho, com particular atenção de como incidem os estereótipos de
gênero na visão do jovem no mundo e sua integração ao mesmo. Será a
obtenção da informação secundária neste item que nos permitirá con-
frontar essas concepções, percepções e identificações que serão anal-
isadas posteriormente por nós, e avaliar o que foi agregado para integrar
o projeto nas dimensões atuais, valorização dos jovens em relação a suas
potencialidades e as dimensões não só físicas do trabalho como também
cognitivas e artísticas.

Referente às competências dos profissionais, professores, educadores,
técnicos participantes do projeto.

Veremos o que agregou Canto Jovem à formação teórica e à prática dos
educadores sociais (professores de educação formal e não formal, assis-
tentes sociais, orientadores, profissionais de saúde e diretores entre out-
ros). Começaremos por aqueles aspectos que consideramos fundamen-
tais no perfil de competências de um educador social. Estes aspectos são:

• Capacidade de agregar vínculos educativos no reconhecimento dos ado-
lescentes jovens como pessoas com capacidade, possibilidades, desejos
e necessidades próprias da fase em que se encontram transitando como
adolescentes, mas como preparação deles para o mundo adulto.

• Confiança nos adolescentes, respeito a suas capacidades para agregar
mudanças significativas no processo de novos aprendizados da vida.
Na maioria dos adolescentes estas capacidades e atitudes não estão
conscientes e manifestas, isto não quer dizer que "não existam", ape-
nas que estão adormecidas. Serão os educadores que crêem nestes

• Como se dão as ações sócio-educativas fora do Centro Escolar.

• Como se trabalham a integração e aplicação do tema transversal da
Orientação Sexual nos currículos e que ajuda deu o projeto.

• Que resultados se destacam na articulação e integração da proposta
pedagógica do projeto e o sistema formal, na abordagem dos temas
vinculados à violência e cultura da paz; diversidade, gênero, trabalho,
sexualidade e direitos reprodutivos, conhecimento e aplicação do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) etc.

• Como se abordou o trabalho do Canto Jovem com adolescentes jovens
privados de liberdade ou com liberdade assistida.

Saúde e Canto Jovem

• Adulto e sexualidade – Jovem e Sexualidade.

• Saúde sexual e reprodutiva – DST / HIV / Aids / Gravidez na ado-
lescência / morbimortalidade.

• Saúde – uso abusivo de álcool, cigarro e drogas. 

• SUS e jovens.

Relações familiares e relações de gênero

• Lares onde a chefe da família é mulher.

• Participação do pai ou adulto nas atividades referentes ao projeto.

• Regras, funções e expectativas segundo o gênero de jovens mulheres e
jovens homens no âmbito familiar, por exemplo, expectativas do meio
com respeito ao casamento e maternidade para as mulheres jovens.

• Adolescentes grávidas e mães adolescentes.

Violência

• Em centros educativos (professores, entre pares, cultura institucional).

• Por abuso sexual e estupro.

• Prostituição.

• Por ação e pressão do narcotráfico.

• No uso abusivo de drogas (consumo e venda).



106105

• Capacidade para mediação e negociação entendidas como uma reali-
dade concreta situada entre o educador e o jovem, com consistência,
objetividade e realismo ao diálogo que se estabelece entre ambos.

• Capacidade de trabalhar tanto no nível individual como em grupo de
adolescentes jovens, com uma participação entusiasta e motivadora.
Construtor do vínculo educativo para e com os jovens.

• Capacidade de trabalhar com a matriz proposta do Canto Jovem com
clareza dos objetivos que persegue, com metodologia partilhada sobre
uma base de planificação e avaliação ( da área de cada um e do grupo).

• Capacidade de compreender e avaliar positivamente as dificuldades do
projeto onde emana a proposta sócio-educativa, promovendo a articu-
lação com as diferentes e diversas instituições e gestores.

Finalmente destacar que este documento foi discutido com os coorde-
nadores do Canto Jovem formulando dessa maneira as pautas da avali-
ação que finalmente desenvolvemos.

Registro de análise das entrevistas

Entrevistas com a equipe de Direção  
Data de 24 de março com duração de 03 horas
Participantes: Rita, Ildete, Edemilza
Realizada por Alberto

Guia da entrevista

• O que deu origem à formação de uma ONG a partir do projeto Elos. 

• Motivos, sucesso e dificuldades.

• O que foi usado para desenvolver uma estratégia acertada entre as
instituições para a articulação das mesmas. 

• Resultados alcançados e dificuldades atuais.  

O projeto Elos, com seu desenvolvimento, determinou a necessidade de cri-
ação de uma ONG (Canto Jovem). O centro onde os entrevistados expressam
a origem, é a necessidade de dar resposta à demanda de participação de ado-
lescentes e jovens que o Projeto Elos, por sua natureza, não era capaz de dar.

As entrevistadas manifestam como o crescimento foi apresentado e
algumas dificuldades e contradições, onde o ponto de destaque é o

adolescentes e jovens, os que poderão propiciar a descoberta e a con-
strução de uma maneira diferente de viver suas vidas.

• O diálogo com o jovem desde o primeiro contato. Esta atitude dos adul-
tos é fundamental para ir se processando um vínculo onde se pode perce-
ber que são ouvidos, que são respeitados e que por meio do diálogo
poderão expressar suas necessidades, expectativas, sentimentos, etc.
Isto requer que os educadores que participam do projeto tenham uma
capacidade de ouvir ativa no contado com os adolescentes e seus famil-
iares. Um exemplo disso são as oficinas, jornadas e oficinas da palavra
que se leva adiante com o Canto Jovem e com os familiares dos adoles-
centes e no trabalho de capacitação com os professores da rede pública,
os agentes comunitários, profissionais, etc.

• Educadores com capacidade para distinguir o nível da manifestação e do
inexplorado dos conflitos que os adolescentes vivem individual e coleti-
vamente. Capacidade que se manifesta em qualquer cotidiano educativo
e que propicia que o inexplorado possa emergir quando os adolescentes
assim necessitarem que sejam e que se trabalhem conjuntamente ou
individualmente o grupo.

• Capacidade de observar e decodificar as mensagens que os adolescentes
enviam aos adultos, assim como propiciar e manejar adequadamente a
expressão dos pensamentos dos adolescentes na esfera da sexualidade e
do íntimo.

• Capacidade de avaliar como pesa o gênero no discurso e autocon-
strução de cada adolescente.

• Capacidade de observar, interpretar e compreender os contextos ambi-
entais de pertinência dos adolescentes e jovens como parte do contex-
to familiar, de bairro e social.

• Aptidão para integrar esse repertório de saberes que os adolescentes
jovens trazem na síntese do processo de aprendizagem.

• Aptidão para detectar, apoiado em outras técnicas quando se consider-
ar necessário e conveniente, a zona conflitante fundamental na person-
alidade do adolescente jovem. Ser capaz de comentar e apoiar o jovem
frente a diversas motivações, interrogações, medos, e incertezas.

• Disposição para trabalhar em equipe.
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estratégia acertada pela SEDUC, Inst. JFK e os gestores do Canto Jovem
e sim como uma política que foi determinada pelas circunstâncias e
pelos novos horizontes criados pelo Canto Jovem. Surgem, pois as
seguintes interrogações que gostaríamos de deixar registradas:

• Não existem contradições em um nível latente que incida nas articu-
lações de ambas instituições?

• Como se considera que exista uma duplicação de funções de alguns profis-
sionais atuantes? Acertos e obstáculos que apresentam esta situação.

• Pelo obtido nas entrevistas e conversas parece que a situação é mais
de resposta do que de consenso explícito onde estejam definidas as
delimitações, regras, e funções individuais.

• Não foi reconhecido nas entrevista com clareza como é o vínculo entre
as instituições responsáveis. Qual é o valor que isso tem? Cabe
destacar que não foi possível entrevistar o diretor do Inst. JFK ainda
que solicitado pelo Canto Jovem.

• Como se determina a necessidade de capacitação e formação dos par-
ticipantes do projeto Canto Jovem (especialmente profissionais partici-
pantes, educadores, voluntários coordenando áreas com adolescentes,
etc), conjugando ambas as instituições na formulação de programas e
currículos? Se isso existe não foi informado com clareza nas entrevistas.

Recomendações: reflexão por parte dos gestores que estão atuando em
ambos os projetos não só no processo que está sendo desenvolvido e se
é necessário ou não uma redefinição organizacional da "relação de
ambas iniciativas".

Recomendações específicas: desenhar uma proposta básica de dis-
cussão no interior do Canto Jovem que contemple: como visualizam a
articulação e a relação interinstitucional entre ambas instituições; como
se reconhece - de quem está em ambos os projetos - virtudes, dificul-
dades e sugestões; é possível estabelecer um programa conjunto refer-
ente a competências e conhecimentos que ambas instituições deman-
dam e à integração de outros participantes governamentais e ONGs,
tanto estaduais, municipais, federais e de cooperação pública e privada?
Sugere-se não postergar isto mais do que o ano de 2003.

Fonte: Entrevistas com o Núcleo de Direção do Canto Jovem e conversas
informais com diferentes participantes/ leitura de relatórios.

marco institucional do projeto Elos. Seu objetivo e função principal no
campo da formação das temáticas podiam ser desfigurados por uma
nova demanda, principalmente dos participantes jovens e dos profission-
ais que trabalham nos locais onde seriam desenvolvidos projetos de
ações e com forte participação da juventude e da comunidade.

O discurso também deixa entrever a existência de dificuldades institu-
cionais (Secretaria de Educação, Inst. JFK) para a expansão do projeto em
outras dimensões que não fossem as que deram origem. Isto se mani-
festou em um conjunto de situações "conflito" entre a extensão e o cresci-
mento da participação e demanda juvenil que incide, segundo as entrevis-
tadas, na necessidade de se criar uma ONG vinculada à sociedade civil e
articulada com instituições ligadas ao Estado em seus diferentes níveis,
com a sociedade civil organizada e instituições privadas.

Foi observado como um tema complexo a duplicação de funções dos profis-
sionais que estão trabalhando, tanto no projeto Elos, como no Canto Jovem, e
que em alguns casos são responsáveis do núcleo do projeto Elos e do  Canto
Jovem. Esta complexidade contém aspectos positivos e dificuldades tais como:

Positivo: realizar com base nos conhecimentos e práticas dos profission-
ais um processo de transição e de confrontação de funções, regras e per-
fil das populações a serem atendidas. Processo que cuida para não entrar
em superposições e competências que cada instituição devia ter.

Dificuldade observada: processo que parece surgir mais como "política
de RESPOSTA" baseada na necessidade de crescimento e trabalho em
outras dimensões, mas insuficiente para uma reflexão socializada e acer-
tada sobre o marco conceitual que deve ser produto de uma estratégia
compartilhada pelos gestores institucionais e profissionais de forma
explícita. Esta dificuldade se observou na participação das pessoas que
estão em ambas iniciativas (Elos e Canto Jovem), mas apresentam-se
aspectos positivos tais como: realizar uma articulação por ambas inicia-
tivas permitindo delimitar e verificando as regras e funções de cada insti-
tuição, principalmente o Canto Jovem. Essa duplicação também trouxe
consigo contradições que ainda estão latentes, mas parecem não criar
obstáculos no avanço do Canto Jovem. 

Pode-se observar que no discurso dos entrevistados (profissionais,
jovens, educadores, etc.) que passaram pelo projeto Elos a referência ao
Elos é mais do passado do que o presente. Nossa conclusão primária é
que o processo que deu origem ao Canto Jovem não surgiu como uma
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• Que atitude é necessária em uma gestão para atingir uma meta em
médio prazo?

• Sobre competência e conhecimentos, que avanços e dificuldades apre-
sentam os níveis individuais e a equipe de direção?

Encontrado: Anotações gerais

• Não existe um desenho baseado na instituição como projeto. 

• Estatutariamente é uma associação sem fins lucrativos, com uma
assembléia constituída por educadores, profissionais, técnicos e jovens
de vários municípios de RGN.

• Estrutura: Conselho Diretivo (quatro membros), voluntário (14 mem-
bros aproximadamente) e parceiros.

• Possuem fins, objetivos e princípios (FOP) que se refletem em difer-
entes projetos, programas e relatórios.

• Possuem informação básica (IB) sobre a realidade onde atuam, embasa-
da em conhecimentos que cada um dos membros da equipe possui.

• Organizam a informação básica (IB) na formulação de seus planos,
projetos e atividades.

• Elementos de (IB) encontrada em entrevistas e documentação:

• Contexto social: há um conhecimento maior da realidade sócio-econômi-
ca e política nos níveis estadual e municipal onde possuem ações.

• Possuem um conhecimento obtido em documentos produzidos por
diferentes organizações e instituições sobre a realidade dos adoles-
centes e jovens do estado.

• As áreas onde se recebe maiores informações em educação (redação,
perfil de professores, situação da transversalidade no currículo do tema
sexualidade, demanda de professores sobre os temas que aborda o
Canto Jovem), saúde (gravidez na adolescência, HIV, demandas do
SUS em geral) e necessidades de temas vinculados à violência.

• Observou-se nas entrevistas o conhecimento que possui a (EQDI) sobre
o que desenvolvem outras ONGs do meio e os organismos governamen-
tais, em educação e saúde a nível estadual e no município de Natal. 

Limitação: não ter tido êxito na entrevista com o Diretor do Instituto JFK
e com o Núcleo de Educação Sexual no Instituto JFK.

Ficha de Articulação e intersetorialidade: no Canto Jovem e com parceiros

Entrevistas com: 

• Núcleo de Direção Canto Jovem (cinco membros)

• Jovens participantes do Canto Jovem (2)

• Educadores Coordenadores de Oficinas (três coordenadores)

• ONG Terramar (diretor)

• BEMFAM

• Voluntariado Jovem

• Ouvidoria de Defesa Social RGN (Diretor)

• Conselho Estadual de Direitos Humanos (Presidente e um membro)

• UNESCO RGN (Representante em RGN)

• Secretaria Estadual da Saúde (médica que coordena o Canto Jovem)

• Secretaria Municipal de Saúde de Natal (coordenadora da área dos adoles-
centes)

• Secretaria de Educação Municipal de Macau (Secretária)

• Secretarias de Educação e Saúde, Educação e Ação Social de Mossoró.

Guia da entrevista

Roteiros utilizados na avaliação do projeto Amor à Vida
Entrevista com Equipe de Direção (EQDI)
Rita, André, Ildete, Edileuza

Tema

Coordenação e Articulação no interior do Canto Jovem.

Gestão organizacional e administrativa; Oficinas; Projetos; Atividades
com adolescentes-jovens.

Perguntas guias

• Como valorizam as regras e funções da equipe no processo do Canto
Jovem?

• Qual sua opinião e como é feita a hierarquia das atividades e projetos
no interior do Canto Jovem?
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• Político (as trocas de governo ao nível do estado e nos municípios, a
mobilidade dos professores e profissionais de saúde ao nível de centros
educativos e centros de saúde e ao nível do poder judicial).

• Carências de políticas públicas dirigidas aos adolescentes e jovens
principalmente no campo da saúde sexual e direitos reprodutivos,
emprego, trabalho, situações que apresentam riscos para os jovens
(como o uso do álcool e drogas), impacto do turismo em suas diversas
dimensões, etc.

• Desenvolvimento recente (duas décadas) de surgimento e desenvolvi-
mento de organizações da sociedade civil.

• A intersetorialidade praticada ao nível do estado mais como uma simples
coordenação de ações, onde permanece a "fragmentação" como prática.

• Indicadores: não há Indicadores de Resultados elaborados e não existe
por parte dos entrevistados uma preocupação de verificar os resulta-
dos a partir da capacidade de mobilização.

• Reiteramos que isto está demandando a necessidade um Plano de
Indicadores de Seguimento e Avaliação.

Nota para o Relatório:

A capacitação e profissionalização em gestão institucional e por projetos
foi exposta várias vezes pela EQDI não só para os gestores responsáveis
de Canto Jovem como para o coletivo em seu conjunto (Conselho
Diretivo, equipe de voluntários, secretaria, contabilidade, condução de
oficinas e afazeres, EMAs e para outras ONGs).

Cabe destacar que nestes quatro anos de trabalho o impacto é muito satis-
fatório tanto para os resultados observados como o impacto de seus produ-
tos. A tendência de crescimento que vem se desenvolvendo mostra a vali-
dade de suas ações e as formas de levá-las adiante tanto no interior como
à população alvo.

Cabe alertar que este crescimento pode ser um entrave com o surgimen-
to de novas necessidades organizacionais (baseadas na idéia da EQDI de
construção de redes) e a demanda de modalidades de gestão pouco
desenvolvidas em nossos meios. Isto deve ser analisado pela EQDI para
determinar o nível ou grau geral que tem e sua relação com a tendência
a curto e médio prazo que apresenta o projeto institucional.

• Não se conseguiu (por falta de tempo na visita ao Canto Jovem) anal-
isar os registros sobre a população alvo em geral e em particular com
a que se trabalha.

• Observou-se pouca IB sobre emprego, trabalho juvenil, adolescentes
infratores, prostituição infantil, dependência de drogas, deficientes, etnias.
O exposto pelos entrevistados foi apresentado de forma muito geral. 

• Não se comprovou um "mapeamento gráfico" detalhado dos lugares
onde se atua e com descrições que permitam uma visualização rápida
de sua cobertura.

Recursos

• Existe uma preocupação por transparência no que se refere a recursos
obtidos (com seus parceiros) e o uso dos mesmos. Segundo as entrevis-
tas, a dita transparência se faz a partir da apresentação dos mesmos aos
participantes, tanto em reuniões que se realizam nos diferentes níveis,
assim como quando se apresentam aos parceiros. Cabe destacar que
nas entrevistas com diferentes participantes e parceiros isso foi confir-
mado e é um valor muito positivo da direção de Canto Jovem.

• Denota-se na equipe de direção seus interesses e preocupações de não
colocar os recursos em atividades similares de outras instituições.

• Outros aspectos com respeito à gestão são os seguintes:

• Trabalhar em rede como um princípio de construção interna e externa
do Canto Jovem.

• Promover a idéia de interação e coordenação como um princípio e um
guia para a ação.

• Frente às limitações de recursos financeiros e materiais, potencializar as
competências e conhecimentos de seus participantes, com especial
ênfase entre os coordenadores dos diferentes níveis, projetos e progra-
mas. Daí se destaca a importância que tem o projeto ELOS entre outros.

• A necessidade imediata de abordar o tema de sistematização e desenhar
um sistema de planejamento estratégico com um plano de indicadores que
permita o seguimento, a avaliação e, portanto, uma melhor planificação.

• Condicionantes externos apresentados pela EQDI relevantes para ter em
conta no planejamento de suas ações. Estas condicionantes são de caráter:
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Resultados específicos, alcance e limitações.

Coordenação e articulação

• As oficinas têm como referência os projetos principais e não atuam
separadamente umas das outras. As mesmas, segundo o que foi apre-
sentado nas entrevistas, se articulam com as propostas de Arte e
Educação, nos encontros Potiguares e nas Escolas Unidas pela Paz. As
oficinas coordenam e articulam suas atividades respeitando a dinâmi-
ca própria da natureza de cada uma e aplicando a mesma visão
metodológica criativamente à realidade de cada grupo.

• Os projetos (Encontro Potiguar de Adolescentes; Arte-Educação,
Escola Unidos pela Paz) contam com o conjunto de ações que têm o
propósito de desenvolver a participação dos adolescentes e jovens no
combate à violência, promoção da cidadania com equidade de gênero,
direitos humanos, sexuais e reprodutivos em especial, promoção de
desenvolvimento humano sustentável (Relatórios de atividades 2001 e
2002) confirmando as opiniões dos entrevistados do EQDI.

• O planejamento dos recursos e a execução dos mesmos são detalha-
dos com claro seguimento do EQDI. Organizam-se por projeto e esta-
belecem um nível de imprevistos (segundo informaram na entrevista)
que oscila em 10 a 15%.

• Nos relatórios anuais se encontra uma clara descrição das atividades,
da participação e onde foram desenvolvidas as atividades.

Limitações

• Considera-se a necessidade de recursos para garantir uma gestão
administrativo-contábil mais profissionalizada e que é uma função
cotidiana da EQDI.

Datas das entrevistas: 23 e 24 de março
Duração total: 5 horas. Fitas gravadas: 5

Nota específica:

• As remunerações que manifestam receber os trabalhadores de turno
inteiro se consideram um nível de voluntariado para a função e dedi-
cação que têm. Pode ser pleiteado pelos entrevistados por ser um
ponto crítico se não se aborda este tema.

• Vinculado ao anterior se considera por parte dos entrevistados que se deve
ter presente a mobilidade de educadores que se formam em Canto Jovem
e a necessidade de ter uma política de remuneração adequada à oferta e
demanda local.

• Ademais, se destaca a necessidade institucional de consolidar uma
estrutura de equipes. 

Como valorizam as regras e funções da equipe no processo do Canto Jovem

Achados gerais no interior do Canto Jovem

• Coordenação e articulação. É um dos aspectos com resultados mais
relevantes. O tema pleiteado pelas entrevistadas é a necessidade de se
redobrar esforços para que a coordenação e articulação sejam parte da
cultura dos projetos e não dependam basicamente das pessoas que
são responsáveis.

• Sucesso no que se refere à capacidade de ter idéias-guia mais claras de
ação onde as 11 oficinas que levam adiante e as ações massivas se
coordenam e articulam internamente de forma satisfatória.

• Vínculos interpessoais: clima de respeito e cordialidade entre os partic-
ipantes com presença muito significativa de jovens; os vínculos se
estabelecem com clareza e afeto pelos educadores e os adolescentes
jovens participantes.

• Resultado principal: participação com capacidade de decisão no que se
refere ao planejamento e avaliação do que foi desenvolvido.

• Questionamentos: como abordar a necessidade de organização no
processo; a necessidade de sistematização e de ter um sistema de avali-
ação com indicadores claros. Não se obteve, nas entrevistas, pautas que
permitissem ver como pretendem abordar esta limitação existente.
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a proposta e os cursos de pós-graduação do projeto Elos, e vêem uma
unidade muito importante entre o teórico e sua aplicação na prática.

• Valorizam que o trabalho em parceria é mais exitoso pela capacidade
de diálogo, de corrigir o que está sendo desenvolvido pelo Canto Jovem
nestes anos, estabelecendo pontes com base em propostas concretas
e de impulsionar mais o trabalho conjunto, respeitando as característi-
cas institucionais de cada parceiro. A justaposição de muitas ativi-
dades de projetos é, todavia, um desafio a ser trabalhado.

• A articulação que se pretende é produto de um trabalho de coordenação
com as parcerias. É relevante que a transparência do Canto Jovem ao apre-
sentar aos parceiros seus fins, princípios e objetivo, assim como o recurso
disponível, tem permitido que se tenha sustentabilidade das parcerias de
forma crescente. 

• Há o consenso de que o pilar do trabalho que impulsiona as articu-
lações está no princípio de ter a participação juvenil como o centro. Isto
tem contribuído para o estabelecimento de vínculos e pontes entre ger-
ações, que determinam novos aprendizados na construção de vínculos.
As entrevistas nos permitem observar que as diferentes entrevistadas
expressam uma lista das coisas a serem feitas depois e as que foram
feitas anteriormente pelo Canto Jovem. Um dos entrevistados (Dr.
Marcos Medeiros – Ouvidor da Defesa Social) expressou a necessi-
dade de trabalhar mais diretamente com os bairros e a nível mais próx-
imo da comunidade. Que isto é uma grande limitação para alcançar um
impacto maior aos que se propõem, tanto o Canto Jovem como os tra-
balhos conjuntos com os parceiros. 

• Considera-se que tem havido avanços muito importantes no trabalho de
relação interinstitucional entre alguns organismos governamentais e a
sociedade civil organizada, sendo destacado em todas as entrevistas o
papel fundamental e pioneiro que o Canto Jovem tem desenvolvido. Ainda
que as bases sejam consideradas fracas, têm que continuar trabalhando
para o seu avanço.

• A idéia geral é que se tenha uma política de ação de Canto Jovem que
se caracteriza por somar esforços e estar baseado em acordos básicos
que podem ser corrigidos no marco da diversidade dos participantes.

Canto Jovem com parceiros e o meio

Abordagem dos seguintes itens: articulação e intersetorialidade; 
participação e protagonismo juvenil.

Perguntas guias. Resultados e limitações.

• Como valorizam o cotidiano sócio-educativo do Canto Jovem desde
seu surgimento.

• Como foram surgindo as condições para o trabalho em parceria.

• Com base em que são feitas as articulações e a coordenação.

• Que necessidades acham que devem ser abordadas e a resposta dessa
perspectiva em médio prazo.

• Quais os resultados desse trabalho conjunto. Que avanços e dificul-
dades consideram relevantes relacionados a:

• Protagonismo juvenil;

• Relação intergeração;

• Comunidade;

• Articulação interinstitucional (Estado, ONGs, Movimento Social,
Empresas Privadas, sindicatos, Conselhos Tutelares e Direitos
Estaduais e Municipais).

Resultado geral com as instituições e organizações entrevistadas.

• Os entrevistados, tanto de organizações governamentais como não
governamentais, consideram que a tarefa sócio-educativa com os
temas que o Canto Jovem aborda tem sido não só uma necessidade
para os adolescentes e jovens como para a população em geral, em
especial para as mulheres. Valorizam a proposta sócio-educativa e as
metodologias aplicadas como adequadas para os fins, objetivos e pro-
dutos que se planejam. Apenas consideram que é necessário que dicas
temáticas sejam mais trabalhadas com a população alvo pelos técni-
cos, profissionais, professores e familiares dos adolescentes partici-
pantes. Sobre a proposta, consideram que a mesma deve ser desen-
volvida em sua maior potencialidade pelos participantes do Canto
Jovem e que se deve trabalhar muito os profissionais, técnicos e pro-
fessores do sistema público. Destacam uma relação muito direta entre
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Resultado com as instituições e organizações entrevistadas.

• Articulação intersetorial. As entrevistas tanto das organizações gover-
namentais como as não governamentais consideram que tanto a tare-
fa sócio-educativa como os temas abordados pelo Canto Jovem são
uma necessidade não só para os adolescentes e jovens, mas para a
população de modo geral e em especial as mulheres.

• Dão importante destaque para a coordenação e articulação das ações tais
como encontros, oficinas sobre saúde reprodutiva, seminários, campanhas
de combate à Aids e na elaboração de materiais didáticos como as cartilhas
e materiais para a divulgação das temáticas abordadas pelo Canto Jovem.

• Observa-se que o impacto é muito mais significativo agora do que quando se
trabalhava em áreas separadas. Importante: o papel desenvolvido pelo Canto
Jovem na tarefa de coordenação e articulação nestes anos, com resultados de
articulações baseadas no consenso e na otimização dos recursos existentes
nas instituições, tanto governamentais como as não governamentais.

• Os resultados existosos da proposta sócio-educativa e as metodologias
aplicadas no trabalho com adolescentes e jovens: destaca-se a partici-
pação da população alvo que desenvolve, com o Canto Jovem, o que dev-
erá ser feito. Os jovens de Canto Jovem se juntam com os outros jovens
permitindo um intercâmbio independente e um aprendizado, com uma
visão mais ampla de participação e construção da cidadania. Isto é feito
nos encontros anuais de adolescentes, nas atividades de teatro, música
etc, nas oficinas de arte-educação e nas ações vinculadas à Cultura da
Paz, nos centros educacionais e a nível mais geral em espaços públicos.

• Consideram que é necessário um aprofundamento teórico e prático
dos temas de eqüidade de gênero, saúde sexual, direitos reprodutivos
e dar maior relevância ao ECA. Estes temas foram expostos como
importante já que não são abordados a nível local.

• Acham que deve seguir-se trabalhando de forma sustentável e sistemática
com a população alvo e buscar estratégias que permitam uma maior par-
ticipação dos adultos em todos os níveis (professores da rede pública,
familiares, comunidade onde se tem alcançado uma presença significativa).

• Sobre a proposta sócio-educativa consideram que a mesma é desen-
volvida com maior potencialidade pelos participantes do Canto Jovem
e que se deve trabalhar muito com os profissionais, técnicos de saúde,
professores do sistema público e técnicos de outras secretarias da área
social (ação social, trabalho, meio ambiente e justiça).

Ficha Entrevistas com parceiros de Canto Jovem

• Articulação e intersetorialidade

Perguntas guia: Resultados e limitações.

• Como valorizam o que foi feito pelo Canto Jovem no campo sócio
educativo desde seu surgimento.

• Quais foram as condições de trabalho em parceria.

• Baseado em que foram feitas a articulação e a coordenação.

• O que deve ser abordado e quais as perspectivas de solução em médio prazo.

• Sobre os resultados do trabalho em conjunto, que avanços e dificul-
dades consideram relevantes relacionados a: Protagonismo juvenil;
Relação entre gerações; Comunidade; Articulação interinstitucional
(Estado, ONGs, Movimento Social, Empresas Privadas, sindicatos,
Conselhos Tutelares e de Direitos Humanos Estaduais e Municipais).

Entrevistados:

• Ouvidoria da Defesa Social do Estado: Dr Marcos Dioniso Medeiros. Ouvidor

• Conselho de Direitos Humanos do Estado: Sr. Roberto Montes
Presidente do Conselho

• Secretária Municipal de Saúde: Dra Marta Lima

• Secretaria Estadual de Saúde Coord. da Área de Saúde do Adolescente

• ONG Terramar: Eugenio Parcelle. Diretor

• Ong Voluntariado Jovem: Macdowel

• Bemfam: Coords. Sandra e Carmen

• UNESCO: Prof. Marcos Guerra, Representante no RGN.

Reuniões com:

• Secretaria de Ação Social e equipe técnica

• FUNDAC de RGN: Diretora e Equipe Técnica

• Conselho Municipal organizador do EMA em Macau

• Conselho Municipal organizador do EMA de Mossoró
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exposto pelos entrevistados são os EMAs onde o Canto Jovem pro-
move a iniciativa a nível municipal motivando a formação de comitês
com os diferentes agentes sociais governamentais ou não governa-
mentais e são eles que organizam junto aos jovens e adolescentes a
realização desses EMA. A participação a nível estadual tem sido cons-
tatada nas reuniões nos municípios de Macau e Mossoró.

• Isto tem contribuído para o estabelecimento de vínculos e pontes entre
gerações que determinam novos aprendizados na construção de víncu-
los. Manifesta-se a presença maciça de adultos no que diz respeito à
tomada de decisões, enquanto os adolescentes e jovens predominam
nas ações, na prática.

• Existem coincidências no trabalho de relação entre instituições de alguns
organismos governamentais e a sociedade civil organizada, destacado
em todas as entrevistas o papel fundamental e pioneiro do Canto Jovem.

• Começa a ser visto, com possibilidade de alcançar resultados, o desenho de
políticas públicas vinculadas fundamentalmente à saúde sexual e reprodu-
tiva e à organização juvenil, com participação decisória da população alvo.

• As bases de articulação entre as instituições do estado e da sociedade
civil organizada: consideram importante que se tenha iniciado e que
não se abandone o trabalho nesta direção.

• A idéia geral é de que a política e a ação do Canto Jovem se caracteriza por
somar esforços, baseando-se nos acordos básicos que podem ser realiza-
dos como marco da diversidade dos participantes e nas ações conjuntas.

Nota: Uma descrição das atividades realizadas, de forma conjunta e
coordenada, se encontra nos relatório de 2000/2001 e 2002 e informa
dos projetos e programas que Canto Jovem tem registrado.

Resultados apontados pelas entrevistas sobre o tema articulação

• Canto Jovem como uma organização da sociedade civil que promove e
desenvolve habilidades para a negociação, a elaboração de consensos
e a construção de cenários a curto e médio prazo que permitem incor-
porar as diversas experiências dos participantes parceiros.

• Dar conteúdo às articulações de temas como gênero, sexualidade, dire-
itos reprodutivos, construção de cidadanias, marcadas na dimensão
dos direitos humanos.

• Destaca-se uma relação muito direta entre a proposta dos cursos de
pós-graduação que leva adiante o Projeto Elos e vêem como uma
unidade muito importante entre o teórico e sua aplicação na prática.

• Acham que é muito necessário seguir trabalhando em programas de
formação com os temas que aborda o Elos e também se deve consid-
erar a importância de se adquirir conhecimentos e competências por
parte dos gestores das diferentes instituições no campo da advocacy.

• Valorizam o trabalho em parceria que se tem tornado possível pela capaci-
dade de diálogo do Canto Jovem nestes anos, estabelecendo pontes
baseadas em propostas concretas que impulsionam o trabalho em conjun-
to, respeitando as características institucionais de cada parceiro.

• A articulação que Canto Jovem consegue é o produto de um trabalho
sustentável de coordenação e de conseguir consensos como base de
qualquer parceria.

• As parcerias apresentam modalidade de curto prazo (de caráter mais
estratégico) e de médio prazo. Estas últimas têm permitido a formu-
lação de projetos conjuntos onde a interinstitucionalidade faz com que
as instituições mantenham seus perfis próprios, mas se unifiquem nas
ações. O caráter flexível e contextualizado dos projetos e ações comuns
tem facilitado a incorporação de novos parceiros e uma maior partici-
pação de jovens potiguares.

• Desatacam-se (ouvidoria, conselhos dos direitos humanos, Terramar,
UNESCO) a transparência de Canto Jovem ao apresentar aos parceiros
seus fins, princípios e objetivo, assim como os recursos que se dispõe.

• O exposto acima tem permitido que se tenha sustentabilidade de parce-
rias em forma crescente. Isto tem facilitado que os parceiros consigam
como resultado, uma maior profundidade e claridade, pelos acordos
alcançados. Exemplo disso são os encontros de adolescentes que já têm
presença crescente no meio.

• Existe um consenso de que o pilar de trabalho que impulsiona as artic-
ulações está na participação e protagonismo juvenil. Isto tem con-
tribuído, segundo os entrevistados, para considerar as instituições
como meio e não como um fim.

• O exposto acima é um dos fatores dinamizadores para se seguir con-
struindo, no Canto Jovem, uma rede que tece cada ação. Um exemplo
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• Criar uma rede de informação estável e sistemática entre os parceiros.

• Promover uma discussão que permita alcançar maior sustentabilidade
das ações de forma conjunta entre os participantes e pensar na formu-
lação de programas e projetos conjuntos.

• Frente às limitações existentes nas organizações juvenis autônomas, plane-
ja-se a necessidade de refletir sobre a lista das instituições e organizações
parceiras e sobre a promoção de dicas de organizações juvenis autônomas.

Resumo do obtido nas entrevistas, reuniões onde se participou e na
análise dos documentos elaborados por Canto Jovem e FNUAP.

Principais achados:

Vínculo ELOS – Canto Jovem

• A articulação e vínculos atuais entre o Projeto Elos e Canto Jovem (Canto
Jovem) é um aspecto que consideramos muito importantes a ser abordado.

• Pode-se perceber tanto na documentação como nas entrevistas da EQDI
do Canto Jovem, como com os parceiros, como é positiva a relação de
Canto Jovem com o projeto Elos, no que diz respeito à formação de com-
petências e conhecimentos dos participantes adultos e jovens que real-
izam funções de coordenação e como educadores nos diferentes proje-
tos destinados aos adolescentes e jovens do Rio Grande do Norte.

• Não se obtiveram elementos que permitissem analisar uma proposta a
curto e médio prazos de formação e capacitação baseada na experiên-
cia do Elos e Canto Jovem. Proposta que no momento atual pode ter
uma projeção não só para o Rio Grande do Norte como para outros esta-
dos brasileiros, especialmente os nordestinos que trabalham nas temáti-
cas desenvolvidas pelo Elos com a população alvo do Canto Jovem.

• Contextualizando-se o Canto Jovem e o Elos observa-se que o início da ONG
tem como sua principal ação a educação em saúde; observa-se como as
demandas emergentes da participação juvenil, nestes anos, foi demandando
ao Canto Jovem outras áreas de abordagem como emprego, violência,
gravidez na adolescência, drogas, conhecimentos e cumprimento do planejado
pelo ECA, adolescentes e jovens em situação de alta vulnerabilidade (infratores
da lei, usuários de drogas, prostituição, exploração  do trabalho de crianças e ado-
lescentes, etc., não só em Natal como nos municípios). Esta ampliação de temáti-
cas tem diversificado as ações e a extensão das mesmas por um lado e por outro
tem permitido contextualizar os temas principais que o Canto Jovem trabalha.

• Estabelecer acordos entre o estado e as organizações participantes da
sociedade civil que tem tido um espaço positivo para a discussão e o
alcance do desenho de políticas públicas.

• Criar uma atitude para o uso racional dos recursos disponíveis não só
no interior do Canto Jovem, mas em todas as parcerias.

• Promover uma proposta sócio-educativa que recolha as experiências de
outras instituições e que brinde as mesmas da maneira como o Canto
Jovem tem e leva adiante este trabalho com adolescentes e jovens.

• Flexibilidade e capacidade de alcançar consensos que têm possibilita-
do a inserção crescente (18.000) na população adolescente e adulta
dos temas que trata.

• Articulação das instituições Canto Jovem e o Inst. JFK na formulação
de programas e atividades de formação e capacitação para profission-
ais, professores e jovens.

• Ter promovido e criado uma cultura que promove o entendimento con-
ceitual das temáticas abordadas pelo Canto Jovem. Isto facilita a
capacidade de articulação baseada em conteúdos mais do que em
coordenações conjunturais e possibilita uma maior institucionalização
dos conteúdos dos diferentes projetos que são levados adiante.

• Contribuir para ir estabelecendo os perfis que orientam a seleção de
novos coordenadores e educadores que participam dos projetos.

Limitações e dificuldades do item anotadas nas entrevistas

• Tensão entre o desenvolvimento dos projetos e dos instrumentos de
gestão que se possui. Ver recomendações colocadas no item que ser
refere à parte interna do Canto Jovem.

• Excessiva concentração de funções organizacionais, administrativas e
de articulação interinstitucional no Canto Jovem.

• Necessidade de ter estratégias tanto no Canto Jovem como nas parcerias
com outras instituições para trabalhar no nível local de forma sustentável,
criando espaços que se transformem em núcleos locais e que desenvolvam
uma rede de referência e ação nos temas tratados pelo Canto Jovem.

• Necessidade de trabalhar mais no nível local e fundamentalmente no
nível dos bairros de Natal.
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à educação sexual – saúde reprodutiva, temas que são atualmente vis-
tos como os que demandam redobrar esforços no que se refere à eqüi-
dade de gênero, o planejamento familiar, a necessidade de buscarem-
se soluções no que se refere ao emprego infantil e a ações concretas
que tragam mais efetivamente tudo o que se tem feito pela cultura de
paz, entre outros. Este conjunto de questões tem nossa preocupação
entre outras, a necessidade de refletir sobre os valores que se tem e os
caminhos que se estabelecem para a formação e a capacitação dos que
atuam nos projetos e programas destinados à população alvo onde
atua o Canto Jovem e seus parceiros, e que importância tem o Elos e
suas instituições de nível terciário.

Interinstitucionalidade e questões encontradas para reflexão

Referente a articulação intersetorial: é um tanto débil com as organizações
da sociedade civil no nível estadual e municipal, como com a empresa pri-
vada local. Esta constatação é desenvolvida no relatório final que, no entan-
to encontra avanços significativos no trabalho desenvolvido por Canto
Jovem nestes anos a nível local, seus vínculos a nível federal, redes de ado-
lescentes e jovens de outros estados, principalmente os nordestinos.

É recomendável a abordagem e reflexão sobre:

• O atual modelo responde às necessidades de crescimento, de trabalho
em rede e de construção de um processo de organização em relação à
missão e objetivos que se estabelecerem em médio prazo?

• Quais são as competências que se requerem para uma gestão de orga-
nização de projetos e que demandas no campo da formação dos
gestores e educadores são necessárias abordar?

Algumas considerações finais

• Ao nível de trabalho intersetorial, Canto Jovem mostra que se requer
desenvolvimento de habilidades para a negociação, a elaboração de
consensos, a construção de cenários a curto e longo prazo, que permi-
tam incorporar sistematicamente a diversidade metodológica desen-
volvida em várias esferas tais como: eqüidade de gênero, educação sex-
ual e direitos reprodutivos. Assim o trabalho intersetorial demanda con-
hecimentos sobre como administrar este trabalho coordenado.
Atualmente há poucas experiências neste sentido. A intencionalidade
do Canto Jovem mostra que se encontra nesta direção deste o início de
seus trabalhos e é uma preocupação - e desejo - alcançar resultados,

Questões para analisar o vínculo entre Canto Jovem e Elos

• As questões que apresentamos não pretendem ser as únicas. Pelo con-
trário seu propósito é tratar de trazer elementos que permitam analisar a
necessidade de um redesenho de uma nova proposta que recorra à expe-
riência obtida nestes anos e sua adaptação a novos contextos não só
locais como nacionais.

• Pelo exposto pelos entrevistados a proposta existente de formação e
capacitação que hoje tem sido levada cobre a necessidade de temáti-
cas que abordam os programas e projetos.

• Pleiteia-se que é necessário refletir sobre a necessidade de uma refor-
mulação dos fins, objetivos e conteúdos, tanto no que se refere à edu-
cação sexual – saúde reprodutiva e novos conteúdos (cidadania, defe-
sa dos direitos (ECA) e acordo internacionais firmados pelo Brasil
sobre adolescência e juventude).

• Cabe refletir sobre a importância ou não de desenvolver novas com-
petências e conhecimentos sobre metodologias de abordagem de elab-
oração de projetos de pesquisa em conjunto. Cabe analisar qual é o
alcance possível e desejável dos programas de capacitação e formação
do Canto Jovem com o Elos, no que diz respeito às necessidades e
demandas de formação que hoje vão se apresentando no trabalho não
só no Canto Jovem como com os diferentes parceiros que atuam nos
projetos e programas conjuntos.

• A questão antes exposta se apóia em uma idéia mais ou menos estru-
turada (problema segundo Bunge) de que existem trocas no contexto
governamental referente a políticas sociais e em especial para adoles-
centes e jovens. Atualmente o discurso governamental no nível
nacional tem dado ênfase (sobretudo para os estados do nordeste e
norte) na prioridade da educação e especialmente na alfabetização,
combate à fome, emprego infantil, cumprimento do ECA, prevenção e
redução da incidência de doenças sexualmente transmissíveis,
gravidez não desejada, etc, o que leva a considerar como importante o
correto uso da informação, educação e orientação para o comporta-
mento sexual responsável e para tanto uma efetiva prevenção. Não é
menos importante do que os temas atuais e também os temas que se
referem ao completo espectro da violência, especialmente em crianças,
jovens e especialmente mulheres. Estes velhos temas neste novo con-
texto político institucional marcam fundamentalmente o que se refere
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Neste nível é importante que se continue o esforço levado adiante pelo
Canto Jovem para que o estado apóie as ONGs que contam com exper-
iências de sucesso (como é o caso do Canto Jovem). Onde seus esforços
estão dirigidos à tarefa de focalizar seu trabalho em setores da popu-
lação de adolescentes e jovens muito afetados pela pouca educação,
saúde e inclusão.

Neste âmbito, adquire relevância a articulação conseguida com o setor
de ONGs nos processos de sustentabilidade, reconhecimento oficial e no
estabelecimento de estratégias para a incorporação de seus programas
de educação sexual e reprodutiva assim com a vinculação de programas
de construção de cidadania e direitos humanos.

• Sobre este ponto, se observa que há coordenações de Canto Jovem
com atividades ao nível do governo estadual e em alguns municípios,
colaborando com atividades não formais de capacitação dos temas que
o Canto Jovem faz com educadores, técnicos e profissionais principal-
mente da saúde e educação.

• Coordenações que tem conseguido maior efetividade no trabalho munic-
ipal podem verificar o melhoramento das habilidades profissionais nos
temas desenvolvidos pelo Canto Jovem e também pelo projeto Elos.

• Em alguns casos nos níveis locais (alguns muito incipientes) o Canto
Jovem opera como o elo entre as pessoas que demandam serviços e as
instituições governamentais que oferecem, por exemplo, programas de
saúde que não são conhecidos pela população. Estes elos, muitas vezes
invisíveis, constituem claramente estratégias de apoio e coordenação.

Finalmente, o discursos dos entrevistados e particularmente do EQDI do
Canto Jovem e da análise da documentação, apontam a necessidade de
abordar em curto prazo o aspecto dos indicadores de avaliação dos pro-
jetos e da instituição como está sendo concebida (em processo e em
rede). Cremos que isto permitirá aproximar-se mais a um outro grande
desafio que se apresenta ao Canto Jovem e que é o seguinte: como se
constrói uma gestão de projeto em uma direção de trabalho sustentada
na articulação com parceiras e com uma rede. 

conscientes da limitação que o tema tem no contexto: um contexto
onde existem instituições e organizações de natureza individualista e
antagônica (que se tem caracterizado historicamente) e que tem inibido
o desenvolvimento da cooperação interinstitucional, provocado a dis-
persão das ações, o não aproveitamento de recursos e a pobreza no
aprendizado final que derivam da atuação de cada uma das instituições.

• Este conhecimento sobre a administração-gestão da interinstitucional-
idade tornou-se, pois, uma atitude indispensável por parte do Canto
Jovem, concebendo esta colaboração entre instituições como uma das
estratégias que podem ajudar a redimensionar o papel das temáticas
que aborda o Canto Jovem.

• As articulações institucionais devem ter respaldo no marco das políti-
cas públicas (aspecto deficitário no Rio Grande do Norte) e não devem
depender de decisões políticas (onde as mudanças políticas a níveis
estaduais e municipais são um verdadeiro obstáculo).

• O aspecto financeiro constitui uma das preocupações mais relevantes
do que busca dimensionar e potencializar alternativas aos adoles-
centes e jovens pertencentes a setores de pobreza. Sem acompan-
hamento financeiro há poucas chances de se desenvolver programas
que tenham êxito. Por isto a busca permanente do Canto Jovem segun-
do seus gestores é conseguir sustentabilidade de seus projetos com
outras instituições e organizações principalmente sociais e do suporte
que dá ao trabalho voluntário.

• O nível de trabalho interinstitucional resulta particularmente importante
no estabelecimento de acordos entre o estado, a sociedade civil e o
setor empresarial, de novo com objetivo de evitar a duplicação ou dis-
persão de ações, assim como a competência das instituições. Evita por
sua vez o desperdício de recursos já escassos que podem ser utilizados
mais eficaz e eficientemente. É assim que os esforços com empresas
privadas e produtivas do meio como Leite-Clan, Programas da secretaria
de saúde e educação são expostos nos relatórios como também nas
entrevistas realizadas no trabalho de campo. Por outro lado observa-se
que o estabelecimento de acordos com o estado e não o governo é um
dos desafios maiores a conquistar por parte da sociedade civil em
relação ao estado. A tendência de acordos mais de caráter estratégico
são os alcançadas por algumas instituições não governamentais e de
cooperação internacional como é o caso do FNUAP.

 


