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OBJETIVOS DA EXPOSIÇÃO 

 Retomar alguns dos principais pontos 
abordados ao longo do Seminário, 
identificando desafios e demandas e 
apontando possíveis convergências entre 
ações, abordagens e estratégias; 

 

 Fornecer subsídios para os debates, 
entendimentos, proposições e 
compromissos a serem debatidos na 
Sessão 11.  



SUMÁRIO DAS DISCUSSÕES 

EXPERIÊNCIAS 
 

 Pesquisas; 

 Políticas, Programas e Ações do governo; 

 Ações e iniciativas da sociedade civil organizada – 
destaque às encabeçadas por adolescentes e 
jovens; 

 Ações e iniciativas de organismos internacionais; 

 Ações e iniciativas do setor privado;  

 Ações e iniciativas mistas. 

 

 
 



SUMÁRIO (cont...) 

TEMAS DEBATIDOS: 
 

 Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos (DSDR); 

 Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva (SSSR); 

 Adolescentes ≠ Jovens; 

 Accountability; 

 Projetos de vida/Gravidezes não planejadas (?); 

 Aborto – legalidade, circunstâncias e 
consequências; 

 Diversidades; 

 

 

 



SUMÁRIO (cont...) 

 Estudos e pesquisas – recorrências, ausências, 
considerações e recomendações; 

 Prevenção, HIV e DST entre adolescentes e 
jovens; 

 Militância, protagonismo, empoderamento e 
promoção de direitos e de sujeitos; 

 Intrasetorialidade, Intersetorialidade, 
interinstitucionalidade; 

 Integração SSSR e prevenção ao HIV/Aids. 

 

 



SUMÁRIO (cont...) 

DESTAQUES 
 

 SSSR: direitos de todos os adolescentes e jovens; 

 Atenção e promoção da SSSR e dos DSDR passa, 
também, pela garantia de outros direitos; 

 Promoção da SSSR e dos DSDR de adolescentes e 
jovens é responsabilidade de todos, não apenas 
da ‘saúde’; 

 Baixa idade, renda, escolaridade e dificuldade de 
acesso a serviços de qualidade podem contribuir 
para incremento de vulnerabilidades e restrição 
de oportunidades e da construção de habilidades 
e projetos de vida e futuro; 



SUMÁRIO (cont...) 

 Gravidez na adolescência nem sempre é sinônimo 
de gravidez não desejada/não planejada 
(diferentes trajetórias de vida); 

 Diversidade como algo inerente - adolescências e 
juventudes, no plural – mas que não elimina a 
existência de demandas e necessidades comuns – 
“iguais, mas diferentes”; 

 Ausência dos ‘meninos’ na maior parte das 
narrativas; 

 Situação de alguns grupos específicos – adoles-
centes e jovens com deficiência – continua pouco 
abordada nas discussões e ações em SSSR e DSDR; 

 

 



SUMÁRIO (cont...) 

 O mesmo vale para outros grupos – comunidades 
tradicionais, segmentos religiosos, população 
rural...; 

 Há muitos dados da situação de adolescentes e 
jovens, e ainda assim há lacunas – sobre impactos, 
resultados, processos, singularidades, etc.; 

 Apesar dos desafios e lacunas, avanços vem 
ocorrendo em todos os países; 

 Necessidade de mais investimento na preparação 
de profissionais e serviços para trabalharem a 
SSSR e os DSDR de adolescentes e jovens; 

 

 



SUMÁRIO (cont...) 

 Sem educação e colaboração é impossível 
empoderar adolescentes e jovens ou promover 
direitos; 

 Ausência e necessidade de investimentos em 
metodologias que incluam famílias e comunidades; 

 Ausência e necessidade de investimento em 
comunicação e informação. 

 



   Perpassando toda a discussão... 

 

 

 

 

 

Compromissos assumidos na Conferência 
Internacional em População e Desenvolvimento 

(CIPD-1994) e em outros “fóruns” e compromissos 
globais 

 



RECOMENDAÇÕES 

 Garantir a participação de adolescentes e jovens 
em todas as etapas dos processos (elaboração, 
desenvolvimento, monitoramento e avaliação) – 
investir no empoderamento e no protagonismo; 

 Lembrar que isso não exclui a necessidade de que 
tenham seus próprios movimentos e iniciativas; 

 Ter como foco, sempre, a ampliação do repertório 
de direitos e o desenvolvimento de habilidades 
para a vida; 

 Investir em iniciativas formuladas e lideradas por 
jovens e adolescentes; 

 



RECOMENDAÇÕES (cont...) 

 Ter sempre como princípio a autonomia na 
determinação do exercício da sexualidade  e 
planejamento da vida reprodutiva – isso é mais 
do que o mero planejamento reprodutivo; 

 Estimular a educação entre pares; 

 Qualificar as políticas e os serviços para 
influenciar trajetórias e subsidiar a construção 
dos projetos de vida;  

 Estimular trabalho em redes e parcerias/alianças 
interinstitucionais e multi/ intra/ intersetoriais;  

 

 



RECOMENDAÇÕES (cont...) 

Seguir investindo na capacitação de profissionais – 
não apenas da saúde; 

 Investir no desenvolvimento de metodologias e 
capacidades para o registro e sistematização dos 
processos e práticas; 

 Investir no desenvolvimento de metodologias e 
capacidades para o monitoramento e avaliação; 

 Investir em ações que influenciem os padrões de 
gênero (com destaque para os padrões de 
masculinidades); 



RECOMENDAÇÕES (cont...) 

 Investir na transparência dos processos e acesso à 
informação: prestação de contas, divulgação de 
informações, dados, resultados (accountability); 

Gerar e divulgar dados (desagregados) que deem 
visibilidade à situação de grupos específicos – com 
deficiência, em privação de liberdade, em situação 
de rua, etc.; 

Seguir na superação do cuidado à saúde como 
mero combate às enfermidades; 

 



RECOMENDAÇÕES (cont...) 

Levar em conta, sempre, contextos socioculturais 
e de vulnerabilidade e seus efeitos sobre a vida, o 
cuidado, o acesso, o entendimento e percepções; 

Dar especial atenção ao grupo de 10-14 anos; 

Ter como meta concretizar a atenção integral à 
saúde do adolescente – multiprofissionais, 
multisetorialidade, interinstitucionalidade; 

Garantir atenção em tempo às adolescentes e 
jovens em situação de abortamento e violência; 

 



RECOMENDAÇÕES (cont...) 

Promover o engajamento das famílias e 
comunidade – construir um ambiente favorável ao 
‘adolescer’; 

Estimular encontros, contatos e parcerias futuras 
entre os/as participantes do Seminário 
(presenciais/virtuais); 

Ampliar o acesso às informações e aos insumos 
necessários à promoção da SSSR e dos DSDR.   

 



SAINDO DA RECEITA TRADICIONAL... 

 Incluir os temas SSSR e DSDR em fóruns específicos 
– Mercosul, Ibero-América, etc; 

Necessário dar atenção aos casos de suicídio de 
mulheres em decorrência de gestações não 
planejadas; 

Uso das novas tecnologias de informação e de 
comunicação com adolescentes e jovens; 

Essencial retirar o foco dos “problemas” e enfatizar 
as potencialidades deste grupo; 

DAR VOZ E VEZ AOS ADOLESCENTES E JOVENS!!! 



“Dê-me um ponto de apoio e eu 
moverei o mundo” 

(Arquimedes, 287-212 AC, 
matemático grego) 



OBRIGADA! 

Contatos: 
Fone: (31)8753-3461 

E-mail: marala3@hotmail.com 
SKYPE: marisa.alves.lacerda 

mailto:marala3@hotmail.com

