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!Adolescentes do RAP participam do Fala Jovem

Está é a segunda edição do ano do RAP Informa. Neste boletim 

trazemos muitas novidades, como a participação vibrante dos 

adolescentes no evento Fala Jovem!, promovido pelo Centro de 

Promoção da Saúde, na UERJ, em setembro.

Trazemos um panorama das principais atividades desenvolvidas 

pelos jovens nos últimos meses, como a oficina de DST, a

entrega do relatório ao Ministério Público, a oficina de palhaçaria, 

a oficina do designer Gian Calvi, e a de bullying, realizadas por 

adolescentes.
 
Apresentamos o caso de sucesso “Começo de Uma Atitude”  e a 

poesia do Luciano Correia, recitada durante a visita da Princesa 

da Dinamarca ao Adolescentro da Rocinha.
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Observatório de Favelas, falou sobre os espaços de cultura dentro da 

comunidade. Segundo ele, é importante investir nos espaços 

coletivos. “A participação é um caminho para a mudança”, afirmou.

Os adolescentes da Maré apresentaram um esquete chamado 

“Conflito de Gerações”, que falava da dificuldade de comunicação 

entre as diferentes gerações. Os jovens da Penha fizeram uma 

apresentação de dança que falava sobre a prevenção à tuberculose, 

o Grupo Sonhos de Uma Noite, Rocinha, dançaram valsa. O evento 

contou com a participação dos jovens da Viração, organização de 

São Paulo que veio especialmente para o Fala Jovem.

Marcos Diniz, 23 anos, dinamizador do RAP falou sobre o encontro. 

“Foi a primeira vez que participei e organizei um evento assim. Foi 

importante discutir temas como direitos humanos e assuntos que a 

gente não discute sempre”. 

As mesas de discussão 

abordaram temas como 

sexualidade, diversidade, 

direitos humanos, saúde do 

adolescente, etc. A discussão 

sobre diversidade sexual e 

cultural foi uma das mais 

fervilhantes.

Rodrigo do Nascimento, do

A vida é uma escalada.
Não.
Na verdade a vida é uma grande escada 
Com muitos e muitos degraus.
Às vezes estamos por cima 
Outras vezes por baixo

Muitas vezes ficamos parados no mesmo degrau
Por anos e anos, com medo de dar um passo adiante.
Sem saber o que o degrau seguinte nos reserva

Outras vezes quando ainda estamos engatinhando nos primeiros 
degraus,
Nosso pensamento já está no fim da escada.
Às vezes quando estamos no topo tropeçamos e voltamos ao 
inicio
Ficamos nos perguntando “O que fizemos de errado?”

Algumas vezes por orgulho não percebemos que ao nosso redor
Também existem outras pessoas caminhando na mesma escada 
que nós
E ao invés de ajudá-las, trapaçamos.
As enganamos sem o menor sentimento
Sem saber que aquela pessoa, talvez melhor do que nós,
Precise chegar ao topo. 

Imagine essa escada como um lego.
Imagine sua vida como um lego
Não percebemos, mas nossa vida é um lego.
As pessoas
Os lugares.
São as peças.

E quando queremos as incluímos no nosso mundo,
Ou melhor dizendo, as montamos. 
Quando não as queremos, apenas a jogamos para o lado 
Dizendo que ela não se encaixa ali 
E buscando uma nova peça que seja diferente e tenha algo 
Inovador. 

Enfim, é apenas isso que fazemos
Criamos nossa própria vida-lego
Montando e desmontando
Inventando
Criando e recriando
Tudo isso porque apenas queremos estar 
Em um mundo onde nos encaixamos 
Onde apenas as peças se completam. Luciano Correa

´

editorial

caso de sucesso

Comeco de uma atitude

:

~
Renata Jardim é Agente de Saúde do Posto CMS Carlos 

Figueiredo Filho (USF Borel). Desde junho deste ano, ela é 

uma das facilitadoras do grupo “Começo de uma Atitude”, 

formado por adolescentes e jovens comunicadores e 

promotores de saúde das comunidades do Borel, Indiana e 

adjacências. 

A entrada da Plataforma dos Centros Urbanos na 

comunidade, iniciativa do UNICEF que o RAP é parceiro, 

ajudou na consolidação do grupo, que antes se reunia 

informalmente na casa da adolescente Nayara Gonçalves. 

Segundo Renata, sempre existiu um interesse dos agentes 

de saúde em promover um trabalho de prevenção com os 

adolescentes do Borel – e a Plataforma ajudou a viabilizar 

esta meta. 

A reuniões  acontecem todas as sextas-feiras na USF do 

Borel. Participam cerca de 20 adolescentes, com idades 

entre 11 e 17 anos. Eles discutem diversos temas, como 

diversidade, política, família, relacionamentos, cultura, 

sexualidade, preconceito, memória, histórias locais e tudo 

o que mais surgir. Em geral, acontecem dinâmicas para 

que os jovens possam interagir entre eles.

São ao todo sete facilitadores que participam do projeto, 

entre agentes de saúde e técnicos de enfermagem. 

Renata afirma 

que os encontros 

têm apresentado 

resultados muito 

positivos para o 

grupo. “Os 

adolescentes

agora estão se sentindo mais à vontade para falar de suas 

questões e, além disso, a confiança entre eles aumentou 

bastante”, disse. 



O artista, que já assinou 92 livros publicados em várias 

línguas, mostrou aos jovens seus trabalhos de ilustração, 

publicidade e audiovisual e ainda conversou com eles sobre 

oportunidades profissionais na área. 

A coordenadora do setor educativo, Luzimar Andrade, refletiu 

sobre a importância de uma oficina como esta. “É muito bom 

para os adolescentes terem este contato com alguém que se 

aproxima tanto da linguagem visual. É uma ótima maneira de 

construir comunicação”, disse. 

Gian Calvi oferece oficina para 

adolescentes

Dia 15 de setembro, a princesa Marie da Dinamarca visitou o 

Adolescentro Paulo Freire, da Rocinha. A princesa Marie, 

esposa do príncipe Joachim da Dinamarca, conheceu o Rap da 

Saúde, a Plataforma dos Centros Urbanos e o Programa 

Municipal de Saúde do Adolescente.

A princesa, que divulga junto à embaixada da Dinamarca os 

jogos educativos Lego, foi recebida pelo secretário municipal 

de Saúde Hans Dohmann, pelos adolescentes do RAP e por 

uma equipe do UNICEF.

Durante o encontro, a princesa recebeu informações sobre a 

história da formação das favelas no Rio de Janeiro, sobre os 

problemas enfrentados por essas comunidades e sobre as 

políticas públicas que estão sendo implementadas para a 

superação desses problemas.

Viviane Castello Branco, coordenadora de Políticas e Ações 

Intersetoriais da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 

do Rio de Janeiro, falou sobre a contribuição importante dos 

adolescentes do Rap da Saúde ao trabalho de promoção da 

saúde na cidade do Rio de Janeiro.

Princesa da Dinamarca conhece Adolescentro da Rocinha

Princesa Marie com Hans Dohmann

Luciana Phebo, 

coordenadora 

UNICEF/RJ, 

apresentou a 

Plataforma  dos 

Centros 

Urbanos,  

parceira do 

RAP.

Luciana 

destacou

ainda a participação fundamental dos adolescentes e das redes 

comunitárias.

O ponto alto do encontro foi a poesia do adolescente Luciano 

Correa que traçou uma relação entre a vida e a dinâmica do Lego 

(ver página 4).

A princesa encerrou o encontro conhecendo a creche que funciona 

no prédio do Adolescentro e doou um kit do jogo para a instituição.

O documento aborda questões sobre 

crianças e adolescentes  dentro de suas comunidades. 

A elaboração deste dossiê surgiu depois de uma reunião de 

apresentação dos jovens ao Ministério, em julho, quando os 

promotores do MP propuseram que os próprios adolescentes 

escrevessem um documento com as reivindicações e problemas 

das comunidades. 

No dia 14, o promotor Rodrigo Medina, do 4º Centro de Apoio 

Operacional às Promotorias de Infância e Juventude do RJ, recebeu 

o documento das mãos da adolescente Luamar, do GAL 

Mobilização, e disse que encaminhamentos como este são 

importantes para reafirmar a participação dos adolescentes dentro 

das ações da comunidade dentro da cidade. 

a violação dos direitos das 

Os jovens comunicadores e promotores de saúde 

participaram, no mês de outubro, de uma oficina de 

palhaçaria oferecida pelo grupo Roda Gigante. 

A oficina “Doutores Palhaços” é uma troca de 

experiências entre os artistas e os jovens com o 

objetivo de exercitar a capacidade de olhar, ouvir e 

estabelecer o contato com o outro, na busca de 

encontros que aumentem a ação criativa.  

Ao todo vinte e cinco adolescentes participaram do 

curso e o objetivo é que eles usem o conhecimento 

adquirido em ações de promoção da saúde em suas 

comunidades.  

No dia 14 de outubro, 

os adolescentes 

comunicadores e 

promotores de saúde 

entregaram um dossiê 

para os representantes 

do Ministério Público.

Adolescentes da Zona Oeste 

apresentam palestra sobre 

bullying

Atendendo às atividades programadas nos Planos de Ação e 

Comunicação da Plataforma dos Centros Urbanos, as 

adolescentes comunicadoras e promotoras de saúde Andressa 

Regina e Débora, do Grupo Articulador Local Berços dos Sonhos 

promoveram no dia 31 de agosto, uma discussão sobre bullying e 

respeito às diferenças no Colégio IPEG, em Jardim Palmares. 

 A iniciativa contou com a adesão de cerca de cem alunos. 

Durante este mesmo evento foi traçado um plano de produzir um 

vídeo sobre o bullying que mostre a temática sob o olhar dos 

próprios adolescentes. 

Durante o evento foi apresentada a proposta de um Núcleo de 

Prevenção que será desenvolvido no espaço do Colégio. O 

projeto contará com palestras, dinâmicas e vídeos com temáticas 

sobre juventude,  sexualidade, DST/Aids, gravidez precoce, etc. 

O designer gráfico 

Gian Calvi esteve, 

no dia 13 de maio, 

no Centro Cultural 

dos Correios, 

oferecendo  uma 

oficina para os 

adolescentes

Adolescentes entregam relatorio

com denuncias ao Ministerio Publico

Os encontros aconteceram nos dias 17 de agosto e 20 de 

setembro, no Hospital Municipal Francisco Silva Telles na 

Policlínica José Paranhos Fontenelle, respectivamente. Os 

profissionais, entre eles médicos, enfermeiros e assistentes 

sociais, foram convidados pelos jovens do RAP a participarem de 

dinâmicas e discussões que giraram em torno de temas como a 

relação do profissional de saúde e usuários dos serviços, em 

especial os adolescentes. 

O RAP participou de um novo ciclo de capacitações do Programa 

de Aids do Município, que começou no dia 14 de setembro. 

Desta vez, as oficinas foram elaboradas pelos próprios 

dinamizadores e estagiários, que criaram uma metodologia mais 

divertida, com dinâmicas e maior participação dos jovens. 

Profissionais da Saude participam 

de programa conduzido por jovens

Oficinas com nova metodologia 

contam com maior participacao 

dos jovens O RAP da 

Saúde foi 

convidado por 

Giselle Israel, 

do Programa 

de DST/Aids 

da Secretaria 

Municipal de
Os temas 

trabalhados até 

agora foram 

Promoção de 

Saúde, DST/ 

HIV e Hepatites 

Virais, 

Violência,

Preconceito e Discriminação e Protagonismo Juvenil. Além do 

conteúdo teórico, foram propostos desdobramentos práticos, 

como visitas às unidades de saúde.

Saúde e Civil do Rio de Janeiro, para conduzir parte do curso de 

Abordagem Sindrômica das DSTs para profissionais de saúde 

dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs). 

comunicadores e promotores de saúde.

Oficina de palhaCos estimula 

capacidade criativa 
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