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RAP da SaÚde: integraÇÃo como 

palavra chave

Informativo da Rede de Adolescentes Promotores da SaÚde

O RAP da Saúde lança seu 

primeiro boletim de 2010 com 

muitas novidades e boas 

notícias.

A primeira delas é que o RAP 

voltou repaginado. Agora o 

projeto é parceiro de uma 

iniciativa do UNICEF, a 

Plataforma dos Centros 

Urbanos, expandindo ainda 

mais seu campo de atuação na 

cidade e tendo como foco cada 

vez mais a integração, sob 

todos os aspectos.

Esta edição traz as principais 

atividades desenvolvidas pelo 

projeto até o mês de abril. 

Entre elas: a  oficina de poesia 

com a atriz Elisa Lucinda, ida 

ao teatro para assistir uma 

peça sobre a vida de Clarice 

Lispector, e a ação educativa 

no evento Rio Capital da 

Bicicleta. 

Lançamos a coluna Caso de 

Sucesso, que sempre vai 

trazer alguma experiência 

positiva do RAP. Dessa vez,  

Lúcia Cabral, liderança 

comunitária do Morro do 

Alemão, conta sua experiência.

Esperamos que gostem!

editorial
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RAP e Poesia

O que seremos daqui pra frente? 

O que seremos daqui pra frente?
Seremos amantes?
Amaremos a arte como uma bela distração? 
Seremos amantes da natureza, da vida, do outro?
 
O que seremos daqui pra frente? 
Seremos loucos?
Arrancaremos nosso próprio rancor e criaremos uma ilusão 
para esquecer o terror?

Não! 
Nada disso seremos. 
Não nos rotularemos por terror, amor ou dor 
Seremos acima de tudo aquilo que fomos
Aquilo que somos 
E aquilo que queremos ser

Apenas seres humanos capazes de ver 
Que no mundo sempre há um novo Amanhecer. 

Luciano Correa, 18 anos, Rocinha

caso de sucesso

com lúcia cabral

Na comunidade ela via problemas como gravidez na 

adolescência, drogas, falta de informação e violência 

atingindo principalmente aos jovens.  O RAP apareceu,  

então, como uma importante iniciativa para ajudar a 

minimizar estas questões e, mais do que isso, colocar 

os próprios jovens como promotores de melhorias na 

área de saúde. Funcionou. O engajamento dos 

adolescentes em projetos de promoção da saúde 

cresceu significativamente. Segundo Lucia, esta foi a 

“melhor coisa que já aconteceu na comunidade”. 

O projeto deu certo porque quando os jovens falam para 

eles mesmos, a comunicação é mais fácil. “Nenhum 

jovem quer ouvir uma palestra sobre sexualidade com 

uma velhinha falando. Quando eles mesmos fazem 

funciona.” 

De acordo com Lúcia, as melhorias trazidas pelo RAP 

foram tão importantes que ele deveria existir para 

sempre, para que várias gerações possam ter a chance 

de participar. “Não tem nada melhor do que a energia 

dos jovens, eles tem que ter mais voz em nossa 

sociedade. E o RAP ajuda nisso”, afirma.   

galeria

Antes de o RAP da 

Saúde ser criado, Lucia 

Cabral já era agente 

comunitária. Nascida em 

Taperoá, na Paraíba, 

veio para o Rio ainda 

criança e se instalou na 

Grota, uma das 

comunidades do 

Complexo do Alemão.

 

Siga o RAP:
www.twitter.com/rapdasaude

Assita vídeos no Youtube:
youtube/rapdasaude

Agora, ele é extensivo também aos jovens 

da Plataforma dos Centros Urbanos, uma 

iniciativa do UNICEF que envolve cerca de 

50 comunidades do Rio de Janeiro. Com 

isso, o projeto aumentou seu alcance e a 

comunicação entre os jovens se tornou 

mais abrangente, facilitando a integração. 

Adolescentes de diferentes comunidades 

trabalham juntos em oficinas, eventos 

culturais e de promoção da saúde, 

capacitações profissionais, priorizando 

sempre a troca de experiências. 

Para Viviane, os jovens representam a 

renovação. “Os adolescentes têm ousadia e 

criatividade para desenvolver propostas 

inovadoras. Isso facilita a integração com a 

comunidade, sobretudo com outros jovens”, 

afirma.

A Coordenação de Política e  Ações 

Intersetoriais é vinculada à 

Superintendência de Promoção da Saúde e 

trabalham com o conceito de “cidades 

saudáveis”. No processo de construção de 

uma cidade saudável, é fundamental a 

participação ativa  da comunidade no 

enfrentamento dos problemas e na 

construção de soluções, em parceria com o 

poder público.

Cabe também ao RAP ajudar a enfrentar 

este grande desafio.

A Rede de Adolescentes Promotores da 

Saúde, mais conhecida como RAP da 

Saúde, é um projeto da Secretaria 

Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio 

de Janeiro (SMSDC) que foi implantado em 

2007, inicialmente atendendo às 

comunidades da Maré, Rocinha, Vidigal, 

Vila Canoas e Alemão. O projeto visa a 

estimular o protagonismo dos jovens e 

promover a saúde em seu sentido mais 

amplo nas comunidades onde acontecem. 

Segundo a coordenadora geral do projeto e 

coordenadora de Políticas e Ações 

Intersetoriais da SMSDC Viviane Manso 

Castello Branco, os jovens têm a tarefa de 

identificar as necessidades, propor e 

desenvolver atividades, construir parcerias 

e ajudar a levar saúde a pessoas e locais 

onde o poder público muitas vezes não 

chega. 

Nova Parceria

Nos anos anteriores, o RAP funcionava em 

6 comunidades, em parceria com diferentes 

unidades de saúde como o Adolescentro 

Paulo Freire, o Centro Municipal de Saúde 

Américo Veloso e as equipes de saúde da 

Família do Alemão, Esperança e Nova 

Brasília. Participavam 60 adolescentes 

dinamizadores e multiplicadores. 

  

 



No dia 27 de janeiro, cerca de vinte adolescentes do RAP 

assistiram no Teatro SESI a peça “Simplesmente eu. Clarice 

Lispector”. O espetáculo é um monólogo interpretado por Beth 

Goulart, que apresenta a vida e obra da escritora. 

Para os adolescentes a atividade foi muito marcante, pois 

muitos não conheciam a escritora. “Achei muito interessante a 

vida dela, gostei bastante”, afirmou Naila Pereira Rodrigues, de 

18 anos. Para a  jovem Raquel Gomes de Andrade, 16 anos, a 

experiência serviu para que ela ampliasse seu interesse por 

peças do gênero, já que anteriormente preferia comédias e 

musicais. “Foi muito legal. Não conhecia a vida da Clarice 

antes da peça, agora sei alguma coisa sobre ela”.

Este tipo de atividade visa promover o acesso dos jovens a 

espaços culturais da cidade, uma das propostas do RAP. 

O RAP por aÍ:

Clarice Lispector é um dos maiores nomes da literatura 

Brasileira. Ela nasceu na Ucrânia e veio ainda criança para 

o Brasil com sua família fugindo da perseguição nazista aos 

judeus. 

Ela é autora de clássicos como o livro de contos “Laços de 

Família” e o romance “A Hora da Estrela”, ambos adaptados 

para o cinema e televisão. 

A escritora ficou famosa por seu estilo literário classificado 

como 'existencialista'. Ela morreu em 1977, às vésperas de 

completar 57 anos. Sua obra continua sendo vendida e 

serve de inspiração para muitos brasileiros e estrangeiros 

até hoje.

Quem É Clarice Lispector?

Jovens do RAP assitem peÇa sobre Clarice Lispector

A primeira atividade realizada pelo RAP que promoveu a integração entre os 

jovens dos Adolescentros da Maré e Rocinha e os adolescentes 

comunicadores da Plataforma foi a capacitação sobre promoção da saúde que 

aconteceu no INAD (Instituto de Nutrição Anne Dias), unidade da   Secretaria 

Municipal de Saúde e Defesa Civil, nos dias 4 e 5 de março de 2010.

Oficina integra jovens do RAP e  
Adolescentes da Plataforma

Plataforma 52 grupos comunitários, denominados 

Articuladores Locais (GALs), compostos por pelo menos duas 

organizações sociais ou grupos locais, duas instituições do 

poder público, dois grupos de adolescentes e dois grupos de 

livre escolha da comunidade.

O UNICEF e seus parceiros buscam promover a articulação 

entre os GALs e as diferentes instâncias do poder público e da 

sociedade civil para cumprirem metas para a garantia dos 

direitos das crianças e adolescentes. 

Adolescentes Comunicadores e Promotores de Saúde

Atividade estratégica da Plataforma dos Centros Urbanos é a 

formação de adolescentes comunicadores e promotores de 

saúde. Além de oficinas de comunicação, dois adolescentes de 

Grupos 

A capacitação contou com seis profissionais na área de saúde, como psicólogos, nutricionistas, médicos e assistentes sociais. 

Lá, os jovens participaram de atividades interativas e discutiram o conceito de cidade saudável em seus diversos aspectos. 

Oficina de Poesia

Na primeira semana do mês de 

fevereiro, os jovens do RAP 

participaram da oficina de poesia da 

Escola Poesia Viva, da atriz e 

poetisa Elisa Lucinda. 

Junto com os professores da escola, 

os jovens escolheram e trabalharam 

nas poesias durante toda a semana 

do curso. A atividade  culminou num 

lindo recital de poesia no dia 12 de 

fevereiro.

Rio Capital da 
Bicicleta

No dia 24 de janeiro 

aconteceu na praia de 

Ipanema o evento Rio 

Capital da Bicicleta, que 

foi realizado pela 

Secretaria de Meio 

Ambiente do Rio de 

Janeiro.

 Aproximadamente 30 jovens do RAP estavam presentes, ajudando a difundir essa idéia 

e conscientizando ciclistas e pedestres sobre as regras do bem conviver no trânsito.

Atividades de integração e 

identidade grupal

Uma série de atividades para integrar os 

grupos dos Adolescentros marcou o mês 

de janeiro. Como a construção coletiva 

do mapa da comunidade, as dinâmicas 

de descontração e integração e as 

vivências de percepção e identificação. A 

atividade propiciou um ótimo clima para 

o início dos trabalhos do RAP.

Coordenadora do UNICEF fala da parceira com o RAP

O objetivo da oficina realizada pela Coordenação de Políticas e Ações Intersetoriais foi introduzir os conceitos básicos de 

promoção da saúde, além de promover a interação entre os jovens do RAP, formado pelo grupo de dinamizadores e  

multiplicadores dos Adolescentros da Maré e Rocinha e os adolescentes da Plataforma dos Centros Urbanos. 

A Plataforma dos Centros Urbanos 

é uma iniciativa do UNICEF 

lançada em 2009 no Rio de Janeiro 

e em São Paulo, que visa  

promover um conjunto de 

estratégias e atividades que 

garantam a melhoria da qualidade 

de vida de crianças e adolescentes 

que se encontram em situação de 

maior vulnerabilidade.

No Rio de Janeiro participam da

cada grupo, entre 14 e 17 anos, participam de atividades  do 

RAP visando a promoção da saúde.

O RAP Informa conversou com a coordenadora do UNICEF/RJ 

Luciana Phebo sobre a Plataforma e a parceria com o RAP. 

RAP Informa: Qual o objetivo da Plataforma?
Luciana Phebo: O principal objetivo da Plataforma é promover 

a articulação do poder público com as comunidades populares. 

Fazer com que essas duas esferas da sociedade se aproximem 

e assim fazer chegar políticas públicas de qualidade para as 

crianças e adolescentes das comunidades.

RI: Qual a importância da parceria entre RAP e Plataforma?
LP: A importância dessa parceria se faz justamente em cima do 

conceito de convergência de políticas públicas. Com essa 

parceria, o RAP, ampliou sua abrangência para comunidades 

que participam da Plataforma e assim conseguimos fazer uma 

política pública voltada para a promoção da saúde do 

adolescente chegar onde antes não havia essa política. A 

grande conquista é o RAP disseminado nas comunidades.

RI:Qual a importância de projetos voltados para o 

protagonisdo do adolescente?
LP: Uma das metas da Plataforma é a garantia do direito à 

participação do adolescente. Acreditamos que os jovens são 

parte da solução dos problemas da cidade, sua participação é 

fundamental. Incentivar o protagonismo é potencializar a 

grande força transformadora que os jovens têm.

Segundo Luiza Cromack, técnica da Coordenação de Políticas e Ações Intersetorias e coordenadora geral do RAP, “este foi 

apenas o primeiro de muitos encontros”, haverá durante todo o trabalho oficinas de saúde semanais com os adolescentes e 

jovens, desta forma estaremos sempre conversando sobre promoção de saúde”.
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