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Em são lUís, AdolEsCEntEs 
E jovEns AssUmEm A 
trAnsformAção dA PróPriA 
rEAlidAdE

Conheça algumas das principais ações da Plataforma 
dos Centros urbanos 2017-2020 em São Luís (MA)

Entre 2017 e 2020, a cidade de são luís contou com importantes iniciativas para 

a superação de desigualdades locais e para a promoção dos direitos de crianças e 

adolescentes nas áreas de atuação da Plataforma dos Centros Urbanos (PCU). Entre 

diversas ações, ganharam destaque aquelas dedicadas a fortalecer a participação e 

a liderança juvenil, ao enfrentamento da exclusão escolar, à promoção dos direitos 

sexuais e dos direitos reprodutivos de adolescentes e jovens e à resposta humanitá-

ria para a crise decorrente da pandemia de Covid-19. As parcerias com as Secretarias 

Municipais da Criança, Adolescente e Assistência Social, da Saúde e da Educação de 

são luís, bem como com ONGs locais como CESJO e Solivida, foram fundamentais.
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Promoção dos dirEitos 
rEProdUtivos E dos 
dirEitos sExUAis dE 
AdolEsCEntEs
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A 
iniciativa viva melhor sabendo jovem foi um dos grandes destaques da 
Plataforma dos Centros Urbanos em são luís nos últimos quatro anos. 
Mais de 100 jovens se tornaram multiplicadores do conhecimento sobre a 
convivência com o HIV, incluindo práticas de autocuidado e prevenção às 

infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), realização de autoteste e tratamento 
continuado oferecido nos serviços de saúde pública. Investir no jovem como prota-
gonista da disseminação desse conhecimento é um dos pilares dessa metodologia. 
O engajamento se dá de forma horizontal. A ideia é preparar o jovem para que ele 
fale com seus pares.

Em são luís, mais de 3 mil pessoas 
foram diretamente alcançadas, entre 
profissionais de saúde, educação, as-
sistência social e a população em ge-
ral. Foram organizadas oficinas de sen-
sibilização sobre prevenção às ISTs e 
ao HIV, enfrentamento da exclusão e 
da violência baseadas na orientação 
sexual, e comportamentos de autocui-
dado e acolhimento. Organizadas pelos 
próprios jovens, as oficinas ocorreram 
em diversos espaços públicos: esco-
las, shopping centers, festivais, praças 
e feiras, unidades de medidas socioe-
ducativas, empresas, além de festas 
públicas, como Carnaval e São João. 
Mais de 500 adolescentes e jovens re-
ceberam informação sobre os temas 
numa linguagem adaptada ao seu inte-
resse e contexto.

Manter a mobilização e ampliar sua 
implantação por meio de ações de saú-
de e outros direitos deve ser o foco em 
ações futuras em são luís, especial-
mente para a melhoria dos indicadores 
relacionados às ISTs e à gravidez na 
adolescência.   

Na capital maranhense, a PCU articu-
lou parcerias com as ONGs SoliVida e 
Centro Educacional e Social São José 
Operário (Cesjo), e com as secretarias 
municipais de Saúde (Departamento 
de Atenção às DST/Aids e Hepatites Vi-
rais), de Educação e da Criança e Assis-
tência Social.
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tornaram-se parceiros das 

políticas públicas.



EnfrEntAmEnto dA 
ExClUsão EsColAr

Em 2017, havia 4.700 alunos da rede 
municipal de educação de são luís 
cuja matrícula não tinha sido lo-

calizada nem na rede pública nem na 
privada, segundo o Censo Escolar. Isso 
significa que esses meninos e meninas 
estavam invisíveis às políticas públicas 
e, consequentemente, não seria possível 
saber por que haviam deixado a esco-
la nem se estavam em risco. A meta do 
Programa Busca Ativa Escolar1, uma par-
ceria da secretaria municipal de Educa-
ção de são luís (semed) com o UniCEf, 
é localizar essas crianças e adolescentes, 
levá-los de volta à escola e assegurar 
que sejam inseridos nos programas de 
saúde e assistência social que possam 
ajudar nas causas da evasão.

Esse número representa 100% dos es-
tudantes que o Censo Escolar apontava 
como não localizados na Cidade Operá-
ria, uma das regiões mais populosas da 
cidade e prioritária para a PCU.

O bom desempenho da metodologia 
do Busca Ativa Escolar está diretamen-
te ligado ao fato de ser uma ação in-
tersetorial. O caso da Cidade Operária 
mostra que a agilidade em articular os 
serviços da rede e proteger os direitos 
das crianças é uma estratégia funda-
mental para assegurar condições de 
retorno desses estudantes à escola — 
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Na região da Cidade 
operária, 752 alunos 
foram rematriculados 

na rede municipal.
tanto quanto sua permanência a partir 
de então. Todos os professores da rede 
de educação municipal e agentes co-
munitários de saúde da Cidade Operá-
ria foram capacitados para ajudar nes-
sa tarefa.

No final de 2020, 100% dos estabe-
lecimentos de ensino fundamental da 
rede municipal de são luís já estavam 
integrados à plataforma do Busca Ati-
va Escolar, prontos para identificar e 
acompanhar os casos de evasão e as-
segurar que nenhuma criança esteja 
fora da escola em são luís.

1) Busca Ativa Escolar - A metodologia da Busca Ativa Escolar prevê a procura de crianças e adolescentes que saíram da escola ou estão em processo de evasão. Com a identificação das 
causas da exclusão escolar, cada criança e cada adolescente são também encaminhados ao programa de saúde, assistência social ou educação que possa melhor apoiá-los. Uma vez que o 
aluno retorne à escola, há o acompanhamento dos professores durante os três anos seguintes, a fim de evitar a reincidência de exclusão escolar.
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rEdUção dos homiCídios 
dE AdolEsCEntEs
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A 
participação de adolescentes e jovens na disseminação, na proposição de so-
luções e na liderança das transformações sociais é essencial para garantir 
a sustentabilidade dos programas da Plataforma dos Centros Urbanos. Os 
cuidados com saúde mental, formação de habilidades para a vida e as opor-

tunidades para expressão da criatividade e participação direta dos adolescentes estão 
presentes em todos os programas do UniCEf de forma transversal.

Em são luís, a Plataforma dos Centros 
Urbanos apoiou a chegada de dezenas 
de jovens lideranças à história de seus 
movimentos sociais nas comunidades.

Ao saber de suas demandas, a Secreta-
ria de Estado das Cidades (Secid) reformu-
lou o projeto arquitetônico, dedicou mais 
orçamento à obra e atendeu ao pedido 
desses jovens por um espaço público do 
jeito que eles desejavam.

A liderança de meninas adolescentes e 
jovens também foi fortalecida nesse ciclo 
da PCU. Mais de 150 meninas participaram 
de 35 oficinas planejadas e conduzidas 
por 15 adolescentes líderes nas comuni-
dades mais vulneráveis da macrorregião 
da Cidade Operária e de seu entorno. 
Temas como o enfrentamento da violên-
cia de raça e de gênero, a construção da 
identidade afro-brasileira, a fragilidade 
das políticas públicas e a importância da 
participação dos jovens e das mulheres 
na mudança de seu próprio contexto esti-
veram no centro das oficinas.

As demandas que resultaram dessas 
discussões foram apresentadas em reu-
niões das meninas líderes diretamente 

Em 2019, mais de 500 
pessoas participaram da 
consulta pública sobre a 
reforma do espaço Viva 

Cidade operária, liderada 
por 14 jovens desse 
bairro e realizada por 
meio do u-Report.

para a Secretaria de Estado da Mulher 
do Maranhão e para a Secretaria Muni-
cipal da Criança e Assistência Social de 
são luís, além de compartilhadas com 
lideranças comunitárias e representantes 
parlamentares.

O apoio mútuo entre meninas ultrapas-
sou a capital: as líderes da Cidade Operária 
levaram essas mesmas reflexões, alertas e 
vivências para diálogos com meninas das 
comunidades quilombolas do município 
de Bequimão. Ali, mais de 250 meninas 
participaram das oficinas e dos encontros.

De forma inovadora, as vozes adolescen-
tes de são luís também foram ouvidas so-
bre sua percepção quanto à violência, ao 
lado de alguns dos maiores especialistas 
de são luís. Cerca de 15 adolescentes e 
jovens realizaram um levantamento rápi-
do com 570 jovens das escolas públicas da 
Cidade Operária sobre como percebiam a 
violência letal que mata jovens negros das 
áreas periféricas da capital.

U-report - Em mais de 75 países, crianças e adolescentes incidem com sua voz e conhecimento através do U-Report. É uma ferramenta de criada pelo UNICEF para realizar consultas aos 
adolescentes e jovens sobre seus direitos e obter sua opinião sobre as políticas públicas das quais são usuários. Com base na opinião dos adolescentes. são desenvolvidas estratégias de 
defesa de seus direitos e mobilização social.



Ação hUmAnitáriA
frEntE à Covid-19

Quando a epidemia de Covid-19, 
tornou-se evidente em são luís, 
a articulação de parcerias no âm-

bito da Plataforma dos Centros Urbanos 
foi uma base sólida para a operação de 
apoio humanitário às famílias, às crian-
ças e aos adolescentes mais vulneráveis 
de são luís. A partir da parceria do Uni-
CEf com empresas nacionais, mais de 20 
mil kits de higiene e toneladas de alimen-
tos chegaram a cerca de 100 mil pessoas 
na Grande Ilha, nos bairros vulneráveis, 
em comunidades marisqueiras, ciganas, 
quilombolas, terreiros de religião de ma-
triz africana, comunidades cristãs e mo-
radores de rua.

A ação só se completou com o partici-
pação de parceiros governamentais e da 
sociedade civil.

Ao longo de oito meses, uma ampla 
rede de parceiros se mobilizou para a 
ajuda humanitária na região metropo-
litana da capital, com participação das 
secretarias municipais de Saúde e de 
Assistência Social de são luís, Raposa, 
Paço do Lumiar e São José de Ribamar, 
das secretarias de Estado dos Direitos 
Humanos e Participação Popular, do 
Desenvolvimento Social, de Igualdade 
Racial, de Relações Institucionais e das 
Políticas Públicas. As organizações so-

Frente à pandemia, a 
Plataforma dos Centros 
urbanos (PCu) em São 

Luís articulou a proteção 
dos mais vulneráveis de 

forma efetiva.

ciais, por sua vez, tiveram papel-chave, 
entre elas o Centro São José Operário, 
a Fundação Justiça e Paz Se Abraçarão, 
a Fundação Josué Montello, a Pastoral 
da Criança, a Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais (Apae), o Grupo 
de Apoio às Comunidades Carentes do 
Maranhão, o Centro Dialético de Pais e 
Amigos dos Especiais, o Em Fraternida-
de, a Fundação Antonio Dino e o Pouso 
Obras Sociais.
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uNICEF em São Luís: saoluis@unicef.org


