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Instituto AMMA Psique & Negritude 

 Surge em 1995  

 Missão: 

 Construir  estratégias para a desconstrução do racismo 

introjetado. 

 Investigar, sob a perspectiva psicossocial, os mecanismos 

discriminatórios que perpetuam as desigualdades. 

 Promove a ampliação da consciência (questão racial, social, 

gênero, etc).  

 Ajuda na associação entre vivência   -  consciência de si e do 

outro  - e, na apropriação das informações de forma a 

promover mudança de atitudes.  

 

 



Famílias e Comunidades engajadas na defesa do direito à 

saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens   

Um engajamento que 
envolve a concepção de 

adolescência e 
juventude  

Romper com o 
silenciamento, 

estereótipo e exclusão 
destes segmentos. 

Adolescentes e jovens 
como atores 

Condição peculiar de 
desenvolvimento (DPI, 
SGD, ECA, Estatuto 

da Juventude etc.) 

Apropriação do 
sistema local e global 

de direitos 

Criar espaços e 
experiências que 

estimulem a 
participação e 

valorizem as diferentes 
vozes que compõem 

estes segmentos. 



Saúde Sexual e Reprodutiva 

Os problemas que recorrentes quando nos referimos a jovens, adolescentes e a 
temática saúde sexual e reprodutiva, como violência sexual, gravidez precoce, 

mortalidade materna e doenças sexualmente transmissíveis estão, de fato, 
relacionados com as condições sociais vulneráveis em que estes segmentos estão 

inseridos. 

Falta de 
articulação da 

rede de 
proteção e 
garantia de 

direitos.  

Pobreza, 
violência e 

opressões de 
gênero e raça; 

Processos de 
escuta de 

adolescentes e 
jovens; 

Acesso à 

Educação 

Sexual 

Integral; 

 

Acesso à 

educação; 

 



Perfis das Juventudes e Adolescências no Brasil 

 Jovens e Adolescentes compõem 32,3% da população brasileira. Embora 

enfrentem problemas comuns, devido a rápida transição para novas 

vivências e responsabilidades, representam um segmento muito diverso: são 

da área rural, área urbana, estudam em escolas diferentes, são brancos, 

negros, indígenas e asiáticos, homens e mulheres, pobres e ricos, 

homossexuais, bissexuais ou heterossexuais, gostam de músicas diferentes 

etc. 

 

 49,8% mulheres e 50,12% homens; 

 54,1% negros, 44,3% brancos, 0,5% indígenas e 1,14 amarelos; 

 16% área rural e 84% urbana; 

O dialogo com este segmento precisa considerar as especificidades, gostos, perfis... 

 

Intersecções 



Duas Experiências 

Grupo Articulador e 
Adolescentes 

Comunicadores  

Consulta a 
Comunidade 

Fóruns 
Comunitários 

Plano de 
Ação 

Avaliação 

Estabelecimento de uma 
rede de Grupos 

Comunitários (plurais) 

Oficinas e 
Capacitações 

Construção de 
planos locais 

Encontros, Seminários, 
trocas de experiências e 
ações de comunicação 

Ações Conjuntas 
(Campanhas) 

Plataforma dos 

Centros Urbanos 

(UNICEF) 
Rede Comunidades 

Saudáveis (CEDAPS) 



Noção de 
Território 

Diagnóstico 
Participativo 

Plano de 
Ação (local e 

incidência 
nas P.P.) 

Caminhos estratégicos que 

algumas experiências locais 

participativas tem nos trazido 



Comunidades e Família Engajadas na Defesa da 

Educação Sexual como um Direito Humano 

 Educação Sexual Integral 

 Sexualidade como direito; 

 Abordagem não restrita a doenças e gravidez; 

 Acontece na escola, ainda nas primeiras etapas de formação; 

(a escola está articulada a rede de proteção) 

 Abordagem transversal; 

 Leva em consideração a diversidade e as diferentes realidades e 
necessidades de adolescentes e jovens; 

 Para além a abordagem biológica, emprega uma perspectiva de 
gênero. 

 Desafios: 

 Religiosidades e Estado: a questão da laicidade. 

  



 

 “A convencão Ibero-americana sobre os Direitos da Juventude (2005) 

estabelece, em seu artigo 23, o direito à Educação Sexual, e prescreve: 1. 

Os Estados Partes reconhecem que o direito à educação compreende 

também o direito à educação sexual como fonte de desenvolvimento 

pessoal, afetividade e expressão comunicativa, bem como à informação 

relativa à reprodução e suas consequências; 2. A educação sexual será 

implementada em todos os níveis educacionais e fomentará uma conduta 

responsável no exercício da sexualidade, orientada sua plena aceitação e 

identidade, assim como à prevenção das doenças sexualmente 

transmissíveis, HIV AIDS, gravidez não desejada e abuso ou violência 

sexual; 3. Os Estados Partes reconhecem a importante função e 

responsabilidades que corresponde à família na educação sexual dos 

jovens; 4. Os Estados Partes adotarão e implementarão políticas de 

educação sexual, estabelecendo planos e programas que assegurem a 

informação e o pleno e responsável exercício desse direito”.  



 A UNESCO, em suas Diretrizes Nacionais para a Educação Sexual, 

apresenta que “uma abordagem do ensino sobre sexualidade e 

relacionamentos que seja apropriada a cada idade, culturalmente 

relevante e que forneça informação cientificamente embasada, realista e 

sem prejulgamentos. A educação sexual oferece oportunidades para o 

desenvolvimento de valores e atitudes próprios e para a construção de 

capacidades para a tomada de decisão, a comunicação e a redução de 

riscos em diferentes aspectos da sexualidade”. 

 

 As recomendações da Conferência do Cairo (1994) e de Beijing (1995) ), 

em relação à juventude e à adolescência. Os documentos enfatizam a 

importância do acesso da população jovem a programas de educação 

sexual e de saúde sexual e reprodutiva, destacando-se a importância de 

adotarem atitudes responsáveis perante a sexualidade, não discriminarem 

as mulheres ou tratarem-nas de forma violenta, serem informados sobre 

os métodos anticoncepcionais e sobre formas de proteção contra o 

HIV/Aids e demais doenças sexualmente transmissíveis.  

 

  



Comunidades e Família Engajadas na Defesa da 

Educação Sexual como um Direito Humano 

 De acordo com a pesquisa Perfil dos Municípios Brasileiros 

(IBGE, 2009): 

  das 5.565 cidades no país, 2.056 desenvolviam formação de 

professores em direitos humanos, 2.109 em temática de 

gênero, 1.953 em raça e etnia e 1.996 em orientação sexual. 

 Já o Perfil dos Municípios Brasileiros de 2011 informa que: 

 3.619 escolas mobilizavam projetos de combate à 

discriminação nas escolas, 3.823 de combate à violência, e 

440 investem em programas para a manutenção de lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis, transexuais.  



Família e Comunidade 

1º Noção de Território (instituições, redes e sujeitos); 

2º Considerar as redes de articulação e as formas de expressão de adolescentes e 

jovens. 

3º Romper com a falsa dicotomia “Família” e “Estado” que aparecem nas 

abordagens sobre a realidade saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e 

jovens; 

4º Apropriação de instrumentos legais (nacionais e internacionais) que reafirmam o 

direito a saúde de adolescentes e jovens; 

5º Articulação com a rede de proteção; 

6º Participação e controle social.  

 

FAZER PARTE 

TOMAR PARTE 

TER UMA PARTE 

 

 

 

 


