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Ser adolescente é vivenciar um período da 
vida cheio de transformações no aspecto 
físico, emocional, social e intelectual. É 
ter o direito de mudar de ideia, ter muita 
sede de conhecer pessoas, lugares e 
ideias novas. É ter vontade de aprender 
sobre o mundo e sobre você mesmo. 

Para construir a sua identidade, os 
adolescentes organizam e afirmam suas 
habilidades, necessidades, interesses e desejos, 
relacionando-se com diversos grupos. Daí sua 
forte capacidade de interação. É por meio do 
comprometimento com pessoas ou grupos 
que os adolescentes resolvem seus dilemas 
referentes à construção da identidade. 

É neste período que a pessoa começa a 
consolidar os valores nos quais acredita, 
escolhe uma ocupação e define sua identidade 
sexual. Também é quando decide que atitudes 
tomar diante da vida, relacionando-se com 
o outro e descobrindo a si mesmo e começa 
a perceber a sua personalidade, ampliando 
também sua percepção do mundo. 

A adolescência é caracterizada por mudanças 
físicas, mas também pela consciência social. 
É quando a pessoa precisa alcançar a 
totalidade do ser por seu próprio esforço, de 
forma autônoma, sentindo uma continuidade 
progressiva entre o que vinha sendo enquanto 
criança e o que virá na vida adulta, entre 
o que concebe ser e o que percebe que 
esperam dele. É tempo de se identificar com 
pessoas da mesma idade e com lideranças 
de referência também fora da família.

Se você está nesta fase da vida, não 
tenha pressa. Você tem o Direito de Ser 
Adolescente e de contar com apoio da 
família, da sociedade e do Estado para 
construir a sua identidade, interagir com as 
pessoas e conquistar a sua autonomia.

Se você é adolescente, este material é 
para você. Isso não é uma cartilha, mas 
uma ferramenta de trabalho recheada 
de informações que podem lhe ajudar a 
desenvolver habilidades e atitudes!  Este 
conhecimento lhe servirá de base para 
que você possa elaborar um belo plano 
para esta e outras fases da sua vida. 

Aproveite esta oportunidade para trocar 
ideias com seus amigos e outras pessoas da 
sua idade, e que vocês possam juntos ajudar 
a construir as atividades do Selo UNICEF 
Município Aprovado -Edição 2013-2016, 
sendo protagonistas das mudanças do seu 
município, da sua região e da sua vida. 

APRESENTAÇÃO
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A VOZ DOS 
ADOLESCENTES 
DO SEMIÁRIDO

"Ser adolescente no Semiárido é poder acreditar 
que dias melhores virão, é reconhecer que, apesar 

de todas as dificuldades, podemos sonhar. O 
que move nossa adolescência é a vontade de ser 
sempre melhor, porque quando a gente move, a 
gente transforma uma realidade. Digo isso por 

experiência própria, vivi minha infância morando na 
zona rural e trabalhando. Isso foi o que me motivou 

a lutar pelos nossos direitos, para que outras 
crianças e adolescentes não vivam esta realidade", 

Fagner Moreira Lima, 20 anos, 
município de Nova Fátima-BA
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PARA VOCÊ, O QUE 
É SER ADOLESCENTE 
NO SEMIÁRIDO?

Para o UNICEF, ser adolescente no Semiárido 
é vivenciar uma fase especial da vida que vai 
dos 12 aos 17 anos, caracterizada por uma 
grande capacidade de aprendizagem, de 
interação com outras pessoas, de formação 
da sua identidade e de conquista de sua 
autonomia. Também é valorizar elementos 
típicos dessa região, entender as características 
climáticas e ambientais, o potencial cultural, 
social e econômico, sabendo conviver com 
o fenômeno das secas. É poder ser você 
mesmo, menina e menino do Sertão, que 
encontra soluções inovadoras para as questões 
da sua região. É compreender que a região 
ainda sente o impacto da desigualdade 
brasileira. Ser adolescente no Semiárido 
pode representar desafios e superá-los só 
é possível com a participação cidadã de 
quem vivencia essa fase da vida: você.

INTRODUÇÃO

Chamamos de Participação Cidadã o 
engajamento dos adolescentes em projetos 
individuais ou coletivos que busquem a 
realização dos seus direitos e a melhoria das 
condições de vida de sua comunidade. Essa 
participação tornou-se um dos elementos 
centrais do Selo UNICEF Município Aprovado. 
Histórias de jovens como Fagner, Marcos, 
Gabriele, Wilmarques e tantos outros, 
que participaram das edições anteriores 
e cujos depoimentos estão registrados 
nas páginas desta publicação, mostram 
que a participação dos adolescentes 
contribui tanto para a vida das meninas 
e meninos como para o desenvolvimento 
dos municípios inscritos na iniciativa. 

Para consolidar a participação dos adolescentes 
como componente essencial do Selo, a 
edição 2013-2016 tem como ação estratégica 
obrigatória a formação do Núcleo de Cidadania 
dos Adolescentes - NUCA. Esta publicação 
apresenta o conteúdo sugerido para fazer o 
NUCA acontecer em seu município por meio 
de oficinas que podem ser facilitadas pelos 
próprios adolescentes e jovens, apoiando 
a participação cidadã dos adolescentes no 
desenvolvimento das atividades do Selo.  
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PARTICIPAR É SEU DIREITO!

“O direito à liberdade compreende 
os seguintes aspectos: opinião 
e expressão; participar da vida 
familiar e comunitária, sem 
discriminação; participar da vida 
política, na forma da lei”.
Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) – Art. 16

“Os Estados Partes assegurarão 
à criança que estiver capacitada 
a formular seus próprios juízos o 
direito de expressar suas opiniões 
livremente sobre todos os assuntos 
relacionados com a criança, levando-
se devidamente em consideração 
essas opiniões, em função da 
idade e maturidade da criança”.
Convenção sobre os Direitos 
da Criança – Art. 12

Se você é adolescente, este material é para 
você. Procuramos organizá-lo de forma 
a ajudá-lo a desenvolver conhecimentos 
e habilidades, como uma ferramenta de 
trabalho, com informações que podem 
facilitar o trabalho no âmbito do Selo UNICEF 
Município Aprovado, com dicas de criação 
do NUCA, de formação de rede de jovens, de 
participação efetiva nas ações em prol dos 
direitos dos adolescentes do seu município. 

O material aqui proposto está dividido em 
duas partes. Na primeira, a Trilha sonora, 
você encontra informações sobre o Direito 
de Ser Adolescente, com explicações sobre 
a importância de se investir na adolescência 
por meio de políticas públicas adequadas para 
essa parcela da população. Para cada tema, 
é sugerida uma música. Já na segunda parte, 
Competências para a vida, são apresentadas 
fichas com 20 competências que podem ser 
desenvolvidas na adolescência e uma ficha 
com material de referência sobre cada tema.
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A VOZ DOS      
ADOLESCENTES 
DO SEMIÁRIDO

“O Semiárido sempre foi retratado pela seca. Queremos 
mudar a imagem dessa região, onde não falta água, 

mas sobra desigualdade. Isso machuca, mas faz brotar 
o desejo de ser protagonista e transformar a região”, 

Marcos Leone, 20 anos, município de Quijingue-BA

Parte I:
Trilha Sonora da 

adolescência – uma reflexão 
sobre ser adolescente
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A adolescência é muito mais do que uma 
passagem da infância para a vida adulta. É nela 
que descobrimos, mudamos, criamos, somos. 
É preciso viver a adolescência em plenitude 
e garantir a plenitude da adolescência. É 
fundamental saber que temos um grande 
potencial transformador de nossa realidade 
porque somos muitos e porque podemos 
construir coletivamente ações modificadoras. 
Reunindo, trocando ideias, traçando caminhos 
e realizando intervenções podemos ser agentes 
de mudanças de nossas casas, de nossas 
comunidades e de nossas cidades. Para isso, 
estarmos bem informados é fundamental. 

DESTACAMOS ONZE PRINCÍPIOS 
E NECESSIDADES DO VIVER 
A ADOLESCÊNCIA QUE 
RELACIONAM GARANTIA DE 
DIREITOS E ESPECIFICIDADES 
DESSA FASE DA VIDA. CONFIRA, 
DISCUTA E CONSTRUA A 
SUA TRILHA SONORA.

1. 
POPULAÇÃO  
ADOLESCENTE
“NADA DO QUE FOI SERÁ DE NOVO 
DO JEITO QUE JÁ FOI UM DIA” (LULU 
SANTOS – COMO UMA ONDA)

Nunca na história tivemos tantos adolescentes 
em nosso país. Somos mais de 21 milhões de 
adolescentes, distribuídos nos 5570 municípios 
brasileiros. Nem antes nem depois dos dias 
de hoje, teremos tantos como nós na vida do 
Brasil. É preciso aproveitar essa oportunidade 
histórica e única para deixar nossa marca. 
Podemos tornar o Brasil cada vez melhor 
para nós e aqueles que virão no futuro. 

2. 
EDUCAÇÃO INTEGRAL
“A GENTE QUER COMIDA, DIVERSÃO 
E ARTE” (TITÃS - COMIDA)

No Brasil, apenas 76% dos adolescentes de 
12 anos permanecem na escola. Quando 
chegam aos 19 anos, esse número cai para 
48%. Só seremos um país melhor se todos os 
adolescentes estiverem na escola e se essa 
escola for de qualidade, atrativa e integral. 
Quando falamos em educação integral, trata-
se de produção coletiva de conhecimento, 
vivência e produção cultural, lazer e esporte, 
ciência e tecnologia. Da garantia real de 
que não continue sendo tirado o direito 
dessa geração de viver a plenitude de sua 
adolescência por conta do trabalho precoce 
e precário, da gravidez não planejada, do 
preconceito e da discriminação por ser mulher, 
pela cor da pele, lugar onde mora ou por 
conta de sua orientação sexual. Queremos 
muito mais do que comida, diversão e arte!

3.
TERRITORIALIDADE
“EU SÓ QUERO É SER FELIZ, ANDAR 
TRANQUILAMENTE NO LUGAR ONDE 
EU NASCI” (CIDINHO E MOCA – 
ADAPTAÇÃO DO RAP DA FELICIDADE)

A realidade de violência em nossas 
comunidades e a presença de muitos como 
nós, nessa triste situação, nos desafia a juntar 
forças para a superação deste cenário. São 
os adolescentes e jovens – na maioria negros, 
pobres e das comunidades mais desprovidas 
da presença do poder público – que estão 
morrendo todos os dias. É possível enfrentar 
essa realidade com vontade pública e 
participação social. Isso depende de como 
vamos nos relacionar com as possibilidades que 
estão em nossa volta e do que queremos para 
nós, para nossa família e nossa comunidade. 
Precisamos entender que para ser feliz, o 
ambiente em que vivo e convivo precisa 
proporcionar as condições econômicas, sociais 
e culturais necessárias e precisamos lutar 
para que essas condições sejam garantidas 
em nossos bairros, cidades, estado e país. 
A superação da realidade de violência é 
condicionante para quebrarmos o ciclo de 
pobreza em que vivem nossas famílias. 
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5. 
PARTICIPAÇÃO
“TUDO QUE EU FAÇO 
MODIFICA O MUNDO” (ERIKA 
MACHADO – NO CIMENTO) 

Sempre participamos das grandes lutas 
e conquistas de nosso país. Diretas Já, 
Caras Pintadas, e protestos realizados em 
várias cidades, em 2013, viram a força da 
presença do adolescente na melhoria do 
país. Não estamos somente nessas grandes 
mobilizações. Nossas comunidades todos 
os dias sentem a força de nossa presença e 
engajamento. É preciso exigir dos governos 
espaços efetivos de participação. Queremos 
ser ouvidos na escola, na comunidade e nos 
conselhos de direitos. Queremos participar e 
ser a mudança que queremos ver no mundo! 

9. 
DIREITO
“MINHA GINGA, MEU JEITO E MINHA 
VOZ” (ELLEN OLÉRIA – TESTANDO)

Está na lei. Segundo a Convenção Sobre os 
Direitos da Criança, que trata sobre crianças 
e adolescentes, é dever dos governos 
criar instrumentos que possibilitem nosso 
desenvolvimento e participação efetiva. 
Queremos que nossa voz seja escutada. Se 
não estamos perdidos, se precisamos viver a 
adolescência na plenitude, precisamos dizer o 
que queremos e como queremos. Os fóruns, 
conselhos, organismos que tratam de nossos 
direitos e deveres devem ser compostos, 
também, por adolescentes como nós. Temos 
deveres, mas acima de tudo, temos direitos!

8. 
IDENTIDADE
“MESMO QUE SEJA ESTRANHO, 
SEJA VOCÊ” (PITTY – MÁSCARA)

“Que roupa é essa que você está usando? 
Você deve se comportar! O que você quer 
metido nesse grupo?” Já ouviu perguntas 
assim? Participar, interagir, querer mudar 
e melhorar faz parte do nosso jeito de ser. 
Todos os ambientes, espaços, pessoas com 
quem vivemos e convivemos ajudam na 
construção de nossa identidade e no nosso 
desenvolvimento. Precisamos aproveitar a 
capacidade criativa para ajudar nosso meio a 
melhorar. Podemos e devemos ser parte da 
mudança que queremos. Nosso olhar para 
o mundo é um olhar crítico. Crítico não é 
aquele que critica tudo e todos. Ser crítico é 
perceber o que há de bom e o que não está 
tão bom assim e, ajudar a melhorar. Seja você!

4.
CONECTIVIDADE
“CRIAR MEU WEB SITE, FAZER 
MINHA HOMEPAGE” (GILBERTO 
GIL – PELA INTERNET)

No Brasil, cerca de 100 milhões de pessoas 
estão conectadas. Mesmo assim, mais de 6 
milhões de adolescentes, quase 25% deles, 
têm acesso limitado ou não têm acesso 
nenhum, principalmente aqueles das periferias 
das grandes cidades e os que moram no 
campo, na zona rural. Queremos o acesso 
aos instrumentos e meios de comunicação. 
Não podemos interagir com esse mundo 
totalmente digital sem ter em nossos espaços 
de convivência as novas tecnologias. Essas 
tecnologias da informação e comunicação 
multiplicam a possibilidade de criação e 
participação. Com elas, é possível estudar, 
pesquisar, namorar, jogar e brincar. A internet é 
um bem que tem que ser garantido pelo poder 
público a todos. Fique ligado! Se conecte! 
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6. 
INTERAÇÃO
“SE JOGAR NESSA DANÇA DA 
VIDA SEM MEDO DO ESCURO” 
(JOTA QUEST – É PRECISO)

É preciso estar alerta para as redes da vida 
real. Estamos em um momento de oferta 
de possibilidades e gestação de muitas 
novidades. Para nós, a tarefa é escolher 
caminhos e construí-los junto com os outros. 
Amigos, família e comunidade são pilares 
fundamentais desse processo. É preciso 
identificar os espaços de promoção da 
vida e construção de oportunidades, pois 
através deles ampliaremos a interação entre 
nós, consolidaremos a autonomia como 
um direito e moldaremos nossa identidade 
em uma perspectiva coletiva e cidadã.  

11. 
PACTO GERACIONAL
“COMO É QUE UM FILHO MEU É 
TÃO DIFERENTE ASSIM” (LOS 
HERMANOS – UM PAR)

Os adultos, às vezes, parecem que não nos 
entendem e nós, nem sempre, entendemos 
os adultos. Mas é importante perceber que 
temos muito a oferecer a eles e a receber 
deles. Nossas mães, pais, tias e tios, avós e 
avôs, professoras e professores, com toda 
sua experiência, ajudam em nossa construção 
de identidade e no nosso desenvolvimento. 
Não estamos sozinhos no mundo. É preciso 
criar uma relação de troca. Os adultos 
precisam perceber que não estamos em 
um vazio, esperando a vida adulta chegar. 
Estamos cheios de energia, de potencial, e 
podemos construir uma relação harmônica 
e muito produtiva entre as gerações.

Essa é a trilha sonora da adolescência que 
construímos. Ela tem 11 faixas e retrata 
um pouco o nosso olhar sobre o que é 
ser adolescente. Qual a sua trilha sonora? 
Converse com os amigos e amigas, com 
os participantes das atividades do NUCA, 
com a galera da escola e construa a trilha 
sonora d@s adolescentes de sua cidade.

7. 
OPORTUNIDADES
“NOSSO SONHO A GENTE É 
QUEM CONSTRÓI” (JAMILY – 
CONQUISTAR O IMPOSSÍVEL) 

O que eu quero ser na adolescência? Essa 
pergunta deve ser feita todos os dias e o mais 
importante é entender que um conjunto de 
fatores é necessário para um desenvolvimento 
que integre todas as áreas de nossa vida. A nós, 
cabe o papel de buscar ampliar habilidades que 
possibilitem uma participação mais proativa no 
ambiente em que vivemos. Tanto na construção 
de oportunidades como na autoproteção. 
Devemos sonhar, percebendo aquilo que 
está ao nosso redor, aproveitando de forma 
responsável, ousada e criativa, cada dia e 
cada oportunidade que nos é apresentada.

10. 
DESENVOLVIMENTO
“SÓ DEIXO O MEU CARIRI NO ÚLTIMO 
PAU DE ARARA” (LUIZ GONZAGA 
– ÚLTIMO PAU DE ARARA)

Existe um sentimento de que só há 
oportunidade de crescimento nos grandes 
centros urbanos, nas grandes cidades. A 
realidade em que nossas comunidades 
vivem – por conta da falta de políticas mais 
concretas para a convivência com o potencial, 
demandas e especificidades do campo, 
em especial do Semiárido – faz com que a 
migração do campo para a cidade seja uma 
constante. Para adolescentes como nós é 
ainda mais difícil. É muito triste deixar nosso 
lugar, nossa casa, nossa gente, porque onde 
moramos não existem condições necessárias e 
possíveis para vivermos bem. Desenvolvimento 
só é desenvolvimento de verdade com 
distribuição justa a todos os territórios, e 
justiça é garantir mais a quem tem menos. Para 
esse desenvolvimento acontecer é preciso 
envolver nossa geração, é preciso escutar as 
boas práticas que já existem na comunidade 
e investir onde verdadeiramente for preciso. 
Queremos crescer junto com o nosso lugar!
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A VOZ DOS 
ADOLESCENTES 
DO SEMIÁRIDO

“Ser adolescente no Semiárido é lutar 
para transformar a nossa realidade, 

sempre acreditando em dias melhores", 

Breno Santiago, 15 anos, município 
de Retirolândia-BA

Agindo no Meu Lugar:    
O Núcleo de Desenvolvimento 
e Cidadania dos Adolescentes
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Todos os dias, nas cidades do nosso imenso 
país, adolescentes e jovens estão agindo e 
mudando os lugares onde vivem, convivem 
e estudam. Muitas vezes, os amigos da 
escola ou da rua em que moram são os 
primeiros a colaborar na produção de ideias 
e realização de atividades que transformam 
e melhoram os espaços de convivência. 
Por toda parte, temos sinais de que os 
agentes da mudança são os adolescentes. 

O Núcleo de Desenvolvimento e Cidadania 
dos Adolescentes - NUCA pode ser uma 
forma de organizar isso que já vem sendo 
feito por vocês e muitos outros em seus vários 
espaços. É juntar uma turma que tenha boas 
ideias e muita força de vontade para ajudar o 
município a melhorar sua realidade. Discutir 
os problemas da cidade, pensar em soluções, 
concretizar passos para que sua cidade seja 
melhor hoje e continue melhorando no futuro.

Mas por que o “NUCA PODE SER” e 
não o “NUCA É”? Isso é bem simples. A 
organização e o jeito de fazer o NUCA é 
próprio de vocês. Ele pode ser aquilo que 
vocês acharem que deve ser. O importante é 
saber que somos um COLETIVO empenhado 
em melhorar a realidade onde vivemos.  

O NUCA tem uma única regra: participação 
dos adolescentes na vida da cidade. 
Participar é pensar junto e colocar em 
prática o que foi pensado. Por isso, mão na 
massa! Organize o NUCA em sua cidade 
e participe das atividades propostas e da 
garantia de direitos dos adolescentes.

O QUE QUEREMOS:

• Estimular a criação de redes de 
adolescentes para o desenvolvimento 
e a participação, contribuindo para a 
formação de uma geração com maior 
leitura crítica do mundo, visão de futuro e 
compromisso com as mudanças necessárias 
para a promoção da cidadania.

• Estimular a atuação dos adolescentes nos 
espaços onde vivem e convivem para 
torná-los agentes de mudanças reais, 
em sua vida pessoal e comunitária.

• Contribuir para a mobilização social e a 
promoção dos direitos dos adolescentes, 
a redução das desigualdades etárias, de 
gênero, raça e etnia, lugar onde mora, 
renda e condições especiais, que afetam 
os direitos. Inovar no jeito de fazer, com a 
participação efetiva dos adolescentes. 
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Bom exemplo:                 
adolescentes de São 

Miguel do Gostoso 
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A cidade de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande 
do Norte, vive uma experiência interessante, 
que vale a pena ser conhecida por todos que 
desejam se engajar. Adolescentes dessa cidade 
começaram a participar do processo do Selo 
UNICEF, constituíram o NUCA e escolheram a 
prevenção ao uso abusivo de drogas como bandeira 
de luta. Começaram a desenhar estratégias de 
intervenção na cidade para ampliar o debate e 
decidiram utilizar a praça como espaço de ações 
do NUCA, já que naquela praça há consumo 
abusivo de drogas por parte de adolescentes.  

Decididos a transformar aquele lugar, os adolescentes 
começaram a dialogar com outras pessoas e o apoio 
da Prefeitura Municipal e de uma ONG local, a AMJUS 
– Associação de Meio Ambiente, Cultura e Justiça 
Social, foi fundamental para o fortalecimento da 
ideia. Ficou decidido que a praça seria transformada 
em um cinema aberto à toda comunidade. Os 
participantes do NUCA saíram em busca de parcerias: 
os adolescentes se mobilizaram para conseguir 
equipamentos, filmes que atraíssem o público, 
cadeiras e até apoio da rádio local, comprometida em 
divulgar as sessões dos filmes que seriam exibidos.

DICAS:

- PERCEBA PROCESSOS E FORMAS 
UTILIZADOS NESTA EXPERIÊNCIA PARA 
ALCANÇAR OS OBJETIVOS PROPOSTOS.

- OLHE ATENTAMENTE PARA O 
SEU TERRITÓRIO, O SEU LUGAR.

- IDENTIFIQUE UMA OPORTUNIDADE.

- AJA, COLOQUE A MÃO NA MASSA E 
SUPERE OS DESAFIOS E OBSTÁCULOS.

- ENVOLVA OUTRAS PESSOAS 
COM OS MESMO OBJETIVOS E 
ESTABELEÇA PARCERIAS.

- ENVOLVA A COMUNIDADE 
PARA QUE ELA SE SINTA PARTE 
DA TRANSFORMAÇÃO.

- BONS RESULTADOS GERAM 
NOVOS DESAFIOS.

Havia desconfiança por parte das pessoas da 
comunidade, que não frequentavam a praça 
devido à questão do consumo e venda de drogas. 
Antes de exibir o filme, os adolescentes do NUCA 
falaram sobre o intuito de passá-lo como forma 
de fazer da praça um lugar que todos gostem 
de estar. Ao final da exibição, muitos moradores 
foram perguntar aos participantes do Núcleo se 
o cinema comunitário iria ocorrer sempre. Isso 
animou os adolescentes a manter a iniciativa. 

Alguns antigos frquentadores da praça não gostaram 
de ver o espaço ocupado pela iniciativa, mas essa 
resistência foi sendo vencida, aos poucos, com 
a continuidade das exibições e com a adesão 
de parte daqueles adolescentes e jovens, que 
consumiam drogas na organização das sessões do 
cinema comunitário. A persistência demonstrou 
que a intervenção do NUCA era para valer e isso 
os aproximou de muitos outros adolescentes 
do município de São Miguel do Gostoso.

O espaço de oportunidade, relacionamento, convívio 
e troca de informações proporcionado pelos 
adolescentes do Núcleo naquele lugar, antes só 
ocupado para o uso de drogas, foi importante para 
estabelecer novas possibilidades aos adolescentes e 
jovens da cidade. Foram os adolescentes do NUCA, 
agindo no seu próprio lugar de moradia e vida 
comunitária, que construíram essa boa alternativa. 
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Passo a passo para 
criação do NUCA
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Sabemos tudo? A resposta é: não! O que 
podemos é aprender lições com as histórias 
de mudanças feitas por adolescentes em 
outros lugares e, assim, inventarmos nossa 
própria forma de fazer a mudança em nossas 
comunidades. Como fazer para envolver 
um número cada vez maior de adolescentes 
que também desejam realizar melhorias? 
Quais os parceiros que podemos procurar 
para apoiar nossas ações? Essas e outras 
perguntas você poderá responder com 
o passo a passo de criação do NUCA:

PASSO 1: 
ENCONTRO: #TAMOJUNTO 
– CRIANDO O NUCA

Queremos criar uma grande mobilização 
de adolescentes da cidade, estimular a 
participação, conhecer os que estão próximos, 
mas que não conhecemos. É imprescindível 
que esse momento seja envolvente, dinâmico 
e que consiga dialogar com adolescentes 
que estejam em grupos e organizações 
ou não. Todo mundo é importante. 

Quem a gente chama:

- Adolescentes mulheres e homens: é 
importante lembrar que igualdade se faz 
com igual oportunidade de participação.

- Adolescentes negros, brancos, indígenas, 
comunidades tradicionais, quilombolas: todas 
as raças/etnias na luta contra o preconceito.

- Adolescentes com deficiência: as pessoas 
com deficiência não podem estar isoladas, 
têm que estar junto, fazer parte.

- Faixa etária de 12 a 17 anos: 
envolver adolescentes de todos 
os cantos, estilos e gostos.

Se liga em como fazer:

1. Preparar o encontro com a comissão do Selo.

2. Chamar os adolescentes da cidade. Divulgar 
em todo canto. Encante, motive, anime 
a turma a fazer parte dessa história.

3. Realizar o encontro em um dia 
(seminário), com a participação de vários 
adolescentes, primando pelos critérios 
de participação acima descritos.

4. No seminário, devem ser apresentados 
o Selo Unicef e a proposta do NUCA.

5. Realizar inscrição dos adolescentes 
que tenham interesse em participar 
do NUCA (durante o Seminário).

6. O NUCA deve ser formado por adolescentes 
de 12 a 17 anos, homens e mulheres, 
com o mínimo de 15 adolescentes (se 
a participação for muito grande, o 
município pode ter mais de um NUCA).

7. Os participantes devem fazer o cadastro 
através do site www.redenuca.org.br.

8. Deve ser escolhido um moderador 
do grupo, que será o contato direto 
entre os adolescentes do município, 
o articulador do Selo no município, o 
UNICEF e seus parceiros locais.

9. Criar a fanpage do NUCA do município no 
Facebook e torna-la pública, sendo esse o 
instrumento de divulgação das ações locais.

10. Escolher uma música tema que será 
referência para o grupo no município. 
Essa música deve ter relação com 
aquilo que o NUCA pretende trabalhar, 
a realidade da cidade, a cultura local 
e os desejos dos participantes.
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PASSO 2: 
MAPEAMENTO DAS OPORTUNIDADES 
DE DESENVOLVIMENTO E 
PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES

Cada vez mais, os adolescentes buscam 
espaços de participação. Queremos identificá-
los, sejam do setor público ou da sociedade 
civil, fortalecê-los e deixar à disposição de 
toda essa galera um portfólio desses Espaços 
de Oportunidades de Desenvolvimento 
e Participação dos Adolescentes.

Garimpando informações e oportunidades:

1. Dividir os membros do NUCA em grupos 
de trabalho. Cada grupo ficará responsável 
por um território do município.

2. Estudar o questionário do mapeamento e 
pensar coletivamente a forma de abordagem. 
Como vamos chegar aos locais da pesquisa? 
Como nos apresentamos? Aonde devemos ir?

3. Repassar informações: envie todas as 
informações por meio do sistema que 
estará disponível no site da Rede NUCA.

4. Divulgar em escolas e espaços de 
grande concentração juvenil o mapa de 
oportunidades e desenvolvimento dos 
adolescentes de sua cidade, estimulando 
assim um maior envolvimento e participação.
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PASSO 3: 
OFICINAS – COMPETÊNCIAS 
PARA A VIDA 

As oficinas têm como objetivo a troca 
de experiências, um espaço para se falar 
sobre a atuação do grupo ou comunidade 
onde está inserido. Também é uma forma 
de tornar o NUCA uma referência no 
estudo e produção de conhecimento sobre 
adolescência, tendo como base documentos 
apresentados nesta publicação.

Como fazer:

1. Agendar as datas das oficinas e 
divulgar para que todos e todas que 
fazem parte do NUCA participem.

2. Realizar no mínimo 10 oficinas e encaminhar 
um relato de como acontece cada encontro 
para a coordenação da Rede NUCA, através 
do site, como comprovação da realização 
dos debates, com fotos e vídeos, para 
garantir a certificação dos participantes.
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PASSO 4: 
CAMPANHAS

As campanhas são iniciativas promovidas pelo 
NUCA, planejadas de forma coletiva por seus 
membros, e têm por objetivo materializar o 
sentimento de busca de melhorias e colocar 
em prática as bandeiras de luta que norteiam 
a vida do Núcleo. As campanhas podem estar 
diretamente relacionadas com as temáticas 
propostas pelo Selo Unicef como, por exemplo, 
a campanha Infância sem Racismo e as ações 
de enfrentamento ao trabalho infantil. 

Mão na massa:

1. Identificar os problemas vivenciados 
em sua cidade e, por meio de ações 
simples, diferentes e criativas, 
contribuir para esse problema ser 
reduzido ou até mesmo superado.

2. Conferir as propostas de campanhas 
que estão no site do UNICEF e 
construir a campanha de seu grupo.

3. Planejar as ações, identificar o que é 
necessário para realizá-las e quem precisa 
ser envolvido para que ela acontecer 
plenamente. Exemplo: busque ajuda da 
igreja, da prefeitura, da associação de 
moradores, da escola e de amigos. 

4. Divulgar a atividade nos espaços de 
grande movimentação e convocar 
a comunidade a participar.

5. Fazer o registro fotográfico e pequenos 
vídeos da ação para poder divulgar (não 
se esqueça de recolher autorização do 
uso da imagem dos participantes).

6. Escrever um relatório simplificado 
sobre os pontos importantes da 
realização da atividade.
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VAMOS PRECISAR DE TODO MUNDO:

1. Junto com o articulador ou articuladora 
do Selo Unicef em seu município, pense 
na programação do seminário.

2. Defina quem será convidado e que temas 
serão abordados. Vale lembrar que é muito 
importante discutir os temas propostos pelo 
Selo Unicef, a partir da sua realidade local.

3. Veja o que vai precisar para realizar 
o seminário. Os materiais, transporte, 
alimentação, entre outros itens. E busque 
apoio para garantir aquilo que precisa.

4. Lembre-se que é muito importante 
o seminário ter parcerias para 
acontecer, mas deve ser conduzido 
por vocês, os adolescentes.

PASSO 5: 
SEMINÁRIO MUNICIPAL – 
SER ADOLESCENTE

O seminário municipal de cidadania e 
desenvolvimento dos adolescentes é a 
culminância de todo processo realizado 
ao longo do ano. Queremos consolidar 
um espaço de diálogo entre governos, 
organizações que trabalham com essa faixa 
etária e, principalmente, com os próprios 
adolescentes. O seminário contará com 
debates, palestras e grupos de discussão 
acerca da realidade juvenil no município. 

A VOZ DOS 
ADOLESCENTES 
DO SEMIÁRIDO

“Ser adolescente do Semiárido é ter 
a oportunidade em mãos de fazer 
acontecer. Vivemos numa região 

rica em biodiversidade e, mesmo em 
meio às dificuldades pertinentes ao 
bioma caatinga, podemos conviver 

de forma sustentável e positiva, 
superando todos os obstáculos 

e aproveitando os tesouros 
desta região. O adolescente do 

Semiárido aprende desde cedo a 
superar os obstáculos da vida”, 

Wilmarques Santos, 19 anos, 
município de Itabaiana-SE
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COMPETÊNCIAS PARA A VIDA
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Para apoiar os adolescentes no processo 
de desenvolvimento, participação cidadã e 
realização das oficinas, o UNICEF apresenta um 
conjunto de 20 Competências Para a Vida. Os 
adolescentes podem apresentar a necessidade 
de trabalhar outros temas não listados neste 
material e que são igualmente importantes. 
É fundamental respeitar as escolhas 
individuais e continuar complementando 
a lista de temas a serem desenvolvidos. 

Este material está permanentemente em 
construção e pode ser adaptado, aprimorado, 
modificado, segundo a criatividade do 
facilitador, dos participantes e das histórias de 
vida trazidas pelo grupo. Se você quiser propor 
sugestões ou contar histórias do seu NUCA, 
escreva para o Programa de Cidadania dos 
Adolescentes, no e-mail: brasilia@unicef.org.br.

• Criar e gerenciar um método de condução 
da oficina que ajude o grupo a cumprir as 
tarefas combinadas, minimizando problemas.

• Construir um senso de comunidade 
e uma atmosfera de aprendizagem 
colaborativa e não-competitiva em que 
os participantes sintam-se seguros e 
demonstrem respeito uns pelos outros.

• Dar o exemplo de atitude positiva e 
expressar empatia junto aos participantes.

• Considerar as diferenças culturais e 
pessoais, respeitando a diversidade.

• Apoiar os participantes para que tenham uma 
atitude de autoconfiança e hábitos positivos.

• Reconhecer o progresso dos 
participantes durante a oficina, 
incentivando o seu desenvolvimento.

• Criar um clima de segurança em que os 
participantes sintam-se à vontade para 
expressar sua opinião, sem julgamentos.

• Contribuir para a capacidade dos 
participantes resolverem problemas 
com responsabilidade.

• Incentivar o compartilhamento 
de experiências pessoais que 
agreguem à reflexão do grupo.

• Manter confidencialidade sobre informações 
pessoais compartilhadas pelos participantes.

• Propor normas a serem pactuadas pelo 
grupo para o bom andamento da oficina, 
entre as quais: pontualidade, participação 
e uso limitado de telefones celulares. 

PAPEL DO FACILITADOR: 

A PRINCIPAL FUNÇÃO DO FACILITADOR NAS OFICINAS DO NUCA É 
APOIAR OS PARTICIPANTES PARA QUE COMPLETEM AS TAREFAS 
COMBINADAS PELO GRUPO. CONFIRA AS SUAS ATRIBUIÇÕES:
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DICAS PARA OFICINAS

- Apresentar o conjunto de 
competências para a vida e 
explicar como estão relacionadas 
ao desenvolvimento integral 
dos adolescentes.

- Conduzir questionário ou entrevista 
(antes das atividades e no último 
dia de oficina), para medir o nível 
de conhecimento apreendido 
e o impacto das atividades na 
vida dos participantes.

- Valorizar o conhecimento dos 
participantes, seja na área de 
música, comunicação, ou um 
aprendizado obtido na família ou 
na escola. Os adolescentes trazem 
sua vivência e sua história. 

- Valorizar a experiência dos 
facilitadores, dos educadores 
envolvidos nas oficinas e das 
pessoas que atuam nas instituições 
onde as atividades acontecem.

- Investir em atividades colaborativas e 
limitar o uso de atividades competitivas 
facilita a adesão dos participantes.

- Solicitar aos participantes que 
elaborem produtos de comunicação 
(programas de rádio, jornal mural, 
simulação de programas de TVs) 
e arte (teatro, desenho, música) é 
uma boa estratégia para mobilizar 
os participantes a expressar suas 
ideias coletivas e individuais.

- Avaliar e celebrar cada etapa 
ajuda a aprimorar a metodologia 
e ajustar o que for necessário. 
Sugestão: peça aos participantes 
que escrevam o que aprenderam 
durante a oficina, o que faltou e 
o que poderia melhorar. Ou que 
representem por meio de um desenho 
o seu sentimento sobre a oficina. 
É importante que os participantes 
compartilhem suas percepções. 

A versão online deste material está disponível 
no site do Selo UNICEF Município Aprovado 
(www.selounicef.org.br) e no site do 
UNICEF no Brasil (www.unicef.org.br).
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A VOZ DOS 
ADOLESCENTES 
DO SEMIÁRIDO

“Ser adolescente no Semiárido envolve 
muitos desafios. Falta uma escola de 
qualidade com uma educação mais 

contextualizada, serviços de saúde, opções 
de lazer e muitos outros obstáculos que 

fazem de nós, moradores do Semiárido, um 
povo lutador. Ser uma adolescente atuante 
me fez compreender melhor o lugar onde 

vivo e perceber que o meu município 
poderia oferecer um espaço mais 

democrático e melhor para todos viverem”, 

Gabriele Rodrigues, 18 anos, 
município de Valente-BA
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FICHAS 
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O material inclui 20 fichas com as 
competências, além da ficha “Para saber mais”, 
com dicas de livros, sites, filmes e materiais 
de apoio que podem ajudar a compreender 
melhor os temas das competências. 

ÍNDICE DAS COMPETÊNCIAS 

1. DESENVOLVER O 
AUTOCONHECIMENTO, A 
AUTOESTIMA E A AUTOCONFIANÇA

2. CONHECER E REIVINDICAR 
SEUS DIREITOS E ASSUMIR 
RESPONSABILIDADES 

3. APREENDER OS CONTEÚDOS 
ACADÊMICOS

4. PARTICIPAR DE PROCESSOS 
DECISÓRIOS NA ESFERA 
SOCIAL E POLÍTICA 

5. BUSCAR PROTEÇÃO 
QUANDO AMEAÇADOS 

6. ADOTAR ATITUDE SAUDÁVEL 
PELA PRÁTICA DE ESPORTES

7. DESENVOLVER O 
PENSAMENTO ANALÍTICO

8. SABER PREVENIR-SE DE DOENÇAS 
E PROTEGER OS OUTROS E A SI 
MESMO DAS DST E DO HIV/AIDS 

9. DESENVOLVER PREFERÊNCIAS 
ESTÉTICAS E SENSIBILIDADE 
CULTURAL E ARTÍSTICA

10. ADOTAR ATITUDE AMBIENTAL 
RESPONSÁVEL

11. DESENVOLVER SEUS TALENTOS E 
ADQUIRIR APTIDÕES PROFISSIONAIS 

12. ADOTAR ATITUDE FINANCEIRA 
RESPONSÁVEL

13. GERENCIAR CONFLITOS DE 
FORMA SAUDÁVEL E POSITIVA

14. MEDIAR E NEGOCIAR 

15. ESTABELECER RELAÇÕES AFETIVAS 
E SUSTENTÁVEIS NO ÂMBITO DA 
FAMÍLIA E DA COMUNIDADE

16. ADOTAR ATITUDE DE 
RESPEITO À DIVERSIDADE

17. UTILIZAR NOVAS TECNOLOGIAS 
DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E 
TER UMA VISÃO CRÍTICA DA MÍDIA

18. DESENVOLVER A COMUNICAÇÃO 
INTERPESSOAL

19. IDENTIFICAR QUANDO OS 
OUTROS PRECISAM DE AJUDA 
E DESENVOLVER ATITUDE 
DE SOLIDARIEDADE

20. DEFENDER A ÉTICA, O RESPEITO ÀS 
COISAS PÚBLICAS E PARTICIPAR DOS 
MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL
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Sobre o assunto

Autoconhecimento é o quanto você 
conhece sobre si mesmo, incluindo a 
parte física (seu corpo), intelectual (seus 
valores e seu conhecimento) e emocional 
(seus sentimentos). Autoestima é como 
se sente em relação a si mesmo, o quanto 
se aceita e se gosta. Autoconfiança é o 
quanto acredita em si mesmo e sente-
se capaz de atingir seus objetivos. 

Uma briga em família, o fim de um namoro ou 
uma nota baixa podem abalar seu equilíbrio 
emocional, gerar tristeza e decepção. Mas 
esses momentos também representam uma 
oportunidade de aprender, amadurecer e 
seguir rumo a seus objetivos. Uma pessoa com 
autoconhecimento, autoestima e autoconfiança 
aceita o jeito como é, defende seu ponto de 
vista e assume responsabilidades pelo que faz. 
Conhecer, valorizar a si mesmo e confiar na 
sua capacidade são estratégias fundamentais 
para sentir-se bem, relacionar-se positivamente 
com outras pessoas e tomar decisões de 
forma segura e consciente sobre as questões 
da sua vida. É importante identificar seus 
próprios valores e crenças e viver de acordo 
com ele. Na escola, quando não souber fazer 
alguma tarefa por inteiro, faça o que for 
possível e procure ajuda com quem tem mais 
experiência para aprender a fazer a parte 
que falta. Na comunidade, envolva-se em 
atividades comunitárias: esportes, atividades 
culturais e artísticas, mutirões e dê sua 
contribuição para melhorar o lugar onde vive.

FICHA 1: 
DESENVOLVER O 

AUTOCONHECIMENTO, A AUTOESTIMA 
E A AUTOCONFIANÇA



Tá na Lei

“É dever de todos velar pela dignidade da 
criança e do adolescente, pondo-os a salvo 
de qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor”. 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA)  – Art. 18

História de vida

Ricardo, 15 anos, mudou de escola e, apesar 
de querer fazer novos amigos, tinha medo 
de não ser aceito na turma. Uma colega 
preparou um festão e o convidou. Ele estava 
louco para ir, era a chance de se enturmar, 
mas não tinha roupa adequada nem dinheiro 
para comprar. Isso o deixou inseguro. Deixaria 
de ir? Pagaria mico com roupa velha? 
Ricardo se abriu com um primo e durante a 
conversa se tocou que quem foi convidado 
foi ele, não as suas roupas! Ricardo foi um 
dos mais divertidos: dançou, contou histórias 
e voltou para casa, cheio de novos amigos.

Questões para aquecer o debate

- Você valoriza mais o comportamento das 
pessoas ou o jeito que elas aparentam 
ser? Você conhece pessoas que ficam 
mais bonitas justamente por terem 
uma personalidade encantadora?

- Liste cinco coisas positivas e cinco negativas 
sobre você mesmo. Qual das duas listas 
se completa mais rapidamente? Como 
seria possível manter ou reconstruir sua 
autoimagem de uma maneira positiva?

- Quando você vai fazer algo pela primeira 
vez, você costuma visualizar seu sucesso 
ou seu fracasso antes de começar? 

- Você costuma se comparar excessivamente 
com outras pessoas? Será que está 
medindo sua vida pelos valores dos outros 
ou já encontrou seus próprios valores?
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Sobre o assunto

Por ser adolescente, você tem direitos e 
responsabilidades asseguradas pelo artigo 
227 da Constituição Federal, detalhado no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
e fundamentado na Convenção sobre os 
Direitos da Criança (CDC), um documento 
internacional aprovado por 193 países. O ECA 
define cinco direitos fundamentais: à vida e à 
saúde; à liberdade, ao respeito e dignidade; à 
convivência familiar e comunitária; à educação, 
cultura, esporte e lazer; à profissionalização e 
proteção no trabalho. Para que o direito seja 
realizado, há vários atores envolvidos, inclusive 
o sujeito de direito, que neste caso é a criança 
e o adolescente. Entre os atores que defendem 
o direito está a justiça. Para que o direito seja 
protegido, são criadas políticas. Para que o 
direito seja garantido, são aprovadas as leis.

Na adolescência, as responsabilidades e 
os direitos vão se transformando. Novas 
regras são estabelecidas, negociadas com 
a família e isso depende de flexibilidade 
de todos. Com respeito e diálogo, é 
possível conhecer as necessidades de cada 
um, estabelecer regras que funcionam 
para todos e conhecer novos direitos e 
responsabilidades também fora de casa.

Organizações governamentais e não-
governamentais da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios compõem 
o Sistema de Garantia de Direitos (SGD) 
da Criança e do Adolescente, responsável 
pela gestão dos direitos previstos no ECA. 
O SGD é formado por três eixos: Promoção, 
Defesa e Controle Social. É preciso 
conhecer esses atores e identificar canais 
de comunicação e participação com eles. 
Visitar o Conselho Tutelar de seu município 
pode ser o primeiro passo para buscar 
informações sobre os outros atores do SGD.

FICHA 2: 
CONHECER E REIVINDICAR 
SEUS DIREITOS E ASSUMIR 

RESPONSABILIDADES 
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Tá na Lei

“É dever da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do poder público 
assegurar [à criança e ao adolescente], 
com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária.
Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) – Artigo 4o

História de vida

Desde os sete anos, Daiana ajudava a montar 
barracas na feira. O que ganhava era dividido 
em casa. Aos 13, ela assumia responsabilidades 
incompatíveis com sua idade. Praticar esportes 
e brincar nem pensar. Sua sorte foi não ter 
abandonado os estudos e foi na escola que 
Daiana recebeu uma cartilha sobre o Sistema de 
Garantia de Direitos. Ela passou o recreio lendo 
aquilo, ficou curiosa e passou no Conselho 
Tutelar para tirar dúvidas. O que fazer se a 
família não tinha renda suficiente e dependia 
do seu trabalho? A conselheira foi conversar 
com a mãe de Daiana e orientá-la a se inscrever 
em um programa de assistência social que 
garantia o básico para sua família e oferecia 
cursos profissionalizantes para os adultos da 
família. A menina conseguiu se dedicar mais 
aos estudos e, ao invés de ir para a feira, se 
engajou em uma atividade de arte-educação 
oferecida por uma ONG próxima a sua casa.

Questões para aquecer o debate

- Para você, o que significa o direito de ser 
adolescente? Você tem realizado esse direito?

- Quais os seus direitos e responsabilidades 
como adolescente, quem são os responsáveis 
por sua garantia e como mobilizá-los?

- Quais são os órgãos que integram o Sistema 
de Garantia de Direitos, onde ficam e 
como entrar em contato com eles?

- O governo brasileiro conta com 
recursos que podem ser destinados 
para implementar políticas públicas 
direcionadas para os adolescentes. Mapear 
esses recursos e mobilizar pessoas para 
exigir o cumprimento dos direitos é um 
aprendizado essencial para a cidadania 
dos adolescentes. Como fazer isso?

- A educação é um direito poderoso para 
romper o ciclo de pobreza. Em sua opinião, 
o que seria possível fazer para que esse 
direito seja realizado em sua plenitude? 

- Está na Constituição Brasileira (Art. 5º): “todos 
são iguais perante a lei”. Como fazer essa 
lei valer na prática e contribuir para que o 
Brasil alcance igualdade na diversidade?
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Sobre o assunto 

O adolescente tem o direito de apreender os 
conteúdos acadêmicos que contribuem para 
que atue como cidadão, com valores, ética, 
autonomia intelectual e pensamento crítico. 
Para ter esse conhecimento na idade adequada, 
deve ter acesso à escola desde os quatro anos 
de idade, passar para o ensino fundamental 
aos seis, para o ensino médio aos 15 anos 
e permanecer assistindo às aulas até os 17 
anos. Para avaliar o conhecimento adquirido 
até o último ano do ensino médio, o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM) é aplicado 
em todo o Brasil e utilizado como parte do 
processo seletivo em mais de mil instituições 
de ensino superior públicas e privadas. 

Em janeiro de 2012, o Ministério da Educação 
(MEC) publicou a resolução do Conselho 
Nacional de Educação (CNE) que substitui as 
diretrizes curriculares para o ensino médio no 
Brasil que estava em vigor desde 1998. A ideia 
é fugir do ensino “decoreba” e preparar os 
estudantes não só para o vestibular e para o 
trabalho, mas para a vida de forma mais ampla. 
De acordo com as novas diretrizes, a formação 
integral do adolescente é diversificada 
e inclui temas como direitos humanos e 
sustentabilidade ambiental. As matérias são 
divididas em quatro eixos: 1. Linguagens: língua 
portuguesa, língua materna (indígenas), língua 
estrangeira moderna, arte e educação física; 2. 
Matemática; 3. Ciências da natureza: biologia, 
física e química; e 4. Ciências humanas: 
história, geografia, filosofia e sociologia

FICHA 3: 
APREENDER OS CONTEÚDOS 

ACADÊMICOS
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Para participar do cotidiano da escola, não 
basta frequentar as aulas, mas prestar atenção 
no conteúdo, na postura do professor, na 
relação desse conteúdo com a sua vida prática 
e reivindicar por melhores condições para a sua 
vida escolar. É preciso compreender o projeto 
político-pedagógico e buscar maneiras diversas 
de aprender. O engajamento dos estudantes 
no debate sobre os temas a serem abordados 
dentro de cada disciplina é fundamental para 
aproveitar a flexibilidade existente na nova 
diretriz curricular. Sua turma pode solicitar 
aulas específicas sobre prevenção às DST/
aids, aborto, orçamento, gravidez, entre 
outros assuntos. Uma forma de relacionar 
o conteúdo estudado em sala de aula com 
a vida prática é desenvolver projetos de 
pesquisa na comunidade, com a participação 
dos moradores e o apoio da comunidade.

Tá na lei

“Uma das finalidades do Ensino Médio 
é: o aprimoramento do educando como 
pessoa humana, incluindo a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico”
Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) – Art. 35

História de vida

Para compreender o impacto ambiental dos 
fogões a lenha nas casas da comunidade, 
Elisa, Jorge e Mateus, todos com 15 anos, 
tiveram uma ideia: fazer uma pesquisa nas 
casas de sua comunidade que ainda tinham 
esse tipo de fogão, relacionando essa 
informação com a quantidade de doenças 
respiratórias das famílias. Para isso, contaram 
com a ajuda da professora de biologia e de 
um engenheiro agrônomo da comunidade. 

Questões para aquecer o debate

- Você já fez alguma pesquisa em sua 
comunidade? Qual foi o resultado? Que 
tema acha importante ser pesquisado? 

- Na escola, quais os conteúdos que você 
tem mais facilidade para aprender? 
Quais têm mais dificuldade? E o que 
poderia fazer para superá-las? 

- Além de assistir às aulas, você participa de 
outros projetos escolares? Quais? Como? 
Como ampliar a sua participação na escola?
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Sobre o assunto

Todo adolescente tem o direito de expressar a 
sua opinião, ser ouvido e desenvolver projetos 
pessoais, sejam individuais ou coletivos, 
influenciar processos de decisão e de ação 
e realizar seu direito de ser adolescente. 
A participação cidadã fortalece a sua voz 
junto às pessoas responsáveis por defender, 
promover e proteger seus direitos. Desde 
2005, os adolescentes participam como 
delegados oficiais das etapas municipal, 
estadual e nacional das Conferências dos 
Direitos da Criança, com direito a voz e voto. 
São encontros que acontecem a cada dois 
anos nos estados e municípios do Brasil 
inteiro e terminam em uma Conferência 
Nacional em Brasília. Elas são importantes 
para conseguir o compromisso dos governos 
para que coloquem em prática as propostas 
elaboradas pela sociedade, inclusive por você!

Cada círculo representa uma esfera do 
cotidiano dos adolescentes e em cada uma 
delas é possível ter um nível de participação. 

Na família: dialogar com seus pais, responsáveis 
e irmãos sobre questões domésticas e 
familiares é um bom exercício de participação 
que pode contribuir para encontrar soluções.  

Na comunidade: associações de bairro, 
ONGs, grupos religiosos, projetos de 
comunicação comunitária podem ampliar 
os espaços de participação de adolescentes 
e incluir em sua agenda de atividades 
temas importantes para esse grupo. 

FICHA 4: 
PARTICIPAR DE PROCESSOS 

DECISÓRIOS NA ESFERA 
SOCIAL E POLÍTICA 
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Na escola: eleições para representante de 
turma, grêmio estudantil, atividades artísticas, 
jornais e rádio escolares são estratégias 
para se discutir questões ligadas à vida dos 
estudantes, seus direitos, sua aprendizagem. 

Nas políticas públicas: os Conselhos de 
Direito são responsáveis por sugerir, formular 
e fiscalizar políticas para que o município, 
o estado e o país garantam os direitos 
estabelecidos no ECA. Existem Conselhos 
dos Direitos da Criança e do Adolescente no 
nível municipal, estadual e nacional. Todos 
são compostos por metade de representantes 
do governo e outra metade da sociedade 
civil. Converse com os conselheiros em sua 
cidade e descubra qual a melhor maneira de 
participar dessa instituição! Informações: email 
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente: conanda@sedh.gov.br.  

Tá na lei

“O direito à liberdade compreende os seguintes 
aspectos: opinião e expressão; participar da 
vida familiar e comunitária, sem discriminação; 
participar da vida política, na forma da lei”
Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) – Art. 16
 

História de vida

Rodrigo percebeu que tinha facilidade para 
desenhar. Em sala de aula, ele fazia caricatura 
dos colegas, professores e ilustrava cadernos 
com monstros, personagens de quadrinhos, 
animais, flores, natureza. Seus amigos já 
sabiam deste talento e chamaram Rodrigo 
para grafitar os muros da escola numa 
madrugada. Ele ficou empolgado com a 
ideia, mas pensou que se isso fosse feito às 
escondidas, muita gente poderia confundir sua 
intenção artística com vandalismo. Então, ele 
fez uma contraproposta. Pediu um tempinho 
para negociar sua ideia dentro da escola e 
conseguiu apoio para promover um sábado 
cultural, aberto à comunidade. Tubos de 
spray, tintas e lanche foram providenciados 
por comerciantes locais. A escola mudou 
a sua cara, ficou colorida e todo mundo 
se sentiu um pouco mais dono dela.

Questões para aquecer o debate

- Quais seriam as decisões mais importantes 
na vida dos adolescentes? Que fatores 
ou pessoas influenciam suas decisões? 

- Você se sente confortável para participar 
de decisões em casa, na escola, na 
comunidade? Senão, quais os desafios? 
Como podem ser superados? 
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Sobre o assunto

O desrespeito aos direitos dos adolescentes 
pode ser fácil de enxergar em casos graves 
como agressões físicas ou até uma ameaça 
de morte. Mas também há maneiras sutis de 
ameaçar os direitos, como a oferta de um 
trabalho noturno, por exemplo, que parece 
promissora, mas compromete o rendimento 
escolar e resulta no abandono dos estudos.

É importante perceber as situações em que 
sua dignidade, integridade e cidadania estão 
ameaçadas por qualquer pessoa, grupo ou 
instituição e saber a quem recorrer para buscar 
ajuda. Muitos meninos e meninas brasileiras não 
têm o seu direito de ser adolescente cumprido:

- Os adolescentes são o segundo grupo 
etário mais pobre da população, depois das 
crianças: 38% dos adolescentes brasileiros 
vivem em pobreza (IBGE/Pnad – 2009). 

- A cada dia, 11 adolescentes são assassinados 
no Brasil (Ministério da Saúde/SIM, 2009).

- 80% das denúncias de exploração 
sexual, feitas no primeiro semestre de 
2010 por meio do disque-denúncia, 
referiam-se a adolescentes (Secretaria de 
Direitos Humanos/Disque 100, 2010). 

- Mais de 7 milhões de adolescentes em 
idade de frequentar os anos finais do 
ensino fundamental estão fora da escola e 
pouco mais da metade dos adolescentes 
entre 15 e 17 anos (50,9%) está no 
ensino médio, que é o nível adequado 
para a sua idade (IBGE/Pnad, 2009). 

Se em algum momento, você passar por uma 
situação difícil, sentir-se sozinho, desconfiar 
que algo não vai bem com a sua saúde, achar 
que ninguém leva a sério sua preocupação ou 
sentir que algo ou alguém pode te prejudicar, é 
hora de buscar apoio. Aquele professor em que 
você mais confia, a coordenação pedagógica 
da escola, o Conselho Tutelar da sua cidade, 
um tio ou tia mais gente boa são algumas 
opções para buscar proteção. Procure conhecer 
também as garantias do Estatuto da Criança e 
do Adolescente para fazer valer o seu direito.

FICHA 5: 
BUSCAR PROTEÇÃO 

QUANDO AMEAÇADOS 
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Procure apoio de alguns professores para 
organizar seminários, debates, palestras, 
entre outras atividades que contribuam 
para aprender a proteger seus direitos. 
Grêmios estudantis e jornais escolares são 
ótimos exemplos de atividades que podem 
facilitar o diálogo com professores, com a 
direção da escola e com especialistas sobre 
seus direitos. Procure ocupar espaços de 
convivência como praças, associações de 
moradores e conversar com lideranças locais 
sobre ações voltadas para adolescentes. É 
fundamental conhecer quais as instituições 
de sua comunidade que compõem a rede de 
proteção de crianças e adolescentes, como o 
Conselho Tutelar, Centros de Defesa da Criança 
e do Adolescente e órgãos de segurança.  

Tá na lei

“É dever de todos prevenir a ocorrência 
de ameaça ou violação dos direitos 
da criança e do adolescente.
Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) – Art. 70

História de vida

Sabrina, 16 anos, morava com a mãe e o 
namorado da mãe desde os 13. Quando fez 
15 anos, o padrasto começou a procurá-
la escondido da mãe, oferecendo dinheiro 
para que ela aceitasse ficar com ele e com 
seus amigos. Constrangida, Sabrina não 
tinha coragem de contar para ninguém o 
que estava acontecendo, mas confiou em 
sua professora de português. A professora 
orientou a menina para que utilizasse o Disque 
100 e, assim, Sabrina descobriu o contato do 
Conselho Tutelar mais próximo de sua casa. 
Foi a Conselheira Tutelar quem se aproximou 
de sua família, conversou com sua mãe e fez 
uma advertência a seu padrasto sobre os 
crimes de exploração e abuso sexual. A mãe 
apoiou Sabrina e separou-se do namorado.

Questões para aquecer o debate

- Você conhece adolescentes que tenham 
sofrido ameaça ou se sentido desprotegidos? 
Em que situação isso aconteceu? O que 
fizeram na ocasião? Denunciaram? Com 
quem você pode contar quando se sente 
ameaçado (professores, pais, parentes, 
amigos, líderes comunitários, outros)? 

- O que você faria se precisasse de apoio 
para se proteger de alguma situação?

- Você conhece os seus direitos e sabe 
quem são os responsáveis por sua 
garantia e onde buscar informações 
sobre a rede de proteção?

- Quem são os adultos de confiança que podem 
apoiar os adolescentes, caso seja necessário?

- Você acha que tem seus direitos ameaçados 
quando lê o jornal? Quando vê televisão? 
Quando sai na rua? Quando está na escola?

- Até que ponto características pessoais 
(raça/etnia, local onde mora, orientação 
sexual) influenciam na proteção 
ou violação de seus direitos?  
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Sobre o assunto

Todo adolescente é capaz de ter uma 
atitude saudável pela prática de esportes e, 
assim, garantir a realização de seu direito 
ao esporte seguro e inclusivo, desenvolver 
sua autoestima, equilíbrio físico e psíquico 
e capacidade de interação social. O esporte 
não é para alguns, é para todos, não 
importa se você tenha ambições como 
esportista, se é menino ou menina, qual a 
sua raça/etnia, e suas condições físicas.

Infelizmente, ainda são muito reduzidas 
as iniciativas de promoção do esporte no 
Brasil. A taxa de atendimento do programa 
Segundo Tempo, que atualmente faz parte do 
programa de Educação Integral Mais Educação, 
implementado pelo Ministério da Educação 
(MEC), chegou a 27,2% dos municípios 
brasileiros no primeiro semestre de 2010. Já 
o projeto Praças da Juventude, do Ministério 
do Esporte, que propunha equipar espaços 
públicos para a prática de esportes entre 
2008 e 2010, foi implementado em 23,8% do 
total de 192 praças brasileiras conveniadas. 

A Rede de Adolescentes e Jovens pelo 
Esporte Seguro e Inclusivo (Rejupe) discute as 
oportunidades e benefícios trazidos pela Copa 
do Mundo, Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 
que serão realizados no Brasil em 2014 e 
2016, respectivamente. Esses megaeventos 
esportivos demandam investimentos e 
resultam em grande infraestrutura, aumento 
de oportunidades de emprego e promoção 
do turismo, além de prestígio. Eles deixarão 
um legado para o país. Mas é importante 
discutir como as crianças e adolescentes 
se beneficiarão desse legado social. 

FICHA 6: 
ADOTAR ATITUDE SAUDÁVEL 
PELA PRÁTICA DE ESPORTES



WWW.SELOUNICEF.ORG.BR

39

Estabelecer metas realistas para a prática 
de exercícios é um bom começo. Identificar 
um esporte que você gosta e procurar locais 
para praticá-lo perto de casa ou da escola 
pode render muitos amigos, além de saúde 
e disposição de sobra. Por acaso, a família 
emenda a novela das 6, 7 e 8 em frente à 
TV? Que tal propor hábitos mais saudáveis, 
caminhadas e uma alimentação mais livre de 
frituras, refrigerantes e produtos artificiais?

Na escola, você pode organizar um 
campeonato esportivo. As turmas podem 
se dividir em times e você pode contar com 
o apoio do(a) professor(a) de educação 
física ou de voluntários da comunidade nos 
treinamentos. Dança de rua, caminhadas, 
corridas, ginástica, o futebol na praia ou 
no campinho da esquina são atividades 
que ajudam na interação social e podem 
ser fortalecidas se as associações de 
moradores, ONGs ou centros comunitários 
derem uma força para garantir que elas 
aconteçam de forma mais organizada. 

Tá na lei

“A criança e o adolescente têm direito 
a informação, cultura, lazer, esportes, 
diversões, espetáculos e produtos e 
serviços que respeitem sua condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento.
Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) – Art. 71

História de vida

As quadras da escola de Mateus, 16 anos, 
estavam tão detonadas, que os alunos 
acabavam jogando bola do lado de fora, 
próximo a ruas movimentadas e perigosas. 
Ele adorava futebol no fim de tarde, para 
brincar com os amigos e conhecer gente nova. 
Mas estava ficando inviável jogar perto do 
trânsito. Foi então que Mateus sugeriu uma 
mobilização na escola para melhorar a oferta 
de atividades esportivas. Ele descobriu gente 
que não gostava de futebol, mas adorava 
vôlei, handebol e tinha até um dançarino 
de hip-hop. Com apoio do professor de 
educação física, Mateus organizou oficinas 
esportivas na escola. O sucesso foi tão 
grande que os pais dos alunos também se 
animaram e sugeriram uma atividade parecida 
aos sábados, no galpão comunitário.

Questões para aquecer o debate

- Você tem onde praticar esporte na sua 
escola? Como poderia ampliar esses espaços?

- Como os eventos esportivos – Copa, 
Olimpíadas e Paraolimpíadas – podem 
ajudar a levantar o tema sobre o direito 
ao esporte seguro e inclusivo no Brasil?

- Qual esporte você mais gosta de praticar? 
Onde pratica? Como se sente? O que 
aprende com a prática dessa atividade?

- Você conhece atividades esportivas 
oferecidas perto de sua casa ou escola?
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Sobre o assunto

Mesmo depois que o corpo já está formado, 
o cérebro continua a desenvolver-se, 
principalmente na fase final da adolescência, 
que começa aos 15 anos. Você já percebeu que 
nesta idade aumenta nossa sede de questionar? 
Com o pensamento analítico apurado, diante 
de um problema o adolescente formula 
hipóteses, coleta dados, analisa-os, para então 
propor soluções. O pensamento analítico 
não é o único tipo de pensamento a ser 
desenvolvido e valorizado em nossa vida. Existe 
o pensamento “holístico” (holos, do grego = 
o todo), ou pensamento sistêmico, priorizado, 
por exemplo, na biologia e na psicologia. 

Não só os músculos se desenvolvem com 
exercício, mas também o cérebro! Este 
exercício possibilita a construção crescente 
da capacidade analítica, partindo de temas 
mais cotidianos para temas novos, sobre os 
quais se produz conhecimento. Em duplas ou 
grupos pequenos, reflita e discuta temas que 
apareçam na escola, na mídia, em casa. Depois 
discuta um tema novo, como uma descoberta 
científica ou uma teoria que acaba de ser 
divulgada, mas com a mediação de alguém 
que já tenha conhecimento sobre o tema. 

Para exercitar o pensamento analítico 
é preciso: obter informações por meio 
de perguntas e observações; separar as 
informações, analisá-las, organizá-las em 
categorias, descrever acontecimentos e 
idéias com exatidão, fazer comparações 
para identificar semelhanças e diferenças, 
avaliar as informações, chegar a conclusões 
e projetar as conclusões para o futuro. 

FICHA 7: 
DESENVOLVER O 

PENSAMENTO ANALÍTICO
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Uma investigação familiar para descobrir mais 
sobre a sua história pode ser uma boa maneira 
de exercitar a capacidade analítica. Procure 
identificar uma questão sobre a qual você ainda 
não tem informação. Você já perguntou como 
seus pais se conheceram, como escolheram seu 
nome, o que mudou depois do seu nascimento?

Muitas aulas contribuem para desenvolver 
a capacidade analítica: na matemática, 
quando resolvem problemas; na literatura, 
quando interpretam textos; na história, 
quando se relacionam fatos passados com 
atuais. Problemas práticos também podem 
ser resolvidos pelo pensamento analítico. O 
caminho é decompor um problema grande 
em partes menores e obter maior quantidade 
de detalhes possível sobre aquela pequena 
parte do problema. Por exemplo, sobre o 
lixo acumulado na rua, você pode coletar 
informações nas casas dos seus vizinhos 
sobre a maneira como armazenam e retiram 
o lixo e, assim, analisar e uma solução 
para a questão do lixo na rua toda.

Tá na lei

“Os Estados Partes reconhecem que a 
educação da criança deverá estar orientada 
no sentido de: a) desenvolver a personalidade, 
as aptidões e a capacidade mental e física 
da criança em todo seu potencial”.
Art. 29 – Convenção sobre os 
Direitos da Criança

História de vida

Mariana, 17 anos, já sabia que queria estudar 
arquitetura após concluir o ensino médio. Mas 
ainda não tinha elaborado um plano de ação 
para atingir tal objetivo. Antes de decidir, ela 
fez uma investigação: entrou no site de diversas 
universidades, coletando informações como 
preço, concorrência, pré-requisitos, datas das 
provas, nota da universidade no Enade. Fez 
uma tabela com essas categorias, definiu um 
peso de 1 a 10 para cada item. Após analisar 
todas as informações, ela definiu seus planos A, 
B e C. E começou a agir: nas férias de julho, fez 
um curso de desenho, já que esse era um dos 
pré-requisitos para entrar na escola que queria.

Questões para aquecer o debate

- Em que outras situações você poderia 
utilizar o pensamento analítico como 
estratégia de resolução de um problema?

- Em que situações o pensamento 
analítico pode ser útil?

- Em que situações o pensamento 
sistêmico pode ser mais interessante?

- Seria possível combiná-los? Como?
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Sobre o assunto 

Todo adolescente tem o direito de vivenciar 
a sexualidade sem neuras e com muita saúde, 
protegendo a si mesmo e a quem compartilha 
essa vivência com você. Usar ou não o 
preservativo na hora “H” depende de fatores 
emocionais e de relacionamento que só você 
vai poder gerenciar. No meio do turbilhão 
de emoções e sensações, pode ser que você 
não perceba, mas há um processo de reflexão 
sobre as possíveis conseqüências dessa 
escolha. Usar a camisinha traz autoconfiança, 
promove saúde e demonstra que você 
está no controle do que acontece em sua 
vida, podendo planejar este e os próximos 
passos. Usar camisinha é um ato de cuidado. 
Prova de amor é cuidar de si e do outro!

A transmissão sexual continua sendo 
responsável por grande parte das infecções 
entre pessoas com mais de 13 anos. De 2000 
a 2010, o país reduziu o número de casos no 
Sudeste, mas aumentou em todas as outras 
regiões. No geral, a epidemia afeta mais 
homens que mulheres, mas entre pessoas 
de 13 a 19 anos a tendência se inverte: para 
cada oito casos em meninos, existem 10 em 
meninas. Aproximadamente 21 mil crianças 
e adolescentes de até 15 anos vivem com 
o HIV, principalmente pela transmissão 
vertical, ou seja, de mãe para filho (Ministério 
da Saúde/Boletim Epidemiológico, 2011).

FICHA 8: 
SABER PREVENIR-SE DAS DOENÇAS 

EM GERAL E PROTEGER OS OUTROS E 
A SI MESMO DAS DST E DO HIV/AIDS 
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Alguns comportamentos como o sexo 
desprotegido ou o uso de drogas injetáveis 
com seringa compartilhada que deixam as 
pessoas vulneráveis também estão ligados 
ao estado emocional de cada pessoa. 
Vulnerabilidade é uma condição que certas 
pessoas têm que aumentam as chances 
dela se infectar ou adoecer mais do que as 
outras pessoas. Para aumentar as condições 
de evitar danos e doenças em nossa vida, 
precisamos de informação, equilíbrio emocional 
e recursos (como uso da camisinha).

O Centro de Saúde é o local onde buscar 
preservativos, cartilhas e tirar aquela dúvida 
que você ainda não teve coragem de 
comentar com outra pessoa. Os profissionais 
de saúde vão te atender e manter sigilo 
sobre qualquer informação pessoal. Procure 
saber onde fica o CTA – Centro de Testagem 
e Aconselhamento, serviço especializado 
com palestras informativas e teste gratuito 
para verificar infecção pelo HIV ou sífilis. 

A conversa sincera com amigos e/ou 
namorado(a) é sempre bem-vinda e pode 
ajudar a esclarecer dúvidas, sem pressão 
e com respeito pela maneira como cada 
um deseja vivenciar a sua sexualidade.

Tá na lei

“A saúde reprodutiva implica que as pessoas 
são capazes de ter uma vida sexual segura e 
satisfatória e que possuem a capacidade de 
se reproduzir e a liberdade para decidir se, 
quando e com que frequência devem fazê-lo”.
Conferência Internacional sobre População 
e Desenvolvimento (CIPD), Cairo, 1994.

História de vida

Desde que aquela aluna nova, a Karina, chegou 
que Zeca não sonhava com outra coisa. Ele 
estava totalmente fissurado, apaixonado, e 
tinha que se segurar para prestar atenção na 
aula e não ficar hipnotizado pelo movimento 
daquele cabelo longo, que virava de um lado 
para outro. Ele já tinha conseguido um selinho 
no recreio, mas foi quase de brincadeira. 
Eis que no forró do Carlinhos, ela aparece 
de surpresa! E foi se encantando pelo papo 
do Zeca, que falava sobre as músicas que 
marcaram a sua vida, sobre os planos para o 
futuro, até que nenhum dos dois quis dizer 
mais nada. Ela propôs que ele a levasse 
em casa. Ele disse sim. Ela o convidou para 
entrar. Ele disse sim. O momento era perfeito. 
Mas... ele se deu conta que havia esquecido a 
camisinha no bolso de outra calça. “Também 
não tenho”, disse ela. O que fazer?

Questões para aquecer o debate

- Por que é tão importante usar o preservativo?

- Se me descobrir soropositivo ou souber de 
alguém próximo que vive com o HIV, quem 
seriam as pessoas de confiança para me 
orientar e seguir em frente, sem preconceito?

- Onde é possível buscar informação sobre 
as formas de prevenção das DST/AIDS?

- Quem é vulnerável à AIDS? Quem 
precisa fazer o teste?

- Você respeita a maneira que cada 
um vivencia a sexualidade?

- O projeto Saúde e Prevenção nas Escolas 
(SPE) propõe um namoro entre saúde e 
educação. Você já ouviu falar deste projeto?
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Sobre o assunto

A Arte e a produção de cultura são os 
principais veículos para a construção de um 
olhar reflexivo sobre a vida e o mundo. Cada 
cultura possui as suas expressões artísticas 
e as suas práticas culturais específicas. 
As culturas, na sua diversidade, e os seus 
produtos criativos e artísticos, representam 
formas contemporâneas e tradicionais de 
criatividade humana que contribuem de forma 
incomparável para a nobreza, o patrimônio, 
a beleza e a integridade das civilizações. 

O Ministério da Cultura tem buscado aproveitar 
locais onde já acontecem manifestações 
artísticas para instalar os Pontos de Cultura 
em associações de bairro, ONGs, igrejas e 
templos. Quem decide o tipo de atividade é a 
comunidade. Hoje, existem 2,5 mil pontos de 
cultura em mais de 1,1 mil cidades brasileiras.

O primeiro passo é prestar atenção às 
produções artísticas e culturais a que você 
tem acesso (música, poesia, grafite, estilos 
de dança etc). Elas dão conta da diversidade 
cultural que há no mundo? Refletir, conhecer, 
se expressar e criar são ações indispensáveis 
para o desenvolvimento de atitudes mais 
conscientes em relação à existência. Você 
já parou para refletir quais são as suas 
formas de expressar e desenvolver a sua 
criatividade? Você pode aprimorá-las fazendo 
cursos, estudando e praticando e partilhando 
seus aprendizados, dúvidas e indagações 
com amigos, professores e parentes.

FICHA 9: 
DESENVOLVER PREFERÊNCIAS 

ESTÉTICAS E SENSIBILIDADE 
CULTURAL E ARTÍSTICA
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Você pode escolher as músicas, bandas e 
cantores que mais gosta após ter ouvido 
diversas manifestações artísticas em forma 
de música. E também pode aprimorar a sua 
criatividade, seja por meio do teatro, da 
dança, das artes visuais ou outras formas de 
expressão. Você se interessa pela comida 
típica, artesanato e costumes da sua região 
e de outras regiões que tem vontade de 
conhecer? Essa também é uma forma de 
expandir a sua sensibilidade cultural e artística.  

Converse com o professor de Educação 
Artística sobre como esta disciplina pode 
reforçar a consciência cultural. Atividades 
extracurriculares de promoção da cultura 
também são maravilhosas opções para que 
as diversas manifestações artísticas estejam 
disponíveis: mostras culturais, feiras de ciência, 
apresentações de capoeira, break, grafite, 
sarau, teatro, festivais de banda e muito mais.

Verifique se na sua comunidade existem 
espaços culturais com opções para diversas 
manifestações artísticas. Caso não existam, 
procure as lideranças comunitárias para 
que a comunidade se mobilize e reivindique 
do governo espaços como este. Pesquise 
quem são as pessoas da sua comunidade 
que se manifestam artisticamente.

Tá na lei

“Toda pessoa tem o direito de participar 
livremente da vida cultural da comunidade, 
de fruir as artes e de participar do processo 
científico e de seus benefícios”.
Artigo XXVII da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos

História de vida

Eric, 16 anos, conheceu a música sertaneja e se 
amarrou. Ele começou a sair com os amigos 
para as festas que tocavam esse estilo. Foi 
como se ele tivesse encontrado seu grupo e 
sua identidade. Um dia na escola, a professora 
propôs aos estudantes que pesquisassem 
sobre manifestações artísticas de diversos 
países e Eric ficou responsável pela Rússia. 
Dentre outras descobertas, ele se maravilhou 
com as pinturas de Vasnetsov, com os 
textos que leu de Dostoievski, com a dança 
cossaca e com a música de Tchaikovsky e 
os sons do piano, instrumento que ele nunca 
havia visto pessoalmente. Eric continuou 
ouvindo sertanejo, saindo com os amigos, 
mas também começou a conhecer a música, a 
arquitetura, a literatura, as danças, esculturas 
e pinturas de diversos outros países.

Questões para aquecer o debate

- Quando você entra em contato com 
uma forma de manifestação diferente 
das que você já tinha contato, 
você se abre para conhecer? 

- Qual a importância das manifestações 
artísticas para a criação da nossa identidade?

- Como você e seus amigos têm se expressado 
artisticamente? Quais são as suas fontes de 
pesquisa que aprimoram esta manifestação?

- Que caminhos você tem encontrado para 
conhecer outras formas de ver o mundo?

- Quais são as tradições culturais presentes 
em sua família e comunidade? 
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Sobre o assunto

A sustentabilidade do planeta está diretamente 
conectada com a sustentabilidade de nossas 
vidas. Todas as nossas ações e atitudes 
têm impacto no mundo, então, quando 
escolhemos agir cuidando também das 
outras formas de vida, estamos cuidando 
da gente e das gerações futuras.

Adotar uma atitude ambiental responsável é 
se ver como parte integrante de uma rede de 
interdependência chamada Planeta Terra, ter a 
consciência de que suas ações têm influência na 
vida dos outros seres e agir responsavelmente, 
contribuindo para uma vida coletiva sustentável.

Em 2008, no Encontro de Cúpula da ONU 
sobre Clima, realizado em Nova Iorque, 
adolescentes e jovens pediram aos líderes 
mundiais que agissem mais rapidamente 
e de forma mais abrangente para conter o 
aumento das emissões de carbono. Segundo 
o Ministério da Educação, atualmente 
cerca de 4 mil escolas brasileiras possuem 
Comissões de Meio Ambiente e Qualidade 
de Vida, graças à reivindicação de 400 
meninos e meninas de 11 a 14 anos que 
participaram da I Conferencia Nacional Infanto-
Juvenil pelo Meio Ambiente, em 2003.

Que tal começar pela sua própria casa? Os 
alimentos que consumimos, os produtos 
que utilizamos e a reciclagem deles, como 
economizamos água e energia são alguns 
dos pontos pelos quais podemos começar. 
Tome banho, escove os dentes, lave 
roupas e louças utilizando a quantidade 
de água necessária, sem desperdícios.

FICHA 10: 
ADOTAR ATITUDE AMBIENTAL 

RESPONSÁVEL
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Imagine que você e sua turma podem criar 
uma horta comunitária e que os alimentos 
do lanche e do almoço venham de lá? A 
reciclagem de produtos, armazenamento 
e utilização da água, o uso de energias 
alternativas como a solar, compostagem, 
plantio e muitas outras ações podem ser a 
educação ambiental na prática na escola.

Tá na lei

“Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações”.
Constituição Federal - Art.225 

História de vida

Caroline, 17 anos, gostava muito de badalar 
com as amigas. A cada festa que ia, Caroline 
queria uma roupa diferente e da moda, 
especialmente para ser valorizada pelo grupo 
e se sentir bonita. Um dia, Marta, 17 anos, 
contou que estava muito triste porque não 
tinha dinheiro para comprar roupas novas e 
não queria passar vergonha diante das amigas. 
Caroline, então, teve uma ideia: porque não 
reciclar as roupas que tinham? A ideia teve 
tantas adeptas que neste dia elas acabaram 
não saindo para a festa, pois ficaram quase a 
noite toda criando e produzindo novas peças 
de roupas a partir das antigas. Três anos 
depois elas ainda não tinham necessidade 
de comprar roupas novas, pois cada roupa 
reciclada virava nova e elas descobriram que 
as roupas de fato podiam durar anos a fio.

Questões para aquecer o debate

- Que exemplos você teria de atitudes 
ambientalmente responsáveis?

- Ao se levantar até dormir, faça uma lista das 
suas atitudes. Quais estão conectadas com a 
Vida e quais não estão? O que você precisa 
para continuar agindo de forma a estar 
conectado com a Vida? E as que não estão, 
do que você precisa para transforma-las?

- Às vezes, precisamos de apoio para 
mudar nossas atitudes. De que tipo de 
apoio você e seus amigos precisam para 
agir com responsabilidade ambiental?

- Veja sua escola, sua família, sua comunidade: 
quais ações refletem esta interdependência 
no Planeta? Quais não refletem? O 
que pode ser feito para que a vida seja 
mais sustentável nesses espaços?
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Sobre o assunto

Muitos adolescentes acabam entrando 
apressadamente no mundo do trabalho, 
largando os estudos e ingressando em 
atividades profissionais sem proteção 
legal, comprometendo sua saúde física e 
psicológica. Dos 4,3 milhões de meninos 
e meninas entre 5 e 17 anos que exercem 
algum tipo de trabalho, 77% (3,3 milhões) 
têm entre 14 e 17 anos. O abandono da escola 
já aconteceu para 3,4% dos adolescentes 
brasileiros de 12 a 17 anos que trabalham 
como ambulantes, prestadores de serviço, 
engraxates, empregadas domesticas, coleta de 
frutos, moluscos e mariscos (Dados do IBGE/
Pnad, 2009, disponíveis no relatório O direito 
de ser adolescente. Brasília: UNICEF, 2011).

No centro da escolha da profissão há uma 
pessoa que sente, pensa, age, tem sonhos, 
desejos e expectativas – você! Procure 
investigar se você tem mais interesse em 
trabalhar com pessoas, números e dados, 
meio ambiente ou objetos, se você tem mais 
habilidade nas matérias exatas, biológicas 
ou humanas. Procure relacionar essas 
suas características com as características 
dos prováveis trabalhos, levando em 
consideração suas necessidades pessoais, 
inclusive financeiras, seu estilo de vida, 
suas possibilidades e seus limites. 

FICHA 11: 
DESENVOLVER SEUS TALENTOS E 

ADQUIRIR APTIDÕES PROFISSIONAIS 
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Procure ingressar nos programas de educação 
profissional disponíveis em sua região. 
Aprendiz, Pronatec, Projovem Urbano e 
Rural são algumas iniciativas implementadas 
pelo governo para fazer valer o seu direito à 
educação profissional. Outra dica é fazer um 
mapeamento dos cursos técnicos oferecidos 
para adolescentes por ONGs, associações, 
igrejas e pelo Sistema S (como ficou conhecido 
o conjunto de organizações de categorias do 
setor privado que arrecadam receitas para 
aprimorarem a mão de obra), composto por 
SESC, SENAC, SENAI, entre outros. Fique de 
olho nas instituições que estão sendo abertas! 

Na escola, você também pode pesquisar sobre 
a lei regulamenta o trabalho do adolescente. 
Até os 14 anos, trabalho nem pensar. De 14 
a 16, o adolescente pode trabalhar apenas 
na condição de aprendiz. Nesse caso, 
o aprendizado é mais importante que a 
produção e o adolescente tem que continuar 
os estudos. De 16 a 18 anos, o adolescente 
já pode exercer atividade remunerada com 
carteira assinada, desde que o trabalho não 
prejudique sua condição de desenvolvimento.

Tá na lei

“A criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento 
de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho”.
Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) –Art. 53

História de vida

Diego, 15 anos, trabalhava na feira com seus 
pais desde muito novo. Mas agora que estava 
no ensino médio, o volume de estudo ficou 
maior e estava cada vez mais difícil conciliar. 
Ele começou a estudar de noite, mas antes 
das 5 da matina já tinha que estar de pé 
para ajudar a montar barracas e dispor os 
produtos na feira. Quando chegava a hora da 
aula, ele já estava acabado e o rendimento 
começou a cair. Diego pretendia continuar 
estudando para ter mais oportunidades no 
mundo do trabalho, mas sabia que a família 
precisava dele. O professor de matemática, 
que já tinha percebido a habilidade de Diego 
para os números, é que foi conversar com ele, 
sugerindo que ele tentasse um estágio na parte 
administrativa da feira, trabalhando somente 
no período da tarde, quando o movimento era 
menor e as bancas fechavam os caixas do dia. 
Os administradores concordaram em contratá-
lo como estagiário. E além de aprimorar 
suas habilidades matemáticas, Diego pode 
continuar seus estudos com mais disposição.

Questões para aquecer o debate

- Você já sabe o que gosta e sabe fazer 
melhor? Como poderia aproveitar essas 
habilidades no mundo do trabalho? 

- Como poderia aprimorar suas habilidades 
com cursos, estágios, atividades voluntárias? 

- Você sabe o que diz a lei sobre o trabalho 
de adolescentes? Conhece os programas 
governamentais voltados para inserção 
dos jovens no mundo do trabalho?
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Sobre o assunto

O dinheiro é uma estratégia incrível, pois com 
ele conseguimos cuidar de muitas e variadas 
necessidades: desde um saco de arroz para 
nossa alimentação até uma passagem área 
para nosso transporte. A manutenção e 
a sustentabilidade de nossas vidas estão 
diretamente relacionadas com nossas atitudes 
em relação ao dar e ao receber, e o dinheiro, 
no sistema em que vivemos, faz parte desta 
relação. O equilíbrio entre o quanto doamos 
e o quanto recebemos faz com que nossa 
vida e a dos outros seres esteja de fato 
sustentada. Se co-responsabilizar pelas 
relações de consumo com os produtores, 
comerciantes e prestadores de serviço faz 
parte também do aprendizado de atuar de 
forma justa, transparente e ética na economia.

Você pode planejar e organizar seus recursos 
e participar da organização dos recursos de 
sua família e comunidade de forma a construir 
uma vida sustentável. A atitude financeira 
responsável contribui para que participemos na 
vida da comunidade, família, escola, cidade, país 
ou planeta. No Distrito Federal, adolescentes 
de 13 a 18 anos participantes do Projeto Onda, 
do Inesc , têm monitorado o Orçamento da 
Secretaria de Educação do DF desde 2007. 
Com pressão política, conseguiram assegurar 
2 milhões de reais para construção e reforma 
das escolas públicas na Lei Orçamentária 
Anual de 2009, mediante audiência pública.

FICHA 12: 
ADOTAR ATITUDE FINANCEIRA 

RESPONSÁVEL
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O primeiro passo é pensar como os seus 
recursos são aplicados na sua vida. Que tal 
fazer um mapa de onde vêm os recursos que o 
sustentam e quais necessidades eles atendem? 
Ao começar a se apropriar da administração 
de recursos na sua própria vida, fica bem 
mais fácil entender como ela funciona em 
âmbitos maiores, como em uma empresa, uma 
cidade ou um país. Você pode planejar seus 
recursos fazendo escolhas de longo prazo e 
dizendo “não” a desejos imediatos quando 
sabe que os benefícios futuros serão maiores. 

A Educação Financeira pode ser um dos 
conteúdos oferecidos na grade curricular. Que 
tal conversar sobre isso com a coordenação 
pedagógica? Além disso, a escola é um 
espaço possível para exercitar a economia 
solidária. Que tal você e seus amigos 
organizarem uma Feira de Trocas? Ela substitui 
o lucro, a acumulação e a competição pela 
solidariedade e cooperação. Outra ação é 
propor o orçamento participativo na escola. 
Assim, toda a comunidade escolar decide 
onde os recursos serão empregados.

Você já pensou em participar do orçamento 
público de sua comunidade? Orçamento 
é o planejamento financeiro estratégico 
realizado para determinado fim, ou seja, é 
a quantidade de recursos e despesas que 
nossa comunidade (ou pessoas, famílias, 
organizações etc) tem para um período 
específico. Participar do orçamento público 
é decidir junto com os governantes onde 
os recursos serão investidos e como. 

Tá na lei

“Toda a pessoa, como membro da sociedade, 
tem direito à segurança social; e pode,
legitimamente, exigir a satisfação dos 
direitos econômicos, sociais e culturais, 
indispensáveis à sua dignidade e ao livre 
desenvolvimento da sua personalidade.”
Artigo XXII da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos

História de vida

Renato, 15 anos, e Cris, 13 anos, são irmãos. 
Na casa deles costumava faltar muitas coisas 
na última semana do mês: os alimentos 
precisavam ser racionados, eles não tinham 
dinheiro para pegar o ônibus e iam a pé para a 
escola, entre outras situações. Cris começou a 
ter uma aula de educação financeira na escola 
e decidiu levar os conhecimentos aos seus pais 
para que administrassem de forma sustentável 
os recursos em casa. Os pais de Cris ficaram 
empolgados com a possibilidade de conhecer 
formas de administrar seus recursos. Eles 
perceberam que nunca haviam sido ensinados 
sobre como fazer isso. Simplesmente iam 
utilizando o dinheiro que recebiam das horas 
dedicadas ao ensino de outras crianças (o 
pai de Cris é educador de uma creche) e na 
limpeza da cidade (a mãe é faxineira). Com 
as informações, começaram a organizar no 
início de cada mês como seriam investidos os 
recursos e a planejar ações de longo prazo. 
Perceberam que os recursos que recebiam 
não eram mesmo suficientes para todas as 
suas despesas, então, procuraram formas 
de reduzi-las e, entre outras ações, Renato 
passou a ficar menos tempo no celular e a 
reunir pessoalmente seus amigos em casa. 
Eles perceberam também que tinham outros 
recursos disponíveis: seu pai sabia escrever 
histórias e sua mãe cozinhar divinamente. Com 
o tempo, montaram um clube de trocas na rua 
e passaram a oferecer esses recursos a outras 
pessoas, além dos conhecimentos adquiridos na 
prática da administração de sua própria casa.

Questões para aquecer o debate

- Quais os recursos disponíveis em sua casa? E 
as despesas? Que tal planejar como organizá-
los e cuidar da necessidade de todos?

- Pegue uma nota e procure fazer 
o caminho dela: como será que 
ela veio parar na sua vida?

- Como você se relaciona com os produtores? 
Você conhece como são produzidos 
os produtos que compra? E com os 
comerciantes? Qual é a relação de vocês?

- E quando você precisa de algum 
serviço (educação, saúde, encanamento 
de casa, festa etc) como você se 
relaciona com quem o oferece?
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Sobre o assunto

Fomos educados a ver os conflitos como 
problemas que precisam ser resolvidos. E 
quem quer cuidar de um problema? Melhor 
deixar para mais tarde… Mas e se enxergarmos 
o conflito como uma oportunidade de 
aprender mais sobre nós mesmos, os 
outros e o mundo em que vivemos? 

As situações de conflito podem ser 
oportunidade de reconhecer as diferentes 
necessidades e aprender sobre as diversas 
estratégias de negociação, buscando 
resultados justos para todos. Compreender as 
necessidades dentro dos conflitos é o primeiro 
passo para buscar caminhos justos. O conflito 
se manifesta quando a necessidade de uma 
ou várias pessoas não é atendida. Podemos 
estar em conflito com a gente mesmo, com 
outra(s) pessoa(s) dentro de um grupo ou 
um grupo pode estar em conflito com outro. 

Estamos acostumados a lidar com os conflitos 
da seguinte forma: alguém está certo e o outro 
está errado. Punimos o lado errado e pronto, 
tudo resolvido. Será que é assim mesmo? 
Em nosso sistema de justiça, queremos que 
a violência termine, enquanto nós mesmos 
continuamos a praticá-la. A melhor forma de 
aprender a gerenciar conflitos é lidar com eles 
como uma oportunidade de reparar danos 
e restaurar relações. Isso significa trocar a 
competição pela cooperação; a indiferença pela 
afetividade; e o autoritarismo por igualitarismo.

FICHA 13: 
GERENCIAR CONFLITOS DE 

FORMA SAUDÁVEL E POSITIVA
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Algumas dicas para gerenciar conflitos são: 
pedir apoio a uma terceira pessoa quando 
não conseguir mais escutar as outras partes 
envolvida no conflito. (Ver mais em Mediação); 
expressar seus sentimentos e necessidades de 
forma clara. E confirmar se o outro escutou; 
escutar os sentimentos e necessidades da outra 
pessoa e procurar entender as razões por ela 
ter agido daquela forma. E confirmar se você 
compreendeu o que a pessoa queria dizer.

Na família, este é um exercício que pode 
começar por você, com a ajuda de alguém em 
quem você confie e possa te ajudar a entender 
as necessidades dos demais integrantes da 
família, perguntar o que sentem e procurar 
soluções mais justas. Você pode conversar 
com os coordenadores pedagógicos sobre 
a possibilidade de implementar um sistema 
restaurativo na sua escola. Professores e 
colegas podem ser também ótimos parceiros 
nesta empreitada. Entre seus amigos, quando 
alguém faz algo considerado “errado”, como 
vocês agem? Conversar com eles sobre 
esses pontos e criar juntos outra forma de 
gerenciar conflitos é um ótimo início.

Tá na lei

“Todas as pessoas nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. São dotadas de razão  e 
consciência e devem agir em relação umas 
às outras com espírito de fraternidade”.
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos – Artigo I

História de vida

Um dia, Gustavo, 16 anos, foi para a escola 
muito chateado, com medo de ter perdido 
o mp3 que havia acabado de ganhar. Na 
escola, a professora pediu a Lucas e Gustavo 
que fizessem um exercício juntos. Lucas não 
entendeu o pedido e Gustavo se irritou, virou 
a mesa dele e jogou seus pertences no chão. 
Lucas já queria partir pra agressão física, 
mas respirou fundo e perguntou o que havia 
acontecido com Gustavo para ele estar tão 
nervoso? Gustavo contou que não conseguia 
se concentrar por causa do mp3 perdido. 
Foi uma forma um pouco trágica de pedir 
ajuda. A professora avisou a Gustavo que 
seu mp3 tinha ficado na sala no dia anterior e 
lhe entregou o aparelho. Ele pediu desculpas 
a todos e sugeriu que nos dias em que os 
colegas tivessem alguma questão pessoal, 
que pudessem desabafar antes das aulas.

Questões para aquecer o debate

- Como funcionam nossos sistemas de justiça? 
Eles contribuem para convivermos em paz?

- Como você e sua comunidade (amigos, 
família, bairro, escola) lidam com os conflitos? 
Que caminhos têm encontrado? E como a 
pessoas se sentem depois? Satisfeitas?

- Você conhece alguma forma restaurativa 
de gerenciar conflitos? Se sim, quais?

- Como você costuma agir quando está em 
uma situação em que discorda da decisão 
de pessoas mais velhas que você?
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Sobre o assunto 

Mediar é facilitar uma conversa, intervir, se 
colocar no meio e, assim, contribuir para 
que uma mensagem chegue ao seu destino. 
Negociar é chegar a um acordo, mas sem 
a interferência de uma terceira pessoa, 
já que os próprios envolvidos procuram 
buscar uma solução aceitável para todos.

Ao vermos que alguém quer por que quer 
fazer algo de um jeito que as pessoas não 
aceitam, a mediação entra para compreender 
as necessidades e valores de cada um dos 
envolvidos. Esse processo é um facilitador 
para que todos se conheçam mais e encontrem 
caminhos conjuntos. Já a negociação pode 
ser constatada numa situação de greve, por 
exemplo, em que patrões e trabalhadores 
negociam as condições de trabalho.

A “Escuta Empática” pode facilitar a 
mediação. Empatia é se conectar com o 
outro, compreendendo o sentimento e as 
necessidades que temos em comum. Quem 
escuta empaticamente, muitas vezes faz 
perguntas que tentam confirmar o que se passa 
com a outra pessoa. Para mediar discussões 
em casa, a escuta empática é uma excelente 
forma de conexão. Ela não julga, mas procura 
ouvir por entre as palavras, os sentimentos e 
necessidades que estão sendo partilhados.

FICHA 14: 
MEDIAR E NEGOCIAR 
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Muitas escolas já começaram a implementar 
estratégias de círculos restaurativos para 
mediar conflitos e vêm obtendo bons 
resultados. A proposta é contar com apoio 
de mediadores para reparar danos, buscando 
compreender sentimentos e necessidades 
de todos os envolvidos em um conflito.

A montagem de um Sistema Restaurativo 
de Justiça em nossas comunidades pode 
contribuir para reparar o dano causado por 
determinado ato e restaurar as relações que se 
abalaram. Neles, autor do ato, receptor do ato e 
comunidade são partes igualmente importantes 
que participam de todo o processo.

Tá na lei

“Desenvolver ações nacionais de elaboração 
de estratégias de mediação de conflitos e 
de Justiça Restaurativa nas escolas e outras 
instituições formadoras e instituições de 
ensino superior, inclusive promovendo a 
capacitação de docentes para a identificação 
de violência e abusos contra crianças e 
adolescentes, seu encaminhamento adequado e 
a reconstrução das relações no âmbito escolar”.
Ação Programática do Plano Nacional 
de Direitos Humanos (PNDH-3)

História de vida

Paula, 17 anos, e sua irmã Cristina, de 13, 
estavam a caminho da escola como de 
costume. Porém, elas não estavam se falando 
e andavam uma em frente à outra como se não 
se conhecessem. Ricardo, 15 anos, vizinho das 
duas, percebeu que algo estava acontecendo 
e se ofereceu para ajudar. Ricardo perguntou 
para Paula, que parecia a mais triste, o que 
ela queria que Cristina soubesse. Aos poucos, 
Paula foi encontrando palavras para contar à 
Cristina, que estava com muita raiva porque 
queria o apoio da irmã para explicar aos pais o 
quão importante era para ela fazer faculdade 
de Artes Plásticas e que não queria fazer 
Administração. Só que nos últimos tempos, 
Cristina concordava com os pais quando 
Paula falava sobre isso. Ricardo continuou 
lá presente, e quase não precisava intervir. 
Apenas lá, ouvindo, escutando, apoiando 
as duas. Às vezes, ele perguntava a uma se 
era aquilo mesmo que ela queria que a outra 
entendesse e vice-versa. Cristina contou 
para Paula que imaginava que concordando 
com os pais estaria fazendo o melhor para 
Paula, mas percebia agora que não era isso 
que a faria feliz. Cristina disse que estava 
confusa e preocupada com o futuro da 
irmã também. Juntas, elas decidiram que à 
noite sentariam com os pais para conversar 
abertamente sobre como se sentiam. 

Questões para aquecer o debate 

- Por mais doloroso que seja o conflito, será 
que punir gera reflexão e responsabilização 
a ponto de cuidar para que o mesmo 
ato não seja cometido novamente?

- Como o diálogo pode ajudar a 
compreender as razões da violência?

- Você e seus amigos têm agido de forma 
violenta? Por quê? Como mudar?
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Sobre o assunto

Com mais autonomia, o adolescente passa 
a conhecer muito mais gente. Ao invés de 
“deletar” pessoas que foram importantes 
em outra fase da sua vida, você pode 
manter contato com elas e ampliar seu 
leque de amigos de todas as idades. 

No início do século 21, o convívio de várias 
gerações tornou-se comum em casa e outros 
ambientes. Com o aumento da expectativa 
de vida, os avós de hoje, por exemplo, são 
pessoas ativas, que namoram, curtem a vida 
e podem ser amigos dos netos. Por que não 
expandir seu conhecimento e sua capacidade 
de comunicação por meio de uma relação 
afetuosa com gente que tem vivência, 
interesses e valores diferentes dos seus?

Autonomia não significa desligamento 
emocional dos pais. Mesmo estando cada vez 
menos dependentes em termos psicológicos, 
os adolescentes podem continuar contando 
com o apoio familiar para compreender as 
questões de sua vida e conquistar segurança 
para conquistar novos papeis sociais.

FICHA 15: 
ESTABELECER RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS, AFETIVAS E 
SUSTENTÁVEIS NO ÂMBITO DA 

FAMÍLIA E DA COMUNIDADE
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Estabelecer laços de amizade com pessoas 
de diferentes idades na família, na escola e 
na comunidade é uma oportunidade para 
aprender com pessoas que vivem ciclos 
diferentes do nosso. Você pode perguntar 
sobre a experiência das pessoas na área de 
seu interesse (música, teatro, viagens, etc) 
ou discutir como vivenciaram situações 
parecidas com a sua. Pais de nossos 
amigos, líderes comunitários, profissionais 
que admiramos, o Conselheiro Tutelar, o 
médico, a enfermeira podem fazer parte 
da rede de confiança dos adolescentes.

Tá na lei

“A criança e o adolescente gozam de 
todos os direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-
se- lhes, por lei ou por outros meios, 
todas as oportunidades e facilidades, a 
fim de lhes facultar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade”.
Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) – Artigo 3o

História de vida

Ana Luisa, 13 anos, queria sair com os amigos 
no sábado à noite. As pessoas mais legais da 
escola estariam na festa. Ela presumia que 
fazer com que seus pais concordassem com 
isso seria muito difícil. Quando foi conversar 
com eles, tentou compreender as razões de 
seus pais e notou que estavam preocupados 
com sua segurança, especialmente na volta 
para casa. Combinaram, então, que seu 
pai a encontraria na porta da festa às 23 
horas. Ela queria ficar até a festa acabar, 
mas concordou que neste horário, tanto ela 
quanto seus pais ficaram seguros, inclusive 
para negociar o horário da próxima festa.

Questões para aquecer o debate

- Você já vivenciou tensões com seus 
pais ou responsáveis porque pensam 
de maneira diferente e têm planos e 
perspectivas de vida distintas? 

- Há pessoas na sua família e sua comunidade 
que você admira pelo jeito com que leva a 
vida? Como poderia se aproximar delas? 

- Se você sente que as pessoas ainda te tratam 
como criança, como poderia conversar 
para mudar essa relação e continuar 
convivendo com pessoas que foram e podem 
continuar sendo importante em sua vida?
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Sobre o assunto

As diversas características das adolescências 
brasileiras têm grande impacto nas 
oportunidades que a pessoa tem na vida. 

Veja exemplos:

- Pesquisa realizada em 500 escolas brasileiras 
revelou que 32,4% dos entrevistados têm 
preconceito em relação aos alunos com 
deficiência (Fipe. Brasília: MEC/Inep, 2009). 

  - Meninos negros tem 3,7 vezes mais 
chances de serem vítimas de mortes 
violentas do que meninos brancos (Índice de 
Homicídios na Adolescência – IHA, 2009). 

- Entre meninas de 15 a 17 anos, o percentual 
de gravidez era de 6,1% entre as negras e 
3,9% entre as brancas (IBGE/Pnad, 2009).

- Indígenas são três vezes mais vulneráveis 
ao analfabetismo que adolescente 
em geral (IBGE/Pnad, 2009).

O bullying é um problema social fundamentado 
na intolerância ao outro. É uma maneira 
agressiva (mesmo que de brincadeira) que 
estigmatiza uma pessoa como inferior com 
o objetivo de baní-la do grupo, como se ela 
fosse menos humana que os outros. Mas 
como nem todos podem sair do grupo, muitas 
vezes o ato se transforma em atos contínuos 
de inferiorização. Só que para funcionar, o 
bullying depende de respaldo social. Você vai 
continuar ou romper esse ciclo de humilhação?

Jogos de representação podem gerar reflexão 
e debate. Cada adolescente assume o papel 
de um personagem: 1. O que implica com as 
características pessoais das outras pessoas 
para obter popularidade. 2. O que sofre a 
discriminação. 3. Os que presenciam a situação 
discriminatória. Os participantes atuam como 
esses personagens no improviso. Quando a 
situação chega no seu ápice, o facilitador pede 
para “congelar” a cena e o grupo discute quais 
as conseqüências de uma ou outra atitude.

FICHA 16: 
ADOTAR ATITUDE DE 

RESPEITO À DIVERSIDADE
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A escola é um ambiente propício para 
questionar padrões sociais discriminatórios 
e discutir regras de convivência. Educação é 
aprender valores, não só disciplinas formais. 
Para diminuir a ocorrência do bullying é 
preciso estimular denúncias, apoiar vítimas e 
testemunhas, discutir sobre suas consequências 
entre colegas, pais, professores, funcionários e 
promover ações de integração entre as diversas 
pessoas. Procure conversar com pessoas de 
estilos e idades diferentes. Se vir brincadeiras 
de mau gosto acontecendo nas redes sociais 
da internet ou fora dela, procure interromper o 
assunto, ao invés de “botar lenha na fogueira”.

Tá na lei

“A criança gozará proteção contra atos 
que possam suscitar discriminação racial, 
religiosa ou de qualquer outra natureza”.
Declaração Universal dos Direitos 
da Criança – Princípio 10

História de vida 

Zé Ricardo, 16 anos, é um cara que faz 
sucesso. Uma das brincadeiras que arrancava 
gargalhadas da turma é quando ele pegava 
no pé da Priscila, menina tímida, cuja voz 
baixinha só se escutava quando ela respondia 
“presente” na chamada. “Muda, apagão, vento” 
eram alguns apelidos. Ela nunca revidou. 
Não saía da sala na hora do recreio, não fazia 
trabalhos em grupo e começou a faltar as 
aulas sentindo-se rejeitada no grupo. Foi Joana 
que percebeu o que estava acontecendo e 
resolveu ter um particular com Zé Ricardo. 
“Escuta aqui, você que se acha ‘A Liderança’ 
parece só conseguir enxergar quem é igual a 
você, como se só pudesse conversar com um 
espelho”, disse ela, em tom firme. A conversa 
foi longa. Joana pediu para Zé Ricardo pensar 
sobre as consequências daquelas brincadeiras 

e o desafiou: “você conseguiria usar todo 
esse carisma para promover inclusão, invés 
de exclusão?”. Naquela noite, Zé Ricardo 
mal dormiu, pensando sobre essas e outras 
brincadeiras que costumava fazer com Priscila 
e outros colegas. Foi depois disso que ele 
começou a prestar atenção no jeito de cada um, 
no talento, nas dificuldades, na personalidade, 
na diversidade que compunha aquela sala. E 
percebeu que tinha mesmo dificuldade em 
lidar com a diferença. Em busca de mudança, 
ele se ofereceu para fazer um trabalho com 
Priscila. Descobriu, por exemplo, que ela era 
ótima pesquisadora. Essa capacidade dela, 
somada à facilidade que Zé tinha para se 
expressar, tornou a dupla imbatível. E foi assim 
que Zé percebeu que era ele quem apagava 
Priscila, e começou a ver seu brilho e entender 
a importância de conviver com a diferença.

Questões para aquecer o debate

- De que maneira seria possível promover 
o respeito à diversidade na escola?

- Como seria o mundo se fossemos 
todos iguais? O que perderíamos?

- Você já sofreu algum tipo de discriminação 
por ser menino, menina, por causa da cor 
da sua pele, por ter alguma deficiência, 
ou por outro motivo? Como reagiu?

- Você já praticou ou presenciou algum tipo 
de discriminação? Se presenciou, interveio 
na situação? Quais as conseqüências?
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Sobre o assunto

A comunicação é ao mesmo tempo um 
direito e um instrumento de mobilização 
para os direitos. O direito à comunicação 
relaciona-se ao direito à educação, cultura, 
saúde, justiça e muitos outros direitos. Ações 
de comunicação comunitária, por exemplo, 
geram debate sobre as necessidades de uma 
comunidade, valoriza a cultura local e promove 
o fortalecimento da identidade de uma região.

O termo “Educomunicação”, definido pelo 
pesquisador, Jesús Martín-Barbero, é “um 
processo educativo que permite aos alunos 
apropriarem-se criativamente dos meios de 
comunicação; integrar a voz dos estudantes 
ao Ecossistema Comunicativo da escola e, em 
última instância, melhorar a gestão do ambiente 
escolar com a participação dos educandos”. Na 
Educomunicação, informação é tão importante 
quanto a capacidade de se comunicar.

FICHA 17: 
UTILIZAR NOVAS TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E 
TER UMA VISÃO CRÍTICA DA MÍDIA
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Para desenvolver essa competência, você 
pode produzir programas de rádio, fanzine, 
jornal mural entre grupos de adolescentes 
(grêmio estudantil, grupos culturais, 
religiosos, entre outros), blogs e páginas 
no Facebook sobre temas relevantes para 
o desenvolvimento dos/as adolescentes. 
Rádios comunitárias, cartazes, jornal de bairro, 
fanzines, panfletos, varal, painel, sistema 
de som, rádio-poste, são algumas soluções 
criativas de baixo custo com resultados 
positivos para mobilizar a comunidade.

Atenção para a maneira como adolescentes 
são retratados na mídia. Os grandes veículos 
de comunicação podem contribuir para 
construir uma imagem positiva desta fase 
da vida ou, ao contrário, reforçar a ideia 
negativa da adolescência. Além disso, 
meninas e meninos devem ser ouvidos 
e sua opinião deve ser levada em conta 
nas matérias sobre seus direitos.

Tá na lei

“A criança terá o direito à liberdade de 
expressão; este direito incluirá liberdade para 
procurar, receber e partilhar informações e 
ideias de todos os tipos, independentemente 
de fronteiras, oralmente, por escrito ou na 
forma impressa ou de arte, ou através de 
qualquer outro meio de escolha da criança”.
Convenção sobre os Direitos 
da Criança – Art. 13

História de vida

Mateus, 15 anos, é um menino tímido, que 
nem fazia perguntas em sala de aula de tanta 
vergonha. O grêmio estudantil decidiu fazer 
uma rádio escolar e passou nas salas de aula 
procurando voluntários. Mateus não quis dizer 
nada na hora, mas procurou o presidente do 
grêmio no recreio para se colocar a disposição. 
Sua primeira matéria seria sobre acessibilidade 
na escola, uma questão que conhecia bem, 
já que seu irmão mais novo usava cadeira de 
rodas. Mateus iniciou uma pesquisa junto aos 
conselhos tutelares e de direitos, encontrou 
a lei sobre o assunto, entrevistou estudantes, 
professores e a direção, e nem se lembrou 
da timidez na hora de colocar sua matéria 
no ar. Por trás do microfone, no estúdio 
improvisado na sala do Grêmio, ele parecia 
protegido e falava firme e sem medo. Sua 
matéria gerou uma mobilização na escola. 
Outros alunos iniciaram uma campanha, que 
resultou na construção de rampas de acesso.

Questões para aquecer o debate

- Quem define o conteúdo disponibilizado 
nos meios de comunicação?

- Você já produziu algum tipo de informação? 
Já disponibilizou isso para outras pessoas 
verem/comentarem? Como foi?

- Você já interagiu com algum veículo 
de comunicação por meio de carta, 
telefonema ou email? Como foi?
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Sobre o assunto

A comunicação interpessoal é a capacidade 
de comunicar suas ideias, sentimentos, 
valores e necessidades, escutar visões de 
mundo diferentes das suas, gerenciar críticas 
e compreender o ponto de vista do outro. Se 
expressar é bem diferente de se comunicar. 
Comunicação pressupõe que as pessoas 
envolvidas na conversa (emissor da mensagem 
e receptor da mensagem) se escutem e se 
compreendam. Muitas vezes, a gente se 
expressa, mas a outra pessoa não consegue 
entender o que a gente queria comunicar e 
vice-versa. Aprender a se comunicar e receber 
o que o outro fala de maneira a se conectar 
com suas necessidades e valores contribui 
para que nossas diferenças diminuam. 

Quando a gente recebe uma crítica é bem 
comum ficar chateado, guardar rancor ou 
até criticar quem nos criticou! Mas o que 
conseguimos com essa atitude? A crítica é 
uma forma de expressar necessidades não 
atendidas. Buscar junto com a pessoa como 
cuidar das necessidades, lembrando que não 
somos a única estratégia que ela tem para 
atendê-las é um ótimo caminho. Mesmo as 
situações que nos deixam tristes ou com 
raiva são oportunidades de aprender algo. 

FICHA 18: 
DESENVOLVER A COMUNICAÇÃO 

INTERPESSOAL
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Observar sem julgar, identificar nossos 
sentimentos, assumir a responsabilidade 
por eles, identificar nossas necessidades 
atendidas ou não, pedir ou agir para cuidar 
do que precisamos é o caminho para 
desenvolver essa competência. Vale também 
procurar compreender do que os outros 
precisam, qual a situação da outra pessoa e 
tomar decisões de forma compartilhada.
 
Ficar atento ao nosso corpo, como está a 
respiração, as sensações, sentimentos e 
pensamentos nos ajuda a perceber quando 
estamos nervosos, calmos e, especialmente, 
quando estamos conseguindo escutar ou 
apenas aguardando o outro terminar de 
falar para rebater. Por isso, você pode ser 
seu principal aliado neste aprendizado. Se 
conhecer é ferramenta fundamental para se 
comunicar consigo mesmo e com os outros.

Tá na lei

“O direito à liberdade compreende 
os seguintes aspectos:
II - opinião e expressão;
V - participar da vida familiar e 
comunitária, sem discriminação”.
Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) – Art. 16

História de vida

Paulinho, 15 anos, estava cansado de ter 
horário para usar a sala de informática. Ele 
não entendia porque os estudantes só podiam 
utilizar os computadores no horário da aula, 
enquanto a sala ficava trancada e vazia 
nos intervalos. Ele decidiu conversar com a 
diretora da escola. No início, ela não queria lhe 
dar ouvidos, pois não estava acostumada a 
conversar com adolescentes sobre os usos dos 
equipamentos da escola. Paulinho foi escutando 
e percebendo que a diretora não tinha 
nenhum funcionário que ficasse responsável 
por cuidar dos estudantes, do ambiente e 
dos equipamentos fora do horário de aula. 
Junto com outros estudantes e funcionários 
da escola, eles reorganizaram o horário dos 
inspetores e conseguiram que, durante alguns 
períodos, a sala ficasse disponível para uso 
dos estudantes fora do horário de aula.

Questões para aquecer o debate

- Você já se viu numa situação em que 
não conseguia fazer com que a outra 
pessoa compreendesse seu ponto de 
vista e que vocês começaram a tentar 
convencer uma a outra? De que outras 
formas vocês poderiam ter agido?

- Quando não conseguimos encontrar 
palavras para falar sobre o que 
sentimos, o que podemos fazer?

- Quando não conseguimos mais escutar a 
outra pessoa, quais são as nossas opções?
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Sobre o assunto

É preciso desenvolver valores como a 
solidariedade, a justiça social e o sentido do 
bem comum para enxergar e compreender 
as dificuldades que as outras pessoas 
enfrentam e colaborar na busca de 
soluções coletivas e criativas para elas. 

Ser solidário é perceber que fazemos 
parte de um sistema em que os elementos 
trabalham de forma interdependente 
com um propósito comum. Para que o 
sistema funcione, os indivíduos devem se 
comunicar e agir de maneira colaborativa. 
Alguns exemplos de atitude solidária são: 
observar se as pessoas com as quais você 
convive precisam de algum apoio e colocar-
se à disposição para ajuda-las; ao ver uma 
situação de injustiça, intervir ou chamar 
quem pode intervir de maneira adequada, 
mas não se omitir; participar de campanhas, 
mutirões, movimentos que buscam o bem 
comum na escola, comunidade ou cidade.

Não é preciso ir longe para desenvolver 
esta competência, ela pode ser praticada na 
própria família, na comunidade, na escola, no 
grupo de amigos e na sociedade em geral. 
A estratégia para isso é observar, ouvir, ter 
atenção e cuidado com as pessoas que nos 
cercam e perceber o que podemos fazer para 
contribuir para que a vida dessas pessoas 
seja mais plena e mais justa, mesmo em 
situações cotidianas como no ônibus ou nas 
ruas. A atitude de solidariedade transforma 
a vida dos outros, mas também muda a 
nossa vida, pois ela amplia nossa capacidade 
de compreensão sobre o ser humano.

FICHA 19: 
IDENTIFICAR QUANDO OS OUTROS 

PRECISAM DE AJUDA E DESENVOLVER 
ATITUDE DE SOLIDARIEDADE
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Qual a sua atitude em casa? Você costuma 
trancar-se em seu próprio mundo ou participa 
das conversas e das atividades cotidianas? 
Colocar-se à disposição e contribuir com as 
atividades coletivas que envolvem um ou vários 
integrantes da família pode ser uma maneira 
de perceber as necessidades e contribuir para 
uma vida mais harmoniosa e feliz em casa.

Participar ativamente das aulas, com atenção 
plena e respeito aos professores e colegas é 
uma das formas de colaborar para um cotidiano 
mais agradável na escola. Organizar uma 
votação para representante de turma, grêmio 
escolar, atividades culturais e recreativas 
são outras maneiras de promover o diálogo 
entre os estudantes e toda a comunidade 
escolar (professores, servidores, diretores, 
etc) e, assim, buscar caminhos para atender 
as necessidades coletivas ou individuais.

Procure se envolver em atividades 
comunitárias: esportes, atividades culturais 
e artísticas, mutirões e interagir com outros 
moradores na feira, no mercado, na porta de 
casa, buscando compreender as necessidades 
e buscando soluções criativas e coletivas para 
promover a melhoria da vida em comum.

Tá na lei

“Todas as pessoas nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. São dotadas de razão e 
consciência e devem agir em relação umas 
às outras com espírito de fraternidade”. 
Declaração Universal dos 
Direitos Humanos – Art. I

História de vida

Mariana, 16 anos, sempre quis ser a primeira 
da turma. Em sala, mantinha-se concentrada 
e depois se trancava na biblioteca e só saía 
depois de fazer todas as tarefas. A estratégia 
parecia dar certo: as notas mantinham-se altas 
e tudo indicava que ela passaria no vestibular 
para medicina, como sempre sonhou. Mas 
nem toda a turma tinha essa capacidade de 
concentração, método e tempo disponível. 
Foi então que Mariana começou a refletir 
sobre a profissão que tinha escolhido. Ser 
médica é trabalhar pela cura, pelo bem do 
ser humano, independente de quem seja. 
Se ela fosse a única a se dar bem na escola, 
esse princípio já estaria frustrado antes 
mesmo dela entrar na faculdade. Mariana 
resolveu, então, organizar um plantão de 
dúvidas em que um aluno ensinava o que 
mais sabia para seus colegas. Os professores 
apoiaram a iniciativa. As notas subiram, a 
turma ficou mais confiante e a capacidade 
de aprender aumentou de forma coletiva.

Questões para aquecer o debate

- Você conhece sistemas que funcionam 
de forma colaborativa, com base 
na solidariedade, em sua escola, 
cidade ou comunidade? 

- Em sua opinião, quais as vantagens de ter 
uma atitude de solidariedade na vida?

- Como seria possível promover 
atitude de solidariedade entre seus 
amigos, colegas, familiares?
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Sobre o assunto

Todo adolescente tem a capacidade de 
identificar os espaços, equipamentos e serviços 
públicos a que todos deveriam ter acesso e 
conhecer as instâncias, modalidades e formas 
de controlar, fiscalizar, denunciar abusos 
ou corrupção de políticos, governantes e 
funcionários públicos. Tem ainda a capacidade 
de sugerir melhoras, avaliar e propor iniciativas 
que ajudem a melhorar a vida de todos.

Cuidar das coisas públicas – a praça, o hospital, 
o dinheiro arrecadado com impostos para 
melhorar a vida da população, entre outros 
bens e serviços – é uma das maneiras de 
defender o que é seu, é meu, é de todos. 
Cuidar das coisas públicas é garantir que os 
bens e serviços voltados para a população 
em geral não sejam apropriados por grupos 
ou indivíduos que têm mais poder ou mais 
dinheiro do que a grande maioria das pessoas.
 
Alguns exemplos práticos de como ter uma 
atitude ética, respeitar as coisas públicas e 
exercer o controle social são: participar de 
conselhos em sua escola, comunidade e cidade; 
acompanhar os projetos apresentados por 
vereadores, deputados e pela prefeitura sobre 
o uso do orçamento público; participar de 
ações comunitárias e/ou escolares para garantir 
a manutenção e melhoria dos espaços públicos.

FICHA 20: 
DEFENDER A ÉTICA, O RESPEITO ÀS 

COISAS PÚBLICAS E PARTICIPAR DOS 
MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL
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Procure se informar, ler jornais, blogs, revistas 
sobre o que acontece na comunidade, no 
município, no estado e no País. Esses canais 
de comunicação sempre têm mecanismos 
de interatividade que podem ser utilizados 
para fazer denúncias ou influenciar a opinião 
pública. Você também pode participar de 
conselhos, fóruns, associações e se engajar 
em grupos que já estão de olho no uso dos 
bens públicos. As câmaras legislativas e o 
Congresso Nacional também contam com 
canais de interatividade com a população 
que podem ser usados por você.

Há sempre um irmão, tio ou primo que tem mais 
interesse em política e assuntos comunitários. 
Procure conversar com esta pessoa e identificar 
como ela se informa e participa de ações que 
procuram defender as coisas públicas. Este é o 
lugar para aprender a defender o interesse de 
todos, a partir dos mecanismos de participação 
já existentes (Conselhos, grêmio, representação 
de turma, etc) ou que podem ser criados pelos 
estudantes, com apoio de professores mais 
politizados e atentos para a questão pública. 

Conhecer e participar dos conselhos, centros 
de defesa, associações comunitárias e ações 
de comunicação são formas de compreender 
como são definidas as prioridades para atender 
a população do lugar onde você mora.

Tá na lei

”O direito à liberdade compreende os seguintes 
aspectos: opinião e expressão; participar da 
vida familiar e comunitária, sem discriminação; 
participar da vida política, na forma da lei”
Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) – Art. 16 

História de vida

Zé Maria, 17 anos, nunca se esqueceu das 
promessas feitas por aquele candidato a 
vereador que chegava à comunidade montado 
em um cavalo, distribuindo santinhos. Todo 
mundo acreditou que ele realmente poderia 
abrir a estrada, reformar a ponte e levar luz 
elétrica para os vilarejos mais longínquos 
onde vivia boa parte de sua família. Zé viu no 
jornal que ele havia sido eleito e participou da 
feijoada de agradecimento que o novo político 
promoveu. Mas e agora? Preocupado com 
as melhorias que a comunidade precisava, 
Zé foi atrás do locutor da rádio comunitária 
organizada pela igreja e fez uma chamada 
para que outros moradores interessados 
se reunissem para discutir a questão. A 
chamada acabou rendendo uma reunião 
por mês. Em alguns encontros, estavam 
presentes vereadores, líderes comunitários 
e outros moradores para discutir não só as 
promessas daquele político, mas também 
como definir o que era mais importante para 
a comunidade e como conseguir recursos 
para atender a essas necessidades. 

Questões para aquecer o debate

- Você sabe como são decididas as 
ações que promovem a melhoria da 
sua escola, comunidade, cidade? 

- Participa de reuniões e dá sua opinião sobre 
o que é prioridade para a sua comunidade?

- Já tirou seu título de eleitor? Votou 
e acompanha o que seus candidatos 
ou os candidatos apoiados por 
seus familiares estão fazendo? 
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FICHA 1

- Oficinas de TV ajudam a resgatar a 
autoestima: www.viablog.org.br/oficinas-
de-tv-ajudam-a-resgatar-a-autoestima-
de-adolescentes-em-conflito-com-a-lei/

- “Como está a sua autoestima? O que 
fazer para que se mantenha alta?”: 
www.olgatessari.com/id32.htm

FICHA 2

- Constituição Federal (artigo 227): 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Constituicao/Constituiçao.htm

- Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA): www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/L8069Compilado.htm

- Convenção sobre os Direitos da Criança: 
www2.mre.gov.br/dai/crianca.htm

- Sistema de Garantias dos Direitos da Criança 
e do Adolescente: http://violacao.org/_
upimgs/arquivos/arq4d109a90b5b43.pdf

- Relatório Situação da Adolescência Brasileira 
2011 O Direito de Ser Adolescente: www.
unicef.org/brazil/pt/br_sabrep11.pdf

- Projeto “Onda: Adolescentes em Movimento 
pelos Direitos” (Inesc, UNICEF e Conanda): 
http://protagonismojuvenil.inesc.org.br/

- A Turma da Mônica: www.scribd.com/
doc/76350984/ECA-Em-Quadrinhos

- Gibi Descolado: www.promenino.org.
br/Ferramentas/Conteudo/tabid/77/
ConteudoId/9841cec1-1d95-40f3-
a053-572558a94e78/Default.aspx

- O Menino Maluquinho e os Direitos Humanos: 
www.promenino.org.br/Portals/0/
Biblioteca/CartilhaZiraldo_DH.pdf
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- Matéria sobre diretrizes curriculares do 
ensino médio: http://g1.globo.com/
vestibular-e-educacao/noticia/2012/01/
mec-publica-resolucao-com-diretrizes-
curriculares-para-o-ensino-medio.html

- Matéria sobre flexibilidade na grade curricular 
do ensino médio: http://g1.globo.com/brasil/
noticia/2011/05/diretrizes-de-educacao-
flexibilizam-definicao-de-grade.html

- Orientações sobre o Enem: 
www.sitedoenem.org

- Orientação do MEC sobre o Vestibular 
em universidades e institutos federais:     

   http://portal.mec.gov.br/
index.php?option=com_
content&view=article&id=13036&Itemid=293

- Orientação do MEC sobre os 
Conselhos Escolares:

   http://portal.mec.gov.br/index.
php?option=com_content&view=ar
ticle&id=12384:conselhos-escolares-
apresentacao&catid=316:conselhos-
escolares&Itemid=655

- Legislação referente à educação: 
http://portal.mec.gov.br/index.
php?option=com_content&view= 
article&id=12907:legislacoes&catid 
=70:legislacoes

FICHA 4

- Portal da Criança e do Adolescente: 
www.direitosdacrianca.org.br

- Vídeo produzido por adolescentes 
indígenas (Instituto Tribo Jovens): www.
youtube.com/watch?v=Lf3Pzuhp3gk

- Adolescentes do Mercosul:http://
parlamentojuvenil.educ.ar/pt-br

- Adolescentes educadores em Saúde. 
Metodologia de prevenção da gravidez 
“Entre fraldas e Cadernos”: www.
bemtv.org.br/portal/fraldas.php

- “Cidadania dos Adolescentes – dicas para 
promover a participação de adolescentes nos 
municípios do Semiárido” e “Comunicação, 
Direitos Humanos e Infância” (UNICEF):  
www.unicef.org/brazil/pt/media_18781.htm

- Ética e capacidade de decisão na 
adolescência: www.adolec.br/bvs/adolec/P/
cadernos/capitulo/cap15/cap15.htm

- Texto sobre Adolescência, Ética e 
Cidadania: http://pediatriasaopaulo.
usp.br/upload/pdf/547.pdf
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Monte um banco de referências com 
contatos (telefone, endereço, email e 
website) de serviços que podem ser úteis. 
Alguns itens da sua lista podem ser:

- Leis, atualizações e comentários: 
www.leidireto.com.br 

- Fóruns de discussão: www.promenino.org.br

- Disque 100: serviço gratuito e 
confidencial de denúncias sobre 
violação de direitos (24 horas).

- Programa de Adolescentes Ameaçados 
de Morte, coordenado pela Secretaria 
de Direitos Humanos: http://www.
direitoshumanos.gov.br/spdca/ppcaam

FICHA 6

- Direito ao Esporte: www.
direitoaoesporte.blogspot.com

- Direito ao esporte e o legado dos 
megaeventos: www.unicef.org/
brazil/pt/br_rejupe12.pdf

- Ministério do Esporte: www.esporte.gov.br

- Direito ao Esporte Seguro e Inclusivo 
(UNICEF & IIDAC): www.youtube.
com/watch?v=G1I--3_7avg 

- IEE – Instituto  Esporte & Educação: 
www.esporteeducacao.org.br

- Special Olympics: http://
specialolympics.org.br

- Viva Vôlei: www.cbv.com.br/v1/
vivavolei/vivavolei.asp

- Fundação Gol de Letra: www.goldeletra.org.br

- Luta pela Paz: www.fightforpeace.net

- IFA Instituto Fazer Acontecer: www.
institutofazeracontecer.org.br
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FICHA 7

- Como desenvolver pensamento analítico: 
www.docstoc.com/docs/10718133/
Pensamento-Anal%C3%ADtico-
(Analytical-Thinking)---Solução-de-
Problemas-(Problem-Solving)

-“Ouse se divertir com os problemas”: 
www.metanoia.net/artigoteca-
detalhes.asp?cArtigo=36

- DEMO,Pedro. Complexidade e 
Aprendizagem: a dinâmica não linear do 
conhecimento. São Paulo: Atlas 2008.

- FREIRE, Paulo. Política e Educação: 
Ensaios. São Paulo: Cortez, 1993.

- MORIN, Edgard. Introdução ao pensamento 
complexo. Lisboa: Instituto Piaget, 1991.

- PIAGET, J. A construção do real na criança. 
2 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.

- SANTOS, Akiko. Didática sob a 
ótica do pensamento complexo. 
Porto Alegre: Sulina, 2003. 

FICHA 8

- Disque Saúde: 136

- “Eu preciso fazer o teste do HIV/AIDS?”: www.
slideshare.net/tancredoaneves/00000142741

- Rede de Adolescentes vivendo com 
HIV: www.viracao.org/escutasoh

- Ecos Comunicação em Sexualidade: 
www.ecos.org.br

- Departamento de DST/AIDS e 
hepatites virais: www.aids.gov.br

- Instituto Papai: www.institutopapai.org.br

- Reprolatina: www.reprolatina.org.br

- Revista Viração: www.revistaviracao.
org.br/escutasoh

- Rede Nacional de Adolescentes 
e Jovens Vivendo com HIV/Aids: 
redenacionaldejovens.blogspot.com

- Grupo de Incentivo à vida: www.giv.org.br

- Grupo Pela Vidda: www.pelavidda.org.br
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FICHA 9

- Cultura e Identidade: comunicação 
para a igualdade étnico-racial – Guia 
de Orientação para os Municípios do 
Semiárido: www.selounicef.org.br/?op=4

- Ministério da Cultura: www.cultura.gov.br

- IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional: www.iphan.gov.br 

- Ministério das Relações Exteriores:  
www.dc.mre.gov.br

- Observatório da Diversidade Cultural: 
http://observatoriodadiversidade.org.br

- Declaração Universal sobre a diversidade 
cultural: http://unesdoc.unesco.org/
images/0012/001271/127160por.pdf

- Convenção sobre a Proteção e a 
Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais: http://unesdoc.unesco.org/
images/0015/001502/150224por.pdf

- Roteiro para Educação Artística – 
Desenvolver as Capacidades Criativas 
para o Século XXI: www.clubeunescoedart.
pt/files/livros/roteiro.pdf

- “História da Arte”, de Graça Proença: www.
historiadaarte.com.br/linha/default.html

FICHA 10

- Rede da Juventude pelo Meio 
Ambiente e Sustentabilidade 
(REJUMA): www.rejuma.org.br

- Ecologia Profunda: um novo 
paradigma, de Fritjof Capra:

   www.agenda21empresarial.com.br/
arquivo/1260207542.7656-arquivo.pdf

- Carta da Terra: www.cartadaterrabrasil.org

- Rede Brasileira de Educação Ambiental 
(REBEA): www.rebea.org.br 

- Revista Agenda 21 e Juventude:

   www.mma.gov.br/estruturas/182/_arquivos/
agenda21_juventude2010_182.pdf

- Publicação Juventude, Cidadania e Meio 
Ambiente – Subsídios para elaboração 
de Políticas Públicas (Ministérios da 
Educação e Meio Ambiente, UNESCO):

   http://portal.mec.gov.br/
dmdocuments/publicacao10.pdf

- Livro “Nossa vida como Gaia”, de 
Joanna Macy e Molly Young Brown

- Livro “Guia Ecológico Doméstico”, de 
Maurício Waldman e Dan Schneider
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FICHA 11

- Pronatec: http://pronatecportal.mec.gov.br

- ProJovem Campo – Saberes da Terra: 

   http://portal.mec.gov.br/
index.php?option=com_
content&view=article&id=12306

- Projovem Urbano:  

   http://portal.mec.gov.br/
index.php?option=com_
content&view=article&id=17462&Itemid=817

- Aprendiz Legal: www.aprendizlegal.org.br

FICHA 12

- Livro “Economia Viva” de Rudolf Steiner

- Projeto ONDA: www.criancanoparlamento.
org.br/node/66

- Economia Viva: www.economiaviva.com.br

- Instituto Akatu de Consumo 
Consciente: www.akatu.org.br

- “Orçamento Público – decifrando 
a linguagem”:

   www.investimentocrianca.org.br/
SimIC/TireDuvidas/decifrando.pdf

- Rede Latino-Americana de 
Socioeconomia Solidária:

   www.redlases.org.ar/HTML/CARTILHA_
MS_E_DEMOCRACIA_web.pdf

- Para conhecer a história do dinheiro: 
www.bcb.gov.br/?HISTDIN

- Vídeo “A História das Coisas”: http://www.
youtube.com/watch?v=lgmTfPzLl4E

- Estratégia Nacional de Educação 
Financeira: www.vidaedinheiro.gov.br

- Programa Dinheiro no Bolso do Canal Futura:

   www.bmfbovespa.com.br/pt-br/
educacional/para-jovens-e-criancas/
dinheiro-no-bolso.aspx?idioma=pt-br

FICHA 13

- Guia de Mediação Popular: www.juspopuli.
org.br/arquivos/publicacoes_dw/
Guia_de_Mediacao_Popular.pdf

- Justiça e Educação em Heliópolis e 
Guarulhos: http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/
Arquivo/A_Justica_e_educacao.pdf 

- Conflitos entre pais e filhos adolescentes:

   www.nead.unama.br/site/bibdigital/
monografias/Conflitos_entre_pais_filhos.pdf

- Filme “Ensina-me a viver”, 
do diretor Hal Ashby

FICHA 14

- Livro SEIDEL, Daniel (Org.) Mediação 
de conflitos: a solução de muitos 
problemas pode estar em suas mãos. 
Brasília: Vida e Juventude, 2007. 

- Artigo Justiça Restaurativa no Brasil, 
de Delano Câncio Brandão: http://
justicarestaurativaemdebate.
blogspot.com/2010/08/artigo-
justica-restaurativa-no-brasil.html

- Justiça e Educação em São Caetano: 

   www.tj.sp.gov.br/Download/
CoordenadoriaInfanciaJuventude/
JusticaRestaurativa/SaoCaetanoSul/
Publicacoes/jr_sao-caetano_090209_bx.pdf

- Projeto Perdão e Justiça, implementado 
pelo Centro de Direitos Humanos e 
Educação Popular de Campo Limpo 
(Cdhep): www.cdhep.org.br 

- Plano Nacional de Direitos Humanos 
(PNDH-3): http://portal.mj.gov.
br/sedh/pndh3/pndh3.pdf
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FICHA 15

- ECA e relações intergeracionais: http://
portal.mec.gov.br/seb/arquivos/
pdf/Etica/12_junqueira.pdf

- Relações netos adolescentes e seus 
avós: www.actassnip2010.com/
conteudos/actas/PsiFam_5.pdf

- Relações intrafamiliares com 
adolescentes: www.adolescenciaesaude.
com/detalhe_artigo.asp?id=100

- Pesquisa-ação realizada em Presidente 
Prudente (SP) - Co-educação entre 
as gerações: http://intertemas.
unitoledo.br/revista/index.php/
ETIC/article/viewFile/1321/1261 

- Conflitos entre pais e filhos adolescentes:

   www.nead.unama.br/site/bibdigital/
monografias/Conflitos_entre_pais_filhos.pdf

- Postura dos profissionais de saúde 
junto a famílias com adolescentes: 
www.adolescenciaesaude.com/
detalhe_artigo.asp?id=100

- Livro Coates V. Repercussões da 
adolescência no âmbito familiar. In: Coates 
V, Beznos GW, Françoso LA. Medicina do 
Adolescente. 2 ed. Sarvier. 2003;609-15.

FICHA 16

- Campanha do UNICEF “Por uma infância 
sem racismo”: www.unicef.org.br

- Grupo Corsa: www.corsa.org.br

- E-jovem: www.e-jovem.com

- Programa Aprender sem Medo:  
www.aprendersemmedo.org.br/
publicacoes/download/cartilha_
enfrentamento_bullying.pdf

- Bullying como problema social: 

   www.ambito-juridico.com.br/
site/index.php?n_link=revista_
artigos_leitura&artigo_id=8172

- Revista Nova Escola “Como evitar o bullying”: 

   http://revistaescola.abril.com.br/crianca-
e-adolescente/comportamento/bullying-
escola-como-evitar-610519.shtml

- Projetos Pedagógicos Dinâmicos: 
www.projetospedagogicosdinamicos.
com/bullying02.htm
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FICHA 17

- Mudando sua Escola, Mudando sua 
Comunidade, Melhorando o Mundo! www.
unicef.org/brazil/pt/br_educomunicacao.pdf

- Como ampliar e qualificar a comunicação 
entre adolescentes no Semiárido: 
Comunicação, Direitos Humanos e 
Infância: www.unicef.org/brazil/pt/
br_comunicacao_guia_sab.pdf

- Adolescentes Pró-Selo: http://
adolescentesproseloma.wordpress.com

- Jovens Comunicadores: http://
jovenscomunicadores.ning.com 

- Comunicadores da revista Viração 
www.viracao.org/revista.htm

- Programa Mais Educação (Ministério da 
Educação):   http://portal.mec.gov.br/index.
php?Itemid=586&id=12372&option=com_
content&view=article

- Projeto Cala a Boca já Morreu de 
Educomunicação: http://cbjmbr.
blogspot.com/p/quem-somos.html

- Observatório do Direito à Comunicação: www.
direitoacomunicacao.org.br/index.php

- Educomunicação e formação de professores 
da USP: http://educomfeusp.wordpress.com

FICHA 18

Descole um caderno para anotar situações 
em que não conseguiu escutar o que a outra 
pessoa estava dizendo. O que você estava 
sentindo naquele momento? E pensando? 
O que você estava precisando? Com o 
tempo, você vai se conhecendo melhor e 
ampliando seu vocabulário de sentimentos 
e necessidades, e também a habilidade de 
compartilha-los com as outras pessoas.

- Livro “Comunicação Não-Violenta”, de 
Marshall Rosenberg, editora Ágora.

FICHA 19

- Palestra “Interdependência ou 
Morte”, de Ricardo Guimarães

   www.tedxrio.com.br/palestras/
ricardo_guimaraes 

- Projeto de solidariedade, escola de Irecê: 
http://projetosolidariedade.blogspot.com.br

- Ser solidário é ser 10: http://
wqsolidariedade1.vilabol.uol.com.br

- Ação da Cidadania contra a fome, a miséria 
e pela vida: www.acaodacidadania.com.br

- Direitos Humanos e Cidadania: 
www.dhnet.org.br

- Portal do voluntário: http://
portaldovoluntario.v2v.net/

FICHA 20

- Câmara dos Deputados: www.camara.gov.br

- Senado Federal: www.senado.gov.br

- Trabalho legislativo em linguagem 
acessível: www.plenarinho.gov.br



ENTRE EM CONTATO 
COM O UNICEF

www.selounicef.org.br

www.unicef.org.br

Facebook: unicefbrasil

Twitter: @unicefbrasil

UNICEF – BRASÍLIA – ESCRITÓRIO DA 
REPRESENTANTE DO UNICEF NO BRASIL
SEPN 510, Bloco A – 2º andar 
Brasília, DF 
Caixa Postal: 08584 – CEP 70312-970 
Telefone: (61) 3035 1900
Fax: (61) 3349 0606
E-mail: brasilia@unicef.org

UNICEF – FORTALEZA – RESPONSÁVEL 
PELO SELO UNICEF NO CEARÁ, 
PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Planejamento
Centro Administrativo do Estado, Ed. Seplag/1
Cambeba, Messejana
Fortaleza, CE 
60839-900 
Telefone: (85) 3306 5700
fax: (85) 3306 5709
e-mail: fortaleza@unicef.org

UNICEF – RECIFE – RESPONSÁVEL 
PELO SELO UNICEF EM PERNAMBUCO, 
ALAGOAS E PARAÍBA
Rua Henrique Dias, S/N – Ed. 
do IRH Térreo - Derby
Recife, PE 
52010-100 
Telefone: (81) 3059 5700
Fax: (81) 3059 5719 
E-mail: recife@unicef.org

UNICEF – RIO DE JANEIRO – RESPONSÁVEL 
PELO SELO UNICEF NO ESPÍRITO SANTO 
Avenida Rio Branco, 135 – 6º andar- Centro
Rio de Janeiro, RJ 
20040-006
Telefone: (21) 3147 5700
Fax: (21) 3147 5711
E-mail: riodejaneiro@unicef.org

UNICEF – SALVADOR – RESPONSÁVEL PELO 
SELO UNICEF NA BAHIA E EM SERGIPE 
Escritório Compartilhado das 
Nações Unidas na Bahia
Praça Municipal Thomé de Souza, s/n, 
Ed. Elevador Lacerda, 1º andar
Salvador, BA
40020-010
Telefone: (71) 3183 5700
Fax: (71) 3183 5710
E-mail: salvador@unicef.org

UNICEF – SÃO PAULO – RESPONSÁVEL 
PELO SELO UNICEF EM MINAS GERAIS 
Rua Ascendino Reis, 830
Vila Clementino
São Paulo, SP 
03404027-000
Telefone: (11) 3728 5700
Fax: (11) 3728 5777
E-mail: saopaulo@unicef.org
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