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BREVES REFLEXÕES E SENTIDOS PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO 
 

O Plano de trabalho, aprovado pelo chamamento público nº 03/2017 e instituído pela portaria 

20.059/2017 de 13 de julho de 2017, teve como intuito realizar o mapeamento da demanda 

adolescente na faixa etária de 12 a 18 anos, da rede pública de ensino do município de Lorena. Os 

resultados dos dados coletados, analisados e divulgados têm fins de referenciar os órgãos 

competentes na produção de: diagnóstico social, elaboração e possível implementação de políticas 

públicas, ampliação e garantia dos direitos deste público. 

Este plano foi intitulado “Mapeamento dos adolescentes da rede pública do Município de 

Lorena” é iniciativa do Instituto Dialogare, através do seu projeto Observatório Juventudes, fundado 

em 2015, sob supervisão e orientação da PUC/RS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul. E, ainda, conta com a parceria do UNIFATEA (Centro Universitário Teresa D’Ávila), local 

de sede do projeto; e da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Lorena/SP.  

O Observatório Juventudes se caracteriza como um projeto de assessoramento, defesa e 

garantia de direitos das Juventudes, articulando, estimulando e, através de pesquisas científicas, 

viabilizando estudos acerca da realidade da jovem e do jovem brasileiro, preponderantemente de 

Lorena e região, contribuindo para implantação e/ou efetivação das políticas públicas de 

juventudes. Para tanto, o Observatório Juventudes integra suas atividades em três eixos: 

ensino/assessoria/formação, pesquisa e articulação. 

Localizado na cidade de Lorena, pertencente ao Vale do Paraíba, que compreende 39 

municípios que abrangem áreas urbanas, rurais e litorâneas, ou seja, apresenta grande diversidade 

de demandas e questões Sociais. A região metropolitana do Vale do Paraíba tem uma população 

estimada em 2.406.735 habitantes, de acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). A representatividade política da juventude soma 38,81% do total de 

eleitores do Vale, ou seja, 668.034 jovens estão aptos a votar na região. 

A cidade de Lorena ocupa uma área de 414,16 km², possui 84.653 habitantes, sendo que 

21.242 são jovens entre 15 e 29 anos, destes, 642 jovens são residentes da zona rural. 

Considerando os dados relevantes do número de jovens e a diversidade territorial, o Observatório 

Juventudes de Lorena, pretende agir de forma a identificar, integrar e sintetizar ações comuns, que 

respeitam a diversidade de cada movimento, ou demanda de cada região, no intuito de levantar as 

pautas prioritárias de cada uma, e a partir da troca, discutir, propor e apoiar as ações em grupo. 

 O Observatório propôs este plano de trabalho com as Adolescências no anseio de alcançar 

aproximação dos jovens de 15 a 18 anos, que no Brasil contemporâneo possuem coexistência legal 

(Estatuto da Criança e Adolescente/Estatuto da Juventude) e coexistência de fase etária 

(adolescência/juventude). Além de desenvolver reflexões longitudinais a respeito das idades de 12 
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a 14 anos, que estão na iminência de se constituírem sujeitos sociais dentro desta representação 

social ambígua (adolescente/jovem) e estigmatizada. 

Neste sentido, é importante esclarecer que as vivências, as relações e as realidades, estão 

em constantes mudanças sócio históricas culturais, para este trabalho o sentido são as 

“adolescências”, de acordo com Francisco e Groppo (2016, p. 278) o termo adolescência foi tratado 

e estudado inicialmente por um viés estritamente psicológico, pautado em perspectivas analíticas, 

em meados do século XIX e com maior aprofundamento durante a primeira metade do século XX. 

O conceito de direitos das crianças e adolescentes é relativamente recente na história humana. 

(NAVES, GAZONI,2010.) Dessa maneira, as condições históricas, políticas e culturais diferentes 

produzem transformações não só na representação social da criança e do adolescente, mas 

também na sua interioridade. (SALLES, p.3334). Segundo Carvajal (1998, p 12): 

 

 O ser humano não se define apenas por seu desenvolvimento individual, mas também por 
todo o conjunto de suas relações específicas com as figuras importantes da sua vida. De 
início, essas figuras são os pais e os demais membros da sua família; depois são seus 
professores e companheiros. Para adolescente, os grupos e instituições que o rodeiam, a 
classe sócioeconômica a que pertence e seu ambiente cultural, com suas idéias e ideais, 

adquirirão, em geral, uma importância cada vez maior.   
 

As diversas representações sociais acerca do fenômeno da adolescência tornam-se 

complexas e desafiadoras. Segundo o Projeto Faz Sentido (2016, p. 08) o Brasil vive hoje o que 

vem sendo chamado de bônus demográfico. Com 11% da sua população vivendo a adolescência, 

o país tem uma oportunidade única de olhar e se aproximar efetivamente desta demanda, pois 

nunca houve tamanho contingente de adolescentes. 

Para atingir a complexidade desta análise, necessária para se aproximar do universo 

adolescente, o plano de trabalho foi divido em três etapas: 1) realização da Pesquisa do 

Mapeamento dos Adolescentes da rede pública de ensino de Lorena, 2) apresentar a pesquisa, por 

meio de seminário temático, para toda a população lorenense, principalmente ao público 

adolescente e os atores afetos a demanda e 3) assessoria, por meio de reflexões e debates sobre 

o mapeamento, junto aos mecanismos públicos que atendem as dimensões da demanda 

adolescente. Este trajeto foi feito no período de agosto de 2018 a agosto de 2019. 

A primeira fase do trabalho foi a realização da Pesquisa do Mapeamento dos Adolescentes 

da rede pública de ensino de Lorena, intitulada “Adolescências (não) reveladas: aproximação para 

(re) conhecer os adolescentes do Município de Lorena”, aprovada pelo Comitê de Ética e registrada 

na Plataforma Brasil (Ministério da Saúde) sob o número 146017/2018, cumprindo todo rigor 

técnico e ético exigido para os padrões científicos.   
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A pesquisa é exploratória-descritiva, a partir de um questionário estruturado e 

semiestruturado, que busca levantar percepções e opiniões sobre seu cotidiano, territorialidade e 

promover estudos e estratégias de intervenção para informar e sensibilizar a população a respeito 

do adolescente. Este recorte foi escolhido, pois o fenômeno da adolescência só é encontrado no 

desenvolvimento do ser humano. Este fenômeno pode ser estudado de muitos ângulos diferentes. 

(CARVAJAL,1998).  De acordo com (SALLES, 2018, p.35): 

 

A identidade da criança e do adolescente é construída hoje numa cultura caracterizada pela 
existência de uma indústria da informação, de bens culturais, de lazer e de consumo onde a 
ênfase está no presente, na velocidade, no cotidiano, no aqui e no agora, e na busca do 
prazer imediato. A subjetividade é, então, construída no comigo mesmo, na relação com o 
outro e num tempo e num espaço social específicos. (p.35)  Diante de uma diversidade 
cultural que vivemos em nosso meio, nos possibilita uma constituição e do mesmo modo 

constituir várias maneiras de ser, agir e pensar. 
 

Também foi abordada pela pesquisa a Doutrina da Proteção Integral que abarca os 

princípios do melhor interesse da população criança-adolescente-juventudes e o de sua condição 

especial de pessoa em desenvolvimento, é expressada com clareza pelo artigo 4º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Bem como, pelo artigo 227 da Constituição Federal de 1988 que 

estabelece como:  

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

Os desdobramentos deste paradigma incidem sobre a garantia de que, por estas duas 

legislações, todos os adolescentes terão seus direitos fundamentais efetivados, sendo preferência 

na formulação, implantação e implementação, e na execução das políticas sociais públicas. Nesta 

concepção, adolescentes passam a ser vistos como sujeitos destinatários de políticas públicas 

garantidoras de seus direitos fundamentais para o desenvolvimento de seu potencial na dimensão 

pessoal, social e cidadã. 

Diante desta contextualização, a hipótese apresentada pela pesquisa foi identificar como o 

adolescente se constitui como sujeito social, através das relações interpessoais e institucionais no 

cotidiano. Sendo assim, há a necessidade de desvendar o olhar do adolescente como sujeito social 

através do seu cotidiano para identificar a forma que o mesmo estabelece em suas relações no 

modelo microssistema e macrossistema. Com o intuito de aproximação da rede de atendimento e 

subsidiar as futuras políticas públicas em torno da temática e/ou a demanda.  

 Neste sentido, a teoria nos ajuda a compreender que no lapso temporal se verifica 

facilmente a homogeneização da representação juvenil no senso comum brasileiro. A adolescência 
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e a juventude no século passado não eram categorias sociais consideradas, exemplo simples é 

que as crianças eram vestidas como adulto e após breve infância o alvo era atingir status de casado 

e trabalhador. Em meados do século XX esta demanda já poderia ser enquadrada em conceitos 

cristalizados pelo imaginário social: “futuro do país” ou “problemático” ou “delinquente”. Já no 

século XXI se revela o desafio do jovem que não consegue atingir o status social esperado 

(GROPPO, 2017, p. 7 -9). Contrariando conceitos encapsulados, Pais (1990, p.149) é certeiro: 

 

Tentar uma aproximação científico-analítica ao mundo da «juventude» exige, nesta ordem 
de idéias, um radical ascetismo de vigilância epistemológica que nos obriga a partir do 
pressuposto metodológico de que, em certo sentido, a juventude não é, com efeito, 
socialmente homogênea. Na verdade, a juventude aparece socialmente dividida em função 
dos seus interesses, das suas origens sociais, das suas perspectivas e aspirações. Dar 
importância a este pressuposto metodológico parece tanto mais conveniente quanto é certo 
que, como se tem vindo a insistir, a noção de juventude é uma das que mais se têm prestado 
a generalizações arbitrárias.  

 

Aspecto de impacto a ser destacado é que a representação social reduzida, ou seja, a 

mitificação das Adolescências e Juventudes afeta diretamente a subestimação das políticas 

públicas da demanda aqui abordada. Sobre os aspectos jurídicos advindos dessa dificuldade em 

se aproximar das realidades juvenis, se faz presente em nosso país no reconhecimento tão tardio 

dos adolescentes e jovens como sujeitos de diretos, e o grande desconhecimento dos direitos 

destas categorias, inclusive pelos próprios adolescentes e jovens.  

Fora o descompasso da lei com o seu cumprimento, onde é visível o abismo entre as 

legislações e o cotidiano de vivências juvenis. Como demonstra pesquisa realizada pela UNICEF 

em 2017 no Brasil, intitulada Pobreza na Infância e Adolescência, que aponta o grupo etário de 14 

a 17 anos como o mais atingido pelo não acesso a direitos básicos, com o índice de 59,9% dos 

adolescentes com 1 ou mais dos seus direitos básicos negados (UNICEF, 2017). 

Hannah Arendt ensina, em 1968, que a cidadania é o direito de ter direito, dinamismo 

garantidor da participação do sujeito social nos processos comunitários (ARENDT, 2010, p.6). E, 

ponto determinante para uma democracia sadia é a valorização e promoção a participação social. 

Neste sentido ainda é importante destacar (NOVAES, 2009, p.17):  

 

Portanto, do ponto de vista dos direitos de cidadania, pensar os jovens como “sujeitos de 
direitos” significa levar em conta tanto os civis, políticos, sociais e culturais, quanto os difusos 
que marcam especificidades geracionais em suas diversidades. Articular igualdade de 
acessos e oportunidades com o reconhecimento e valorização das diferenças é uma 
exigência do contexto histórico no qual se constrói este ator social. Tal articulação é essencial 
para a afirmação de direitos da juventude e, consequentemente, para a elaboração e 
implementação de políticas públicas voltadas para suas atuais demandas.  
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 Estes poucos aspectos aqui elencados não tem intuito de esgotar o universo de tantos outros 

existentes, mas de ilustrar e demonstrar claramente o quanto o distanciamento dos adolescentes 

e jovens, desencadeiam impactos diretos na construção da sua identidade como sujeito social e 

também de seus direitos. Ocorre, que a desmistificação só acontecerá através de um perene e 

persistente caminho de aproximação como conjunto social diversificado e repleto de 

descontinuidade, dinamismo e subjetividade. (Pais,1990, p. 151) 

 O desafio da desmistificação, diante de conceitos e preconceitos tão enraizados, com 

certeza necessita de um olhar transdisciplinar que amplie os estudos e debates sobre este exercício 

imprescindível da sociedade de (re) conhecer este sujeito social e seus direitos e também do 

próprio adolescente e jovem assim fazê-lo. Desta forma, contribui Regina Novaes (2009, p.12): 

 

Representações sociais podem ser tomadas mitos, não porque expressem “mentiras”, mas 
porque tomam a parte pelo todo, generalizam e abolem determinadas contradições. Assim 
sendo, tais representações também se fazem presentes em outros espaços, expressando 
tanto a trajetória de vida de quem fala quanto o lugar (social) de onde se fala.  

 

Assim, a pesquisa busca indicar a extrema urgência de espaços onde se possa promover a 

ampliação do pensamento sobre as Adolescências e Juventudes, para que exista uma 

aproximação das mais diversas realidades juvenis, para que os (re) conheça com olhar e postura 

plural, consciente, protagonista e emancipadora. Pois, só assim os próprios jovens conseguirão se 

reconhecer como sujeitos sociais e se apropriarem de seus direitos, seja em seus processos 

subjetivos, individuais ou coletivos. 

E, para compreender a constituição do adolescente como sujeito social a partir das suas 

relações no cotidiano, foi contemplado o modelo bioecológico do desenvolvimento de 

Bronfenbrenner (BHERING, SARKIS, 2009): Esta abordagem, intitulada como bioecológica, 

também denominado PPCT (Pessoa-Processo-Contexto-Tempo), este modelo é o que integra toda 

pesquisa, pois permite a investigação da relação entre as características da pessoa e do ambiente 

como fatores determinantes do desenvolvimento do indivíduo, assim como as questões do tempo. 

Diante de construção científica tão pertinente e criteriosa, a pesquisa foi materializada com 

êxito, primeiro por conseguir articular inúmeros atores e organismos públicos, privados e do terceiro 

setor que trabalham diretamente com a demanda em questão, foram mais de 113 articulações. 

Além de, quebrar o estigma de “apatia e não envolvimento” dos adolescentes, que prontamente 

aderiram a proposta da pesquisa, tanto que responderam as 63 questões das extensas 10 páginas 

de cada questionário, atingindo a coleta de 622 questionários válidos, contabilizando 6.220 páginas 

de informações, que geraram a possibilidade da construção de 187 gráficos diretos, que contém 

116.314 dados a serem analisados.  
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Outro ponto a ser destacado é o impacto territorial, pois os dados são de 49 bairros do 

município de Lorena. E, também é possível, pelo recorte de análise bioecológica, informações dos 

ambientes onde estão inseridos e das pessoas que moram com o sujeito da pesquisa, produzindo 

um recorte populacional de mais de 2.500 pessoas. 

A segunda etapa do plano de trabalho foi a apresentação da pesquisa, por meio de seminário 

temático, para toda a população lorenense, principalmente ao público adolescente e os atores 

afetos a demanda. O evento foi realizado no dia 01 de agosto de 2019, as 8:30, no auditório São 

José, no Unifatea, com a presença de 101 pessoas das mais diversas instituições públicas, 

privadas e do terceiro setor, além da presença de adolescentes que participaram da pesquisa.  

O evento foi divido em 5 momentos: 1) contextualização do plano de trabalho, 2) 

apresentação da pesquisa, 3) dados afetos a todas as políticas públicas, 4) possíveis 

desdobramentos da pesquisa e 5) reflexão e questionamento do público presente. Foi realizada 

pesquisa de avaliação que obteve ótimo resultado, o que demonstra a relevância do trabalho 

realizado.  

Por fim e tão importante quanto às outras, foi realizada a terceira etapa prevista no plano de 

trabalho. Após divulgação, através de convite formal a todos os conselheiros dos Conselhos 

Municipais, no dia 01 de agosto de 2019, durante todo o período da tarde, no auditório São José 

foi ofertada assessoria, por meio de reflexões e debates sobre o mapeamento, junto aos 

mecanismos públicos que atendem as dimensões da demanda adolescente. 

 A metodologia escolhida obteve sucesso em sua realização, pois os mesmos por meio dos 

dados produzidos pela pesquisa fizeram, de forma transversal por conselheiros, a seguinte 

construção lógica: 1) reflexão sobre o papel dos conselheiros, 2) diálogo sobre a importância de 

diagnósticos com dados da demanda e a utilização dos mesmos para subsidiar política pública, 3) 

através da escolha de dados da pesquisa produziram reflexão dos desafios e perspectivas, 4) 

indicação de políticas públicas possíveis para a problemática levantada.  

Ato contínuo, foi feito um diálogo e reflexão sobre o trabalho realizado durante a tarde e 

conclusão que a pesquisa é apenas o “início” de um longo trabalho transversal a ser construído 

pelos conselhos, através dos dados produzidos. Por fim, houve a indicação da cartilha “Conhecer 

para transformar – Guia para diagnóstico e planejamento da política municipal de proteção integral 

das crianças e adolescentes” (FUNDAÇÃO TELEFONICA, 2011), como uma alternativa de material 

metodológico para utilização dos dados da pesquisa como meio de subsídio para construção 

efetiva de política pública.  

Toda ação realizada foi planejada com intuito de proporcionar aos atores sociais a 

compreensão ampliada das informações obtidas, bem como o conhecimento do processo 

metodológico e teórico do trabalho, de forma que o conjunto de informações e conhecimento 
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adquirido com esse trabalho seja disponibilizada na maior transparência possível. Desta forma, 

subsidiando as ações das instituições (públicas e privadas), que se relacionam com as 

adolescências e juventudes, contribuindo com a possibilidade de uma nova cultura de 

relacionamento entre o mundo adulto e ao dos adolescentes e jovens.  

 

TRAJETÓRIA DA EXECUÇÃO – DESCRIÇÃO CRONOLÓGICA DAS PRINCIPAIS AÇÕES 

REALIZADAS 

 

Junho 2018 

 

Quanto ao cumprimento da etapa planejada para este, não foi possível o êxito devido ao 

processo de contratação de pessoal. Sendo assim o foco central deste mês foi a execução do 

processo seletivo, porém algumas ações foram realizadas já na perspectiva da execução do 

Mapeamento, como apresentação do projeto ao Secretário de Educação, uma vez que a aplicação 

do questionário da pesquisa se deu em escolas, municipais e estaduais, que tem como público 

adolescentes de 12 a 18 incompletos.  

Vale ressaltar que o presente projeto se tratou de um Projeto de Pesquisa Cientifica, 

seguindo regras e procedimentos estabelecidos por órgãos regulamentadores, com o Comitê de 

Ética e Pesquisa. Neste mês deu-se início ao processo de contratação da equipe, priorizando a 

qualidade técnica e experiência com a especificidade do projeto. Também procurou se valorizar e 

oportunizar a colocação de jovens na equipe, promovendo um trabalho “com” e não somente “para” 

jovens. 

 

Julho 2018 

4.1 - Ação 4.2 - Data 4.3 – Objetivo 4.4 - Local 

Entrevista processo 
seletivo 

18/07/2018 Analisar perfil do candidato. 
Sede do 

Observatório 
Juventudes. 

Entrevista processo 
seletivo 

20/07/2018 Analisar perfil do candidato. 
Sede do 

Observatório 
Juventudes. 

Entrevista processo 
seletivo 

24/07/2018 Analisar perfil do candidato. 
Sede do 

Observatório 
Juventudes. 

Reunião com a 
Diretoria Regional 
de Ensino (DRE) 

27/07/2018 

Apresentar a proposta do 
Mapeamento e solicitar dados 
para subsidiar a elaboração do 

Projeto de Pesquisa. 

Sede da DRE – 
Guaratinguetá/SP 
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Recebimento dos 
dados dos 

adolescentes das 
escolas municipais 

de Lorena 

31/07/2018 
Subsidiar a elaboração do projeto 
de pesquisa e planejamento das 
demais ações do Mapeamento. 

Secretaria 
Municipal de 
Educação – 
Lorena/SP 

 

 

Agosto 2018 

4.1 - Ação 4.2 - Data 4.3 – Objetivo 4.4 - Local 

Contratação da equipe. 06/08/2018 Iniciar o processo com toda equipe. 
Observatório 
Juventudes. 

Reunião de equipe. 08/08/2018 Discussão do projeto de mapeamento. 
Observatório 
Juventudes. 

Recebimento dos 
dados solicitados da 
Diretoria de Ensino 

10/08/2018 
Subsidiar a elaboração do projeto de 

pesquisa e planejamento das demais ações 
do Mapeamento. 

Diretoria de 
Ensino 

Reunião de equipe. 16/08/2018 
Estudos dos referenciais para elaboração do 

projeto de pesquisa. 
Observatório 
Juventudes. 

Articulação e 
apresentação da 

proposta do projeto 
para o COMJUV 

14/08/18 

Tornar conhecido o desenvolvimento do 
projeto, para que seja transparente sua 
execução, bem como conhecer ações 

executadas por este órgão que possam 
subsidiar o desenvolvimento da pesquisa. 

Estação 
Juventudes 

Articulação CRAS l 27/08/2018 
Conhecer o trabalho e analisar possível 

aplicação de pré-teste do questionário de 
pesquisa. 

CRAS I 

Apresentação CMAS 28/08/18 

Tornar conhecido o desenvolvimento do 
projeto, para que seja transparente sua 
execução, bem como conhecer ações 

executadas por este órgão que possam 
subsidiar o desenvolvimento da pesquisa. 

SADS 

Reunião reitoria 
UniFatea 

30/08/18 

Apresentar a nova equipe, bem como a 
proposta de Mapeamento a ser realizada 

pelo Observatório; Buscar possível 
professores parceiros. 

UNIFATEA 

 

Setembro 2018 

4.1 - Ação 
4.2 - 
Data 

4.3 – Objetivo 
4.4 - Local 

Reunião com  Comitê de 
Ética e Pesquisa (CEP) 

05/09/18 

Alinhar procedimentos do CEP com a 
elaboração do Projeto de Pesquisa. 

Este órgão é responsável por verificar 
e autorizar pesquisas, sendo 

obrigatória  submissão de projetos de 
pesquisas com seres humanos. 

CEP 
(órgão autônomo 

localizado nas 
dependências da 

UNIFATEA) 

Reunião de equipe 10/09/18 
Discutir e direcionar o projeto de 

pesquisa, de acordo com as 
orientações do CEP. 

Observatório 
Juventudes 

Participação na reunião 
mensal do CMDCA 

11/09/18 

Tornar conhecido o desenvolvimento 
do projeto, para que seja transparente 

sua execução, bem como conhecer 
ações executadas por este órgão que 

SOS 
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possam subsidiar o desenvolvimento 
da pesquisa. 

Reunião com equipe do 
Monitoramento e 

Avaliação (SADS). 
12/09/18 

Acompanhamento e avaliação. 
Procedimento padrão para projetos 
que tem como subsídios recursos 

públicos. 

Observatório 
Juventudes 

Semana Juventudes 17/09/18 

Participação nas atividades 
programadas da Semana das 

Juventudes, de modo a se aproximar 
do cotidiano dos adolescentes, bem 
como se conectar com instituições e 
movimentos ligados a adolescência e 

juventudes. 

Estação Juventudes 

Avaliação do 1º 
Questionário 

18/09/18 

Verificar o contexto das perguntas 
elaboradas para aplicação com os 

adolescentes, percebendo sua eficácia 
em face ao objetivo central do projeto. 

Observatório 
Juventudes 

Reunião CEP 19/09/18 
Reavaliar pontos sobre dúvidas da 

plataforma Brasil 
CEP Unifatea 

1º Caminhada da em 
prol dos direitos das 

Criança e adolescentes. 
20/09/18 

Integrar com instituições e movimentos 
em busca da efetivação dos direitos 

conquistados para as crianças e 
adolescentes. 

Praça Arnolfo 
Azevedo/Lorena 

Organização:Projeto de 
Pesquisa e Questionário 

26/09/18 
Apontamentos finais para finalização 

dos documentos a serem entregues ao 
CEP. 

Observatório 
Juventudes 

Finalização  da 
Pesquisa 

27/09/18 Formatação e correção. 
Observatório 
Juventudes 

 

Foi protocolado junto a Secretaria de Assistência Social, um pedido de prorrogação do prazo 

de execução do referido projeto, que anteriormente tinha previsão de termino em maio de 2019, 

agora, com o aceite do pedido passa a ser o mês de agosto de 2019. Dessa forma adequamos as 

metas, passando ser o mês de agosto o primeiro, seguindo o cumprimento das etapas equivalente 

ao primeiro mês de execução. 

 

Outubro 2018 

4.1 – Ação 4.2 - Data 4.3 – Objetivo 4.4 - Local 

Reunião de equipe 01/10/18 

Enquadramento de texto e definição 
definitiva do título do artigo da pesquisa. 
Formulação de perguntas do instrumento 

de pesquisa. 

Observatório 
Juventudes 

Entrega do Projeto e 
Solicitação de permissão 
para prosseguimento da 

pesquisa 

04/10/18 
Entrega de cópia da pesquisa e termo de 

consentimento e participação para 
secretário de educação. 

Secretaria 
de 

Educação 

Envio da primeira versão 
para Plataforma Brasil 

05/10/18 

Foi enviado a Plataforma Brasil a 
primeira versão do projeto de pesquisa 
para submissão de avaliação do Comitê 

de ética e Pesquisa. 

Observatório 
Juventudes 
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Avaliação da Primeira 
Etapa da Pesquisa 

09/10/18 
Reunião de equipe para avaliação de 

pontos positivos e negativos e definição 
dos próximos passos do projeto 

Observatório 
Juventudes 

Reunião Secretário de 
Educação 

16/10/18 
Reunião solicitada pelo secretário para tirar 

dúvidas e saber detalhes da pesquisa. 
Secretaria de 

Educação 

Articulação Pré Teste 16/10/18 
Solicitado ao PROVIM que se aplicasse 
um pré-teste do instrumento de pesquisa 
com os jovens que freqüentam o espaço. 

Provim 

Articulação Pré Teste 16/10/18 

Solicitado ao CRAS I que se aplicasse 
um pré-teste do instrumento de pesquisa 
com os jovens que freqüentam o espaço 

através dos Educadores Sociais 

CRAS I 

I Simpósio de 
Juventudes PUC RS 

19 e 20/10 
Apresentação do artigo “Juventudes Mito 
X Juventudes Reais”. Trabalho de base 

do Mapeamento em Lorena-SP 

PUC 
Porto Alegre 

(RS) 

Aplicação pré-teste 25/10/18 
Foi aplicado um questionário de pré-teste 
com os adolescentes que freqüentam o 

CRAS I 
CRAS l 

Entrega Projeto e 
Solicitação de permissão 
para prosseguimento da 

pesquisa 

26/10/18 
Entrega de cópia da pesquisa e termo de 

consentimento e participação para 
diretoria de Ensino de Guaratinguetá. 

Diretoria de 
Ensino 

Reunião articulação 
Secretaria de Educação 

29/10/18 
Reunião adiada devido a ausência de 

uma das funcionárias indicadas. 

Secretaria 
de 

Educação 

Reunião articulação 
Secretaria de Educação 

30/10/18 

Apresentação do projeto, apresentação 
de atividades (definição de horários das 
turmas e variáveis/definição das pontes 
das escolas/logística do envio do termo 
de consentimento livre e esclarecido. 

Secretaria 
de 

Educação 

Aplicação pré-teste 30/10/18 
Foi aplicado um questionário de pré-teste 
com os adolescentes que freqüentam o 

PROVIM 
PROVIM 

Reunião de Equipe 31/10/18 
Finalização de Termo de Consentimento livre 

e esclarecido e Autorização para escolas 
Observatório 
Juventudes 

 

Novembro 2018 

4.1 – Ação 4.2 - Data 4.3 – Objetivo 4.4 - Local 

Autorização para 
aplicação do 
questionário. 

05/11/18 
Entrega de pedido de autorização para 

gestores das escolas municipais. 
Observatório 
Juventudes 

Capacitação para 
Instrutores voluntários 

06/11/18 
Foi feita uma roda de conversa para 
convidar as pessoas interessadas a 

serem voluntários na pesquisa. 
Unifatea 

Articulação Escola 
Conde 

07/11/18 
Realizada uma reunião de agendamento 

de datas possíveis para entrega de 
termos aos alunos e coleta. 

Conde 
Moreira Lima 

Articulação Escola Milton 
Balerini 

07/11/18 
Não foi possível contato com 

coordenação devido a eventos na escola 
no dia. 

Milton 
Balerini 
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Articulação com o CEP 08/11/18 

Foi feita uma conversa com o CEP em 
questão de adequações solicitadas do 
projeto, além de duvidas esclarecidas 

com a articuladora do Comitê 

Observatório 
Juventude 

Envio do projeto à 
Plataforma Brasil 

08/11/18 
Foi reenviado o projeto para avaliação do 
comitê com as alterações solicitadas pelo 

mesmo. 

Observatório 
Juventudes 

Impressão de Termos de 
Consentimento 

09/11/18 

Foi feita a impressão de todo material 
para encaminhar aos alunos das escolas 
municipais pós autorização dos gestores 

para ser feita a entrega dos termos 

Observatório 
Juventudes 

Reunião de Equipe 09/11/18 
Realizada revisão de questionário e 

adequação do mesmo pós analise de 
pré-teste 

CREAS 

Articulação Diretoria de 
Ensino 

12/11/18 

Foi realizada uma visita a diretoria de ensino para 
saber sobre resposta do ofício encaminhado no 

dia 26/10/18 após não haver sucesso de diversos 
contatos telefônicos, porém a responsável pela 

resposta não estava na diretoria. 

Diretoria de 
Ensino 

Entrega de TCLE 19/11/18 

Entrega dos Termos de consentimento livre e 
esclarecido em todas as salas da escola, no 
período da manhã e da tarde, para que os 

alunos levassem para os pais. 

Conde 
Moreira Lima 

Reunião para alinhamento 
da pesquisa 

19/11/18 
Houve uma conversa com a coordenadora, 
pois não haviam muitos alunos na escola 

devido ao mal tempo. 

Adelina Alves 
Ferraz 

Reunião com a 
coordenação 

20/11/18 

Realizada conversa com a coordenação da 
escola e autorizada a pesquisa na mesma, 

além de conversa sobre as salas do 
Renauldin que estão na escola Prudente. 

Prudente de 
Aquino 

Entrega de TCLE 21/11/18 

Foi feita a entrega dos Termos de 
consentimento livre e esclarecido em todas 
as salas da escola, no período da manhã 

para que os alunos levassem para os pais. 

Adelina 

Recolhimento de TCLE 21/11/18 

Fomos a escola para retirar os termos dos 
alunos que levaram a autorização e 

articulamos com o gestor sobre datas de 
aplicação do questionário, devido a falta de 

resposta da Diretoria de Ensino 

Conde 
Moreira Lima 

Entrega de TCLE 21/11/18 
Realizada entrega de termos de 

consentimento livre e esclarecido para 
autorização dos pais. 

Prudente de 
Aquino 

 
Reunião CEP 

 
21/11/18 

Articulação sobre prazos de envio de novas 
atualizações do projeto com o Comitê de 

Ética e Pesquisa. 

Comitê de 
ética e 

pesquisa 

Entrega de TCLE 21/11/18 

Realizada entrega de termos de 
consentimento livre e esclarecido para 

autorização dos pais dos alunos do período 
da manhã 

Climério 

Entrega de TCLE 22/11/18 

Realizada entrega de termos de 
consentimento livre e esclarecido para 

autorização dos pais dos alunos do período 
da tarde. 

Climério 
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Entrega de TCLE 22/11/18 

Foi feita a entrega dos Termos de 
consentimento livre e esclarecido em todas 

as salas da escola,para que os alunos 
levassem para os pais 

Francisco 
Prudente de 

Aquino 

Entrega de TCLE 22/11/18 

Foi feita a entrega dos Termos de 
consentimento livre e esclarecido em salas 

presentes na escola Joaquim Ferreira Pedro 
,para que os alunos levassem para os pais 

Francisco 
Prudente de 

Aquino 

Articulação Diretoria de 
Ensino 

26/11/18 Realizada a retirada das autorizações na 
diretoria de ensino com aprovação e 

negação das escolas estaduais 

Observatório 
Juventudes 

Reunião para organizar a 
realiza 

26/11/18 Foi realizada uma reunião de alinhamento 
para logística da coleta na escola com o 

coordenador pedagógico tendo em vista a 
quantidade de termos que retornaram 

Conde 
Moreira Lima 

Capacitação para 
Instrutores voluntários 

27/11/18 

Foi feita uma roda de conversa para 
instruções da coleta com os voluntários, 

foram apresentados os documentos oficiais e 
o questionário de coleta para familiarização 

dos mesmos com a coleta. 

Unifatea 

Formatação Final 
questionário 

28/11/18 

Foi feita uma conferencia de dados do 
questionário e elaborada a formatação final 
do mesmo para a coleta, levando em conta 
considerações feitas pelos voluntários na 

reunião anterior. 
 

Observatório 
Juventudes 

 
Impressão de Material 

 
29/11/18 

 
Realizada a impressão de todo material 

necessário para a coleta de dados da escola 
Prudente de Aquino, tendo em vista a coleta 

do dia seguinte na escola, além de 
impressões foi feita também a organização 

de todo material necessário para 
encaminhamento a escola. 

 
 
 
 

Observatório 
Juventudes 

Articulação CEP 29/11/18 Foi enviada última atualização ao Comite de 
acordo com as especificações solicitadas 
pelo mesmo, e emitida a autorização para 

prosseguimento da pesquisa. 

Observatório 
Juventudes 

Aplicação Questionário 30/11/18 Aplicação do Instrumento de Pesquisa para 
os alunos da escola Francisco Prudente de 

Aquino 

Francisco 
Prudente de 

Aquino 

Aplicação Questionário 30/11/18 Aplicação do Instrumento de Pesquisa para os 
alunos da escola Padre João Renaudin de 

Ranville 

Francisco Prudente 
de Aquino 

 

Toda a aplicação seguiu os trâmites éticos exigidos pelo CEP. A pesquisa obedeceu às 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas que envolvem seres humanos, conforme a 

Resolução 4661 do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. Este, incorpora os 

mesmos referenciais lá adotados quanto “a bioética, autonomia, não maleficência, beneficência, 

justiça e equidade”, visando assegurar os direitos e deveres dos participantes da pesquisa, da 

comunidade científica e do Estado. Vale ressaltar que a pesquisa foi realizada após o parecer 
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favorável da Comissão de Ética em Pesquisa Humana (CEP/UNIFATEA). Tais procedimentos serão 

garantidos na realização da presente proposta de pesquisa  

 

Dezembro 2018 

1.1 – Ação 4.2 - Data 4.3 – Objetivo 4.4 - Local 

Imersão Escola 03/12/18 

Fomos até a escola Conde Moreira 
Lima para aplicação do questionário 
de pesquisa, porém com a demanda 
baixa de alunos foi acordado com o 

Coordenador Pedagógico a aplicação 
no inicio de 2019. 

Conde Moreira Lima 

Início de construção 
de planilha 

07/12/2018 
Iniciou-se a construção da planilha 

de lançamento de dados dos 
questionários da pesquisa. 

OJ 

Fichamento 07/12/2018 
Foi feito no observatório uma analise 

dos fichamentos de literatura da 
pesquisa. 

OJ 

Imersão nas escolas 10/12/18 

Fomos a escola Adelina para 
conversar com a gestora sobre o 

projeto de pesquisa, porém a gestora 
estava com demanda grande de 

processos da escola não 
conseguimos conversar. 

Adelina 

Imersão nas escolas 10/12/18 
Fomos a escola Rui Brasil para conversar 

com a gestora sobre o projeto de pesquisa, 
conversamos sobre planejamento de 2019. 

Rui Brasil 

Visita de observação 10/12/2018 

Passamos pelos bairros do Parque 
das Rodovias e Nassif para 

observação de território tendo em 
vista o projeto que visa construir 

política pública. 

- 

Avaliação 2018 14/12/2018 

Fizemos uma avaliação do ano de 
2018, visto todos os projetos de 2018 

do Observatório Juventudes e 
analisando o processo todo da 

pesquisa, fazendo auto avaliação e 
avaliação de equipe. 

OJ 

Planejamento 2019 18/12/18 

Após avaliação do ano de 2018 fizemos 
um planejamento com todos pontos da 
pesquisa para o ano de 2019, fazendo 
um plano de metas e objetivos para o 

segmento da pesquisa. 

OJ 

 

Janeiro 2019 

4.1 – Ação 4.2 - Data 4.3 - Objetivo 4.4 - Local 

Retorno atividades 07/01/2019 
Retornamos as atividades do 

observatório. 
OJ 

Construção de 
Agenda 

14/01/2019 

Iniciamos a construção de uma 
agenda de contatos da rede da 

região tendo em vista a divulgação 
da pesquisa. 

OJ 
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Entrega documento 
Secretaria Municipal 

de Educação 
18/01/2019 

Fomos a secretaria para entrega de 
solicitação de dados de número 
oficial de alunos do ano de 2019. 

Secretaria Municipal de 
Educação 

Reunião Instituto 
Dialogare 

18/01/2019 
Reunião de planejamento do INDI no 

ano de 2019. 
Instituto Dialogare 

Entrega documento 
Diretoria de ensino 

22/01/2019 
Fomos a diretoria para entrega de 
solicitação de dados de número 
oficial de alunos do ano de 2019. 

Diretoria de Ensino 

Reunião 
Monitoramento 

24/01/2019 

Foi feita uma avaliação de 
monitoramento com a Sr Rita e Sr 

Patrícia que acompanham o 
processo da pesquisa. 

OJ 

Estudo Amostragem 28/01/2019 

Tivemos uma conversa com o Bruno 
Pardal sobre os números da coleta 

de pesquisa, tendo em vista algumas 
dúvidas que nos surgiram. 

OJ; 

 

Sendo assim, durante o mês de janeiro, considerando principalmente o período de recesso 

escolar e a impossibilidade na continuidade dos processos práticos e direto com a demanda 

contemplada na pesquisa, a equipe manteve o foco em estruturar o cronograma de atuação e 

realizar as articulações necessárias para a continuidade da pesquisa. 

 

Fevereiro 2019 

4.1 – Ação 4.2 - Data 4.3 - Objetivo 4.4 - Local 

Imersão Escola Miquelina 01/02/2019 

Realizou-se uma visita a escola Miquelina 
para apresentação dos projetos do 
Dialogare, incluindo-se o Projeto de 

Pesquisa de Mapeamento do Observatório. 

Miquelina 
Cartolano 

Imersão Escola Gabriel 

Prestes 
06/02/2019 

Realizou-se uma visita a escola para a 
apresentação do Projeto de Pesquisa de 

Mapeamento do Observatório. 

Gabriel 
Prestes 

Lançamento de Dados 04/02/2019 
Esta sendo feito o teste do lançamento de 
dados na planilha de Excel para balização 

de dados da pesquisa. 

Observatório 
Juventudes 

Reunião Equipe 06/02/2019 

Foi feita uma reunião para analise de 
próximos passos a serem dados pela 

equipe de acordo com as metas a serem 
alcançadas nos próximos dias 

Observatório 
Juventudes 

Imersão Escola Ferreira 

Pedro 
08/02/2019 

Realizou-se uma visita a escola para a 
apresentação do Projeto de Pesquisa de 

Mapeamento do Observatório. 

Joaquim 
Ferreira 
Pedro 

Retorno Escola Conde 11/02/2019 
Realizou-se uma visita na escola para 

planejamento da aplicação dos 
questionários de pesquisa 

Conde 
Moreira 

Lima 

Imersão Escola Luis de 

Castro Pinto 
11/02/2019 

Realizou-se uma visita a escola para a 
apresentação do Projeto de Pesquisa de 

Mapeamento do Observatório. 

Luis de 
Castro Pinto 

Imersão Escola Francisco 

Marques 
12/02/2019 

Realizou-se uma visita a escola para a 
apresentação do Projeto de Pesquisa de 

Mapeamento do Observatório. 

Francisco 
Marques 
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Retorno Escola Miquelina 13/02/2019 

Foi realizado o retorno na escola para 
definição de datas para entrega de termos 
de livre consentimento e data de aplicação 

do questionário 

Miquelina 
Cartolano 

Retorno Escola Adelina 13/02/2019 

Foi realizado o retorno na escola para 
definição de datas para entrega de termos 
de livre consentimento e data de aplicação 

do questionário 

Adelina 

Retorno Escola Gabriel 

Prestes 
13/02/2019 

Foi realizado o retorno na escola para 
definição de datas para entrega de termos 
de livre consentimento e data de aplicação 

do questionário 

Gabriel 
Prestes 

Reunião Grupo de 

Pesquisa Fatea 
15/02/2019 

Realizou-se uma reunião para convite e 
discussão do grupo de pesquisa do 

Unifatea, foi apresentado o projeto de 
pesquisa para os professores 

Unifatea 

Reunião voluntários 19/02 

Foi feita uma conversa com os 

pesquisadores que se dispuseram a ser 

voluntários na pesquisa para retomada de 

atividades tendo em vista a aplicação 

futura. 

Observatório 

Imersão escola 19/02 

Realizou-se a entrega dos termos de livre 

consentimento para os alunos da escola 

Gabriel Prestes 

Gabriel 
Prestes 

Apresentação Alunos 

PIBID 
22/02 

Foi feita uma conversa com os alunos do 

PIBID Unifatea para apresentação da 

pesquisa e convite para participação 

voluntária 

Unifatea 

Imersão escola 25/02 

Realizou-se a entrega dos termos de livre 

consentimento para os alunos da escola 

Conde Moreira Lima que não estavam na 

escola no ano passado. 

Conde 
Moreira 

Lima 

 

Março 2019 

4.1 – Ação 4.2 - Data 4.3 - Objetivo 4.4 - Local 

Reunião Equipe 07/03/2019 

Foi feita uma reunião para analise de 
próximos passos a serem dados pela 

equipe de acordo com as metas a serem 
alcançadas nos próximos dias 

Observatório 
Juventudes 

Imersão Escola 12/03/2019 
Realizou-se uma visita a escola para a 

apresentação do Projeto de Pesquisa de 
Mapeamento do Observatório. 

CAIC 

Imersão escola 12/03/2019 

Realizou-se a entrega dos termos de livre 

consentimento para os alunos da escola 

Gabriel Prestes 
Gabriel Prestes 

Imersão Escola 13/03/2019 
Realizou-se uma visita a escola para a 

apresentação do Projeto de Pesquisa de 
Mapeamento do Observatório. 

Ruy Brasil 
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Imersão Escola 16/03/2019 
Foi feita uma fala na reunião de pais para 

entrega e recolhimento dos termos 
diretamente com os pais. 

Ruy Brasil 

Imersão escola 19/03/2019 
Realizou-se a aplicação do questionário 

da pesquisa na escola Adelina Adelina Alves 

Imersão escola 19/03/2019 

Realizou-se a entrega dos termos de livre 

consentimento para os alunos da escola 

CAIC 
CAIC 

Imersão escola 19/03/2019 

Realizou-se a entrega dos termos de livre 

consentimento para os alunos da escola 

Luis de Castro Pinto 

Luis de Castro 
Pinto 

Imersão Escola 20/03/2019 Foi feita a aplicação do questionário da 
pesquisa na escola Ruy Brasil 

Ruy Brasil 

Imersão Escola 21/03/2019 Realizou-se a aplicação do questionário 
da pesquisa na escola Gabriel Prestes 

Ruy Brasil 

Imersão escola 25/03/2019 

Realizou-se a entrega dos termos de livre 

consentimento para os alunos da escola 

Joaquim Ferreira Pedro 
Ferreira Pedro 

Imersão escola 26/03/2019 

Realizou-se a entrega de mais termos de 

livre consentimento para os alunos da 

escola Miquelina 

Miquelina 
Cartolano 

Imersão Escola 26/03/2019 
Foi feita uma visita a escola Climério para 
o re-alinhamento do Projeto de Pesquisa 

de Mapeamento do Observatório. 
Climério 

Imersão Escola 26/03/2019 
Realizou-se uma visita a escola para a 

apresentação do Projeto de Pesquisa de 
Mapeamento do Observatório. 

Regina 
Bartelega 

Imersão Escola 26/03/2019 
Realizou-se uma visita a escola para a 

apresentação do Projeto de Pesquisa de 
Mapeamento do Observatório. 

Francisco 
Marques 

Imersão escola 28/03/2019 

Realizou-se a aplicação do questionário 

da pesquisa na escola Joaquim Ferreira 

Pedro 
Ferreira Pedro 

Imersão Escola 28/03/2019 
Realizou-se uma visita a escola para a 

apresentação do Projeto de Pesquisa de 
Mapeamento do Observatório. 

Arnolfo 
Azevedo 

Imersão escola 28/03/2019 

Realizou-se a entrega dos termos de 

livre consentimento para os alunos da 

escola Arnolfo 

Arnolfo 
Azevedo 

 

Abril 2019 

AÇÃO DATA OBJETIVO LOCAL 

Entrega de termos de livre 
consentimento. 

02/04/2019 
Realizou-se a entrega dos termos de livre 
consentimento para os alunos da escola 

Francisco Marques 

E. E. 
Francisco 
Marques 

Aplicação do Questionário 
da Pesquisa 

02/04/2019 
Realizou-se a aplicação do questionário da 
pesquisa na escola Climério Galvão César. 

Climério 
Galvão 
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Articulação com Escola 
Municipal 

04/04/2019 
Foi feita uma visita a escola CIEJAP para o 
re-alinhamento do Projeto de Pesquisa de 

Mapeamento do Observatório. 

CIEJAP 
Milton Balerini 

Reunião de Equipe para 
gestão dos processos da 

pesquisa 
05/04/2019 

Foi feita uma reunião da equipe do 
observatório juventudes para alinhamento e 

planejamento de etapas 

Observatório 
Juventudes 

Articulação com Escola 
Estadual 

05/04/2019 

Foi feita uma visita a escola Regina 
Bartelega para o re-alinhamento do Projeto 

de Pesquisa de Mapeamento do 
Observatório. 

E.E. Regina 
Bartelega 

Aplicação do Questionário 
da Pesquisa 

09/04/2019 
Realizou-se a aplicação do questionário da 

pesquisa na escola Francisco Marques 

E.E. 
Francisco 
Marques 

Aplicação do Questionário 
da Pesquisa 

10/04/2019 
Realizou-se a aplicação do questionário da 

pesquisa na escola Miquelina Cartolano 
Miquelina 
Cartolano 

Reunião com possíveis 
voluntários da Pesquisa 

12/04/2019 

Reunião com a Diretoria do Macvest 
(associação que desenvolve capacitação 
para alunos no formato de preparatório 

para Vestibulares), visando uma parceria 
para fortalecimento do trabalho de ambas 

instituições, o Instituto Dialogare e Macvest. 

Observatório 
Juventudes. 

Entrega de termos de livre 
consentimento. 

16/04/2019 
Realizou-se a entrega dos termos de livre 
consentimento para os alunos da escola 

Regina Bartelega 

E.E Regina 
Bartelega 

Imersão escola 16/04/2019 

Apresentação para os responsáveis dos 
alunos da pesquisa que será realizada com 

os alunos da escola, com aqueles que 
tiverem devidamente autorizado pelos 

respectivos responsáveis. 

E.E Arnolfo 
Azevedo 

Reunião com 
Subsecretária de 

Juventudes 
23/04/2019 

Reunião solicitada pela Gilsi 
(subsecretária), a fim de solicitar a equipe 

do Observatório uma formação com a 
Comissão do Conselho Municipal de 

Criança e Adolescentes, para apresentar 
informações acerca de estudos com 

adolescentes e jovens. 

Sede 
Administrativa 

do Instituto 
Dialogare 

Capacitação acerca das 
Prestações de Contas 

 

Ação organizada pela Prefeitura de Lorena 
a fim de capacitar as instituições parceiras 
para Prestações de Contas para aquelas 
que têm convênio firmado com o Poder 

Público 
 

Centro de 
Convivência 
da Melhor 

Idade – CCMI 

 
Participação na reunião 
com o Juiz de Direito da 

Vara da Infância e 
Juventude de Lorena 

 
26/04/2019 

A convite do CREAS de Lorena, 
participamos da reunião organizada pelo 
Fórum, Promotoria e CREAS, ambos do 

município de Lorena, na qual foram 
tratados assuntos como a possibilidade de 

contribuição das Instituições sociais do 
municípios no cumprimento de Medidas 

Socioeducativas de Adolescentes de 
Lorena. 

 
Casa da 

Cultura de 
Lorena. 

Reunião de Equipe para 
gestão dos processos da 

pesquisa 
26/04/2019 

Foi realizada uma reunião com a equipe do 
Observatório Juventudes para alinhamento 

e planejamento das etapas seguintes. 

Observatório 
Juventudes 

Criação Protocolo de 
Balização 

30/04/2019 
Iniciou-se a construção do protocolo de 

balização da pesquisa 
Observatório 
Juventudes 
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Maio 2019 

4.1 – Ação 4.2 - Data 4.3 - Objetivo 4.4 – Local 

Estruturação de 

relatório 
02/05/2019 

Deu-se início a construção da 

estrutura preliminar do relatório de 

pesquisa 
OJ 

Aplicação de 

questionário 
07/05/2019 

Realizou-se a aplicação do 
questionário com uma turma da 

escola Arnolfo Azevedo 
Arnolfo Azevedo 

Aplicação de 

questionário 
08/05/2019 

Realizou-se a aplicação do 
questionário da pesquisa na escola 

Luiz de Castro Pinto 
Luis de Castro 

Aplicação de 

questionário 
14/05/2019 

Realizou-se a aplicação do 
questionário com a turma do período 
da tarde da escola Arnolfo Azevedo. 

Arnolfo Azevedo 

Aplicação de 

questionário 
16/05/2019 

Realizou-se a aplicação do 

questionário da pesquisa na escola 

CIEJAP 
Milton Balerinni 

Adequação 

Questionário 
17/05/2019 

Feita um alinhamento do questionário 
de pesquisa visto o início dos testes 

da planilha de balização do 
questionário. 

Instituto Dialogare 

Reunião de Equipe 21/05/2019 

Realizou-se uma reunião de equipe 

para alinhamento dos próximos 

passos da pesquisa. 
OJ 

Balização dos dados 22/05/2019 
Iniciou-se a balização em planilha 

dos questionários da pesquisa. OJ 

Reunião de 

Articulação UNIFATEA 
24/05/2019 

Foi feita uma reunião com um grupo 

de professores do Unifatea para 

conversa e parceria para os próximos 

passos da pesquisa. 

Unifatea 

Aplicação de 

questionário 
28/05/2019 

Realizou-se a aplicação do 

questionário da pesquisa na escola 

Belarmina 
Belarmina 

 

 Junho 2019 

4.1 - Ação 4.2 - Data 4.3 - Objetivo 4.4 - Local 

Imersão Escola  11/06 
Realizou-se a aplicação do 

questionário com uma turma da escola 
Regina Bartelega 

Regina Bartelega 

Mutirão de Balização 07/06 
Realizou-se um mutirão para 

alavancar a balização dos 
questionários de pesquisa 

Unifatea 

Balização 07/06 
Em todo mês de junho a pesquisa foi 
voltada para o lançamento de dados 

para analise de dados 
OJ 
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Julho 2019 

4.1 - Ação 4.2 - Data 4.3 - Objetivo 4.4 - Local 

Divulgação do Evento 01/07/2019 
Reunião para elaborar estratégias de 

divulgação do evento da pesquisa 
Observatório 
Juventudes 

Organização do evento 03/07/2019 

Foi feita uma reunião para definição 
das ações que se dariam durante todo 
o mês para organização do evento da 

pesquisa, organização de espaço, 
testes de equipamentos, organização 
do coffe break, dentre outras ações 

necessárias 

Observatório 
Juventudes 

Início da entrega de 
convites 

22/07/2019 

Foram realizadas diversas 
articulações durante todo o mês para 
entrega dos convites do evento, como 
nas escolas, conselhos e instituições 

envolvidas na pesquisa 

- 

Construção da 
apresentação 

 
29/07/2019 

Iniciou-se a construção da 
apresentação do dia do evento da 

pesquisa. 

Observatório 
Juventudes 

Construção da 
metodologia da 

Assessoria 
 

22/07/2019 
Foi feita uma reunião para discussão 

dos apontamentos dos caminhos 
futuros da pesquisa 

Observatório 
Juventudes 

Confecção do Relatório 
Final de Execução de 
Trabalho da primeira 

etapa 
 

29/07/2019 

Iniciou-se nesse dia a construção do 
relatório final do plano de trabalho 
para divulgação da pesquisa e dos 

dados. 

Observatório 
Juventudes 

 

Agosto 2019 

4.1 - Ação 4.2 - Data 4.3 - Objetivo 4.4 - Local 

Evento 01/08/2019 

Divulgar a trajetória de contrução da 
pesquisa e seus principais resultados 

para o poder público, o segunda e 
terceiro setor, a sociedade civil, 

comunidade acadêmica e comunidade 
acadêmica e mobilizações entorno 

daquilo que os dados revelam. 
 

UNIFATEA 

Assessoria 
 

Ago/2019 - 
atual 

Assessorar e articular junto aos 
órgãos que atuam com o público 
adolescente, a fim de divulgar os 

dados da pesquisa. 

Observatório 
Juventudes 

Conclusão da 
confecção do Relatório 
Final de Execução de 

Trabalho da segunda e 
terceira etapa 

s 

12/08/2019 

Auxiliar, por meio de resultados de 
pesquisa, na implantação e 

implementação de políticas públicas 
para a demanda. 

Observatório 
Juventudes 

Disponibilização do 
Relatório Final de 

Execução do Trabalho 
em meio online 

12/08/2019 
Ampliar os meios de acesso aos 

resultados da pesquisa. 
Observatório 
Juventudes 

 



20 
 

DADOS PARA APROXIMAÇÃO DAS ADOLESCÊNCIAS  
 

Os dados aqui apresentados devem ser analisados a luz da reflexão contida no início deste 

Relatório, no sentido de revelar as Adolescências por meio da aproximação para (re) conhecer a 

demanda, mas sempre através do esforço de cada ator social para superação da representação 

social negativa e invisibilidade social que os adolescentes e jovens são submetidos, para só assim 

ampliarmos e qualificarmos os ambientes nos quais estão inseridos. E, assim construirmos de 

forma transversal políticas públicas efetivas, afetivas e emancipadoras. 

 Também, é importante ressaltar que por se tratar de pesquisa exploratória descritiva, estes 

dados não se esgotam em si mesmo, serão apenas a base de um trabalho longitudinal e 

transversal, pelos inúmeros desdobramentos de novas hipóteses que suscitam dos mesmos. 

Embora o material resultante dos gráficos se apresente de forma robusta e pertinente para o 

objetivo traçado, este com mais de 116.000 dados, ainda exigirá esforço conjunto e transdisciplinar 

para ser categorizado e revelado com mais profundidade. 

 

DADOS QUANTITATIVOS  

 

CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

1. Idade dos participantes 

 

Gráfico 1- Idade dos participantes 

 

Fonte: elaborado pelos autores  
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2. Sexo dos participantes 

 

Gráfico 2- Sexo dos participantes 

 

Fonte: elaborado pelos autores  

 

3. Cor dos participantes ( Como você se considera?) 

 

Gráfico 3- Cor dos participantes 

 

Fonte: elaborado pelos autores  
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4. Religião dos participantes (Qual a sua religião?) 

 

Gráfico 4- Religião dos participantes 

 

Fonte: elaborado pelos autores  
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5. Região dos participantes (Qual o seu bairro?) 

 Para melhor compreensão optaram por apresentar os dados em forma de tabela com os 

bairros em ordem alfabética. 

 

Tabela 5.1 – Bairro dos participantes 

Não responderam 76   Parque das Rodovias 58 

Anulada 10   Parque Mondezir 2 

Aterrado 3   Parque tabatinga 1 

Avenida Passos 1   Pedroso 1 

Bairro da Cruz 42   Pinhal Novo 2 

Bairro Santa Rita 1   Pinhal Velho 4 

Banhado 2   Portal das Palmeiras 4 

Brejão 1   Residencial Vila Rica 10 

Brisa do Campo 5   Santa Lucrécia 1 

Cabelinha 11   Santo Antônio 42 

Campinho 1   Taboão 2 

Campos dos Ypês 5   Vila Brito 5 

CECAP  34   Vila Cida  12 

Centro  17   Vila dos Comerciários I  12 

Fazenda Mondezir 2   Vila dos Comerciários II  1 

Industrial 36   Vila Geny 16 

Jardim Novo Horizonte 28   Vila Hepacaré 19 

Jardim Primavera 4   Vila Nunes 33 

Nassif 4   Vila Passos 41 

Nova Lorena 6   Vila Santa Edwiges 15 

Olaria 29   Vila São Roque 17 

Paiolinho 3   Vila Zélia 3 
Fonte: elaborado pelos autores 
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Gráfico 5.2 - Região dos participantes 

 

Fonte: elaborado pelos autores  

 

6. Se o participante trabalha atualmente e onde ele trabalha. 

 

Gráfico 6.1 - Trabalho dos participantes 

 

Fonte: elaborado pelos autores  
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Gráfico 6.2- Local de trabalho dos participantes. 

 

Fonte: elaborado pelos autores  

 

7. Participantes com filhos (Você tem filhos?) 

 

Gráfico 7 - Filhos 

 

Fonte: elaborado pelos autores 
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8. Participantes esperando filho  

 

Gráfico 8 - Está esperando filho?

 

Fonte: elaborado pelos autores  

 

9. Participantes com deficiência (Possui deficiência? Se sim, qual?) 

 

Gráfico 9.1 - Possui deficiência? 

 

Fonte: elaborado pelos autores  
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Gráfico 9.2 – Qual deficiência? 

 

Fonte: elaborado pelos autores  
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QUESTÕES DO CORPO DO QUESTIONÁRIO 

 

1. Como o participante se reconhece 

 

Gráfico 1– Você se reconhece? 

 

Fonte: elaborado pelos autores  

 

2. Hoje você está? 

 

Gráfico 2– Hoje você está? 

 

Fonte: elaborado pelos autores  
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3. Com que frequência você se sente? 

 

Gráfico 3– Com que frequência você se sente? 

 

Fonte: elaborado pelos autores  
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4. O principal meio de transporte utilizado pelo participante. 

 

Gráfico 4– Qual o seu principal meio de transporte? 

 

Fonte: elaborado pelos autores  

 

5. Hoje quais são os maiores desafios do participante. 

 

Gráfico 5– Hoje quais são seus maiores desafios? 

 

Fonte: elaborado pelos autores  
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6. Com que frequência, o participante sofre preconceito/bullying/discriminação. 

 

Gráfico 6 – Com que frequência, você sofre preconceito/bullying/discriminação? 

 

Fonte: elaborado pelos autores  
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7. Como o participante é reconhecidos por sua família. 

 

Gráfico 7– Sua família te reconhece como? 

 

Fonte: elaborado pelos autores  

 

8. Quantas pessoas moram na casa do participante? 

 

Gráfico 8– Quantas pessoas moram na sua casa? 

 

Fonte: elaborado pelos autores  
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9. Renda das pessoas que moram com o participante. 

 

Gráfico 9 –Somando a renda das pessoas que moram com você, qual o valor aproximado? 

 

Fonte: elaborado pelos autores  

 

10. Quantidade de pessoas que estão trabalhando moram na casa do participante  

 

Gráfico 10– Quantas pessoas na sua casa estão trabalhando? 

 

Fonte: elaborado pelos autores  
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11. Pessoas que moram com o participante. 

 

Gráfico 11– Marque as pessoas que moram com você: 

 

Fonte: elaborado pelos autores  

 

12. A casa em que o participante mora é: 

 

Gráfico 12– A casa em que você mora é: 

 

Fonte: elaborado pelos autores  
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13.  Questão que será analisada de forma longitudinal e constará no relatório final da 

pesquisa: ”Adolescências (não) reveladas: aproximação para (re) conhecer os adolescentes do 

Município de Lorena”. 

 

14. Na do participante tem: 

Gráfico 14– Na sua casa tem: 

 

Fonte: elaborado pelos autores  
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15. Na residência atual do participante tem: 

 

Gráfico 15– Sua residência atual tem: 

 

Fonte: elaborado pelos autores  
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16. Como na escola o participante é reconhecido: 

 

Gráfico 16– Na escola te reconhecem como: 

 

Fonte: elaborado pelos autores  

 

17. O participante gosta de estudar? 

 

Gráfico 17– Você gosta de estudar: 

 

Fonte: elaborado pelos autores  
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18. A escola deveria ofertar mais atividades relacionadas a: 

 

Gráfico 18– A escola deveria ofertar mais atividades relacionadas a: 

 

Fonte: elaborado pelos autores  

 

19. Com que frequência, a escola significa para o participante: 

 

Gráfico 19– Com que frequência, a escola significa para você: 

 

Fonte: elaborado pelos autores 
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20. Há quanto tempo o participante foi pela última vez:  

 

Gráfico 20– Há quanto tempo você foi pela última vez: 

 

Fonte: elaborado pelos autores  

 

21. Questão que será analisada de forma longitudinal e constará no relatório final da 

pesquisa: ”Adolescências (não) reveladas: aproximação para (re) conhecer os adolescentes do 

Município de Lorena”. 

 

22. Quantas refeições o participante faz por dia? 

 

Gráfico 22– Quantas refeições você faz por dia: 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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23. Onde o participante faz a maioria das refeições? 

 

Gráfico 23– Onde você faz a maioria das refeições: 

 

Fonte: elaborado pelos autores  

 

24. Com quem o participante faz a maioria das suas refeições? 

 

Gráfico 24– Com quem você faz a maioria das suas refeições: 

 

Fonte: elaborado pelos autores  
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25. Se o participante já presenciou situação de agressão contra algum membro da família? 

 

Gráfico 25– Você já presenciou situação de agressão contra algum membro da família: 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

26. Contexto em que a agressão foi presenciada (de acordo com a questão 25): 

 

Gráfico 26.1– Se sim, contra qual membro? 

 

Fonte: elaborado pelos autores  
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Gráfico 26.2– Quem foi o autor da violência? 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Gráfico 26.3– Quantas vezes ocorreram? 

 

Fonte: elaborado pelos autores  
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Gráfico 26.4– Como se buscou resolver esta situação? 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

27. Considerando as pessoas do convívio do participante (familiares, amigos, vizinhos), 

em seu bairro, ele observa:  

 

Gráfico 27– Com que frequência você observa:

 

Fonte: elaborado pelos autores  
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Gráfico 28- Com que frequência, você tem medo de: 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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29. Com que frequência, o participante confia:  

 

Gráfico 29 - Com que frequência, você confia: 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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30. Se o participante gosta do bairro onde mora  

 

Gráfico 30 - Você gosta do bairro onde você mora: 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

31. Como o participante considera a qualidade de vida do bairro onde mora  

 

Gráfico 31 - Como considera a qualidade de vida do bairro onde você mora: 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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32. O maior desafio da cidade de Lorena  

 

Gráfico 32 - Qual o maior desafio da cidade de Lorena: 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

33. Questão que será analisada de forma longitudinal e constará no relatório final da 

pesquisa: ”Adolescências (não) reveladas: aproximação para (re) conhecer os adolescentes do 

Município de Lorena”. 

 

34. Sobre o recebimento de algum benefício de Assistência Social. 

 

Gráfico 34 - Sua família recebe algum benefício de Assistência Social: 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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35. Quais as maiores qualidades de Lorena para os adolescentes 

 

Gráfico 35- Maiores qualidades de Lorena para os adolescentes 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

36. Sobre os direitos dos adolescentes, escrito no ECA - Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 

Gráfico 36- Sobre os direitos dos adolescentes, escrito no ECA: 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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37. Onde o participante já ouviu falar dos direitos dos adolescentes  

 

Gráfico 37- Onde você ouviu falar dos direitos dos adolescentes? 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

38. Se o participante percebe que no seu dia a dia a para que serve o ECA - Estatuto da 

Criança e do Adolescente  

 

Gráfico 38 - Sobre o ECA, você percebe que no seu dia a dia ele serve para? 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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39. Se o participante sabe quais são os seus direitos como adolescente  

 

Gráfico 39 - Você sabe quais são seus direitos como adolescente? 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

40.  Se o participante sabe como se informar sobre seus direitos como adolescente  

 

Gráfico 40 - Você sabe como se informar sobre seus direitos como adolescente? 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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41. Com quem o participante brinca. 

 

Gráfico 41 - Com quem você brinca? 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

42. O que o participante costuma fazer em seu tempo livre 

 

Gráfico 42 - O que você costuma fazer em seu tempo livre? 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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43. Com qual frequência, o participante se diverte nos seguintes locais  

 

Gráfico 43 - Com qual frequência, você se diverte nos seguintes locais? 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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45. Questão que será analisada de forma longitudinal e constará no relatório final da 

pesquisa: ”Adolescências (não) reveladas: aproximação para (re) conhecer os adolescentes do 

Município de Lorena”. 

 

 

 

 

 

 

Sempre
Na maioria
das vezes

Poucas vezes Nunca Em branco
Não

respondeu
Anulada

Na escola 205 211 131 42 30 2 1

Balada 54 72 111 350 24 2 9

Em casa 339 167 70 27 16 2 1

Bares 25 26 70 473 22 2 4

Na rua/ no bairro 180 115 166 141 13 2 5

C.S.U 67 78 240 218 17 2 0

Praça 87 129 261 131 12 2 0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600



53 
 

46. Em quais situações o participante participa das decisões 

 

Gráfico 46 - Hoje você participa das decisões na: 

 

Fonte: elaborado pelos autores 
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47. Em um dia, quantas horas o participante usa fazendo as seguintes atividades: 

 

Gráfico 47 - Em um dia, quantas horas você usa fazendo as seguintes atividades? 

 
Fonte: elaborado pelos autores 
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48. As mídias sociais que o participante mais acessou nos últimos 3 meses 

 

Gráfico 48 - Quais mídias sociais você mais acessou nos últimos 3 meses: 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

49. O que mais influência a vida do participante 

 

Gráfico 49 - O que mais influência sua vida? 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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50. Se o participante gosta de ler 

 

Gráfico 50 - Você gosta de ler? 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

51. O que o participante mais lê? 

 

Gráfico 51 -  que você mais lê: 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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52. Hoje o que caracteriza os adolescentes de Lorena 

 

Gráfico 52- Hoje o que caracteriza os adolescentes de Lorena? 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

53. Questão que será analisada de forma longitudinal e constará no relatório final da 

pesquisa: ”Adolescências (não) reveladas: aproximação para (re) conhecer os adolescentes do 

Município de Lorena”. 

 

54. Questão que será analisada de forma longitudinal e constará no relatório final da 

pesquisa: ”Adolescências (não) reveladas: aproximação para (re) conhecer os adolescentes do 

Município de Lorena”. 
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DADOS QUALITATIVOS  

 

No campo das Ciências Sociais, as questões qualitativas possuem o objetivo de ir além dos 

resultados numéricos estatísticos, para revelarem com mais profundidade o sujeito foco da 

investigação científica, nesta pesquisa o/a “adolescente”.  

Apenas os dados quantitativos, expressados em números e porcentagem (relação universo 

amostra) não são capazes de adentrar os meandros da reflexão suficiente sobre o fenômeno 

dinâmico e plural que se estuda. A análise de questões qualitativas precisa de um trabalho 

minucioso e amplo, na maioria das vezes complementada por outros métodos qualitativos, como 

por exemplo: grupos focais, entrevistas e etc. Desdobramentos estes que serão realizados pelo 

Observatório Juventudes de maneira minuciosa e longitudinal. 
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QUADRO DE POSSÍVEIS ANÁLISES DAS QUESTÕES POR TEMAS 

 

Este quadro foi confeccionado a título de sugestões, pois as análises dos 116.314 dados 

são inesgotáveis e longitudinais. No relatório final da pesquisa, a planilha utilizada será 

disponibilizada na integra, para que possa ser manuseada livremente pelos interessados. 

 

 
TEMAS 

 

 
QUESTÕES 

 
SÓCIO ECONÔMICO 
 

Caracterização - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 
Corpo do Questionário – 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 22 e 
47 

 
SAÚDE 
 

Caracterização -7, 8 e 9 
Corpo do Questionário – 3, 5, 6, 15, 20, 22, 25, 26, 
27, 28, 31,32, 35 e 47 

 
CULTURA 
 

Corpo do Questionário – 14, 18, 29, 35, 41, 42, 43, 
45, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 

 
ESPORTE 
 

Corpo do Questionário – 18, 29, 35, 41, 42, 43, 46 e 
47 

 
EDUCAÇÃO 
 

Corpo do Questionário – 5, 6, 16, 17, 18, 19, 23, 29, 
35, 46, 47, 49, 50 e 51 

 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 
 

Caracterização - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 
Corpo do Questionário –5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34 e 35 

 
TRANSPORTE 
 

Caracterização – 5 
Corpo do Questionário – 4, 14 e 15 

 
SEGURANÇA 
 

Corpo do Questionário – 5, 6, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 
29, 32 e 52 

 
IDENTIDADE 
 

Caracterização - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 
Corpo do Questionário – 1, 2 ,3, 5, 6, 7, 16, 28, 29 e 
52 

 
VÍNCULOS 
 

Corpo do Questionário – 2, 8, 11, 19, 24, 25, 26, 27, 
29, 41, 47 e 49 

 
CIDADE 
 

Caracterização -5 
Corpo do Questionário – 12, 15, 27, 30, 31, 32, 35, 
43 e 52 

 
DIREITOS 
 

Corpo do Questionário – 18, 36, 37, 38, 39, 40, 46 e 
52 

 
COMUNICAÇÃO 

Corpo do Questionário – 14, 28, 47, 48, 49, 50, 51 e 
52. 
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VIOLÊNCIA 

 
Corpo do Questionário - 5, 6, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 
29, 32 e 52 
 

 
ESPIRITUALIDADE 
 

Caracterização - 4 
Corpo do Questionário – 6, 18, 20, 35, 46 e 52 

 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 
 

 
Corpo do Questionário – 6, 18, 20, 29,  35, 46 e 52 

 
SEXUALIDADE 
 

Caracterização - 2 
Corpo do Questionário –2, 5, 6, 18, 19, 27, 28 e 47 

 
FAMÍLIA 
 

Caracterização – 7 e 8 
Corpo do Questionário –5, 7, 8, 10, 11, 12, 14,23, 24, 
25, 26, 29, 41, 46, 47 e 49 

 
SAÚDE MENTAL 
 

Corpo do Questionário – 1, 3, 5, 6, 7, 16, 20, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 31, 41, 42, 43, 47, 49 e 52 

 
POLÍTICA 
 

Corpo do Questionário – 6, 18, 29, 32, 35 e 46 

 
TRABALHO 
 

Caracterização – 6 
Corpo do Questionário– 5, 9, 10, 19, 28, 32, 35 e 47 
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CAMINHOS A SEREM TRILHADOS 

 

Após uma trajetória de exatamente um ano, de um volume de ações e articulações 

relevantes e de grandes dimensões, é preciso valorizar a iniciativa conjunta dos parceiros para que 

este trabalho tão pertinente fosse crível e sua concretização possível. Pelo fato de ser uma proposta 

onde não se objetiva uma intervenção imediata, mas sim o foco do projeto é a prevenção e um 

olhar para política pública de forma transversal e longitudinal.  

Este comprometimento de tantos organismos públicos, privados, de terceiro setor e da 

sociedade civil demonstra claramente a extrema urgência de espaços onde se possa promover a 

ampliação do pensamento sobre as Adolescências e Juventudes, para que a cultura seja 

gradativamente desmistificada de sua representação social proeminentemente negativa sobre a 

demanda aqui tratada. 

E, em seu lugar exista uma aproximação das mais diversas realidades juvenis, para que se 

(re) conheça as Adolescências e Juventudes com olhar e postura positiva, plural, consciente, 

protagonista e emancipadora. Pois, só assim os próprios jovens conseguirão se reconhecer como 

sujeitos sociais e se apropriarão de seus direitos, seja em seus processos subjetivos, individuais 

ou coletivos. 

Planos de trabalhos como este, ao se aproximar, observar e estudar esses sujeitos são 

capazes de ampliar a compreensão sobre os mesmos, rompendo com pensamentos 

estigmatizados que resistem em existir. É certo que projetos e políticas públicas precisam ser 

criados e estruturados, de modo a ampliar e proporcionar as Adolescências e Juventudes espaços 

territoriais para socialização e expressão de suas identidades. Os operadores dos direitos 

defendem veementemente estruturas e setores para estas demandas, pois ao contemplarmos de 

forma específica nas estruturas políticas, possibilitamos a busca pela efetividade dos direitos 

juvenis. 

Se a imagem dos adolescentes e jovens é vista de forma desconfigurada, certamente não 

terão espaços efetivos para expressão autêntica de sua identidade. Ao distorcer a imagem 

certamente a relação será distorcida, ou seja, a sociedade de uma forma geral busca uma relação 

com os adolescentes e jovens a partir da imagem criada, com características e definições pré-

estabelecidas, que de nada contribui para a existência real e autêntica.  

E para que políticas públicas possam ser eficientes é necessário contemplar a realidade das 

Adolescências como ela se apresenta, eliminando as atitudes intuitivas, carregadas de conteúdos 

pessoalizados. Uma gestão pública que busca desempenho eficiente e eficácia nos resultados 

deve observar três elementos importantes e três ferramentas a serem utilizadas: Diagnóstico 

(informações fidedignas), Planejamento (estratégia diante das informações obtidas) e 
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Profissionalização da área (pessoas com habilidades e capacidade técnicas). Ainda compreende-

se a necessidade de sempre revisar os processos que estão sendo adotados, com o foco no 

resultado a ser obtido. 

Por isso, ser tão importante a análise minuciosa dos resultados da pesquisa e a necessidade 

do levantamento de novas hipóteses a serem estudadas de forma categorizada e longitudinal, para 

promoção de uma cultura de sensibilização as temáticas abordadas. E ainda os atores sociais 

terem a coragem de propor concretamente políticas públicas impregnadas “do novo pensar” em 

relação as Adolescências e Juventudes para estimular a esperança não ingênua, mas real, para 

responder o apelo dos adolescentes presentes no questionário: 
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Por fim, é preciso alertar que não são apenas leis, políticas, métodos ou teorias de maneira 

isoladas que solucionarão os desafios apontados neste relatório. No entanto, o mais importante é 

a disposição individual em não permitir a neutralização das consciências, para que aproximação 

necessária para (re) conhecer as Adolescências e Juventudes aconteça e se transmita valores, 

concepções de vida, códigos e linguagens que indiquem caminhos para harmonização da vida 

social.  
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO 
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ANEXO 2 – FOTOS EVENTO APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 
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