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Juventude, gênero e sexualidade 

O PROGRAMA VALE JUVENTUDE (PVJ) EM BARCARENA, PARÁ 

Revan Araújo de Souza,  Psicólogo, Secretaria Municipal de Educação, técnico de 

referência do Programa Vale Juventude – PVJ em Barcarena, estado do Pará. 

Janilma Barros da Silva, Assistente Social, Secretaria Municipal de Educação, 

Coordenadora do Programa Vale Juventude – PVJ em Barcarena, estado do Pará.  

 

 

O PROGRAMA VALE JUVENTUDE é fruto da parceria da Fundação Vale com 04 

municípios paraenses (Abaetetuba, Barcarena, Marabá e Parauapebas), tem como parceiro 

técnico o Instituto Aliança, organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 

Em Barcarena, o Programa iniciou em 2006, quando o Instituto Aliança realizou 

pesquisa para mapear as localidades em que adolescentes e jovens do município apresentavam 

maior vulnerabilidade pessoal e social. Os resultados levaram à primeira Formação Básica 

(2007) para profissionais das escolas municipais, unidades de saúde, assistência social e 

ONG’s das localidades mapeadas na pesquisa. O objetivo foi capacitá-los para realizarem, nos 

seus territórios/ bairros e dentro da sua agenda de trabalho, ações educativas (oficinas sobre 

sexualidade, exposições dialogadas, gincanas, projetos, ações na comunidade, etc.) junto a 

adolescentes, jovens e familiares, diminuindo a vulnerabilidade desses adolescentes, 

preparando-os e incentivando-os a atuarem como agentes de mudanças de si mesmos, de suas 

famílias e instituições de seu entorno.  

Os territórios que atingem patamares satisfatórios de organização, não mais trabalham 

para adolescentes, mas COM adolescentes, pois esse público alcança grau de maturidade que 

os estimula a reivindicar participação efetiva nos processos educativos. Nesta perspectiva, a 

proposta que já se trabalha no município é a da oferta de formações sistemáticas para 

adolescentes. A primeira turma de adolescentes foi formada e teve participação fundamental 

na preparação dos eventos realizados pelo o Programa. 

Exemplo disso são os Encontros Municipais de Adolescentes e Jovens, eventos 

preparados, anualmente, por comissões formadas por adolescentes e jovens. As ações 

educativas, como prevenção às DTS’s / HIV-AIDS e gravidez não planejada, realizadas nas 

escolas ou outras instituições, acontecem em parceria com adolescentes. Além disso, a 

atuação de adolescentes nos espaços de discussão e fomento de políticas públicas na área da 

criança, adolescência e juventude cresceu consideravelmente.  



Adolescentes que passam pelas oficinas do Vale Juventude tornam-se referências 

positivas para outros adolescentes e jovens, melhoram no auto cuidado, na assiduidade às 

aulas, aumenta seu poder de argumentação, entre outros. Profissionais que trabalham na 

Secretaria Municipal de Educação perceberam que houve redução na quantidade de 

solicitações para atendimentos emergenciais nas escolas e na diminuição dos casos de 

gravidez entre adolescentes. Por outro lado, profissionais da saúde perceberam aumento na 

procura por orientações nas unidades de saúde, por parte de adolescentes. 
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