
                                                                                  

 

Jovens moradores dos morros da Providência, do Salgueiro e do 
Tabajaras/Cabritos se reúnem para debater e mapear expressões 
culturais em suas comunidades 
 

Cerca de 45 jovens entre 17 e 29 anos, moradores das comunidades da 
Providência (Centro), Salgueiro (Tijuca) e Tabajaras/Cabritos (Copacabana), 
estarão reunidos por três meses para refletir e realizar mapeamento das 
expressões culturais de suas comunidades.  
 

Com o mapeamento, o projeto Intercâmbios JuventudeArte tem como 
objetivo promover a visibilidade e fortalecimento dessas expressões culturais. 
“Os jovens vão debater temas como cultura, identidade, patrimônio cultural 
para realizar um mapeamento colaborativo dos ativos culturais locais a partir do 
qual produzirão um Mapa/Guia de suas comunidades”, afirma Cristiana Candal, 
uma das coordenadoras do projeto.  
 

A publicação será pensada e produzida pelos jovens e expressará as 
características culturais da juventude de cada território com suas 
particularidades. Os guias serão distribuídos nas comunidades e em outros 
espaços da cidade. 
 

Os encontros acontecem de forma itinerante, alternando-se nessas 
regiões, possibilitando que cada grupo receba o outro e mostre as referências 
culturais existentes em sua comunidade.  

 
“Os intercâmbios visam estimular e fortalecer lideranças jovens nas 

comunidades, integrar juventudes e territórios da cidade e dar visibilidade às 
ações culturais de cada local. Os mapas/guias produzidos pelos jovens vão 
mostrar o que a juventude reconhece como identidade e expressão da cultura 
da sua comunidade”, afirma Angela Nogueira, coordenadora do projeto.   
 

Patrocinado pela Light e pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e 
Secretaria de Estado de Cultura/Lei Estadual de Incentivo à Cultura, o projeto 
Intercâmbios Juventudearte é uma realização do Centro de Estudos de 
Políticas Públicas (CEPP) e tem a parceria da UPPSocial no apoio à 
articulação com aquelas comunidades.  

 
Juventude e Arte 

 

O projeto Intercâmbios Juventudearte é uma ação do Programa 
Juventude Transformando com Arte, idealizado e coordenado pelo CEPP 
desde 2006.  

 
Outra ação do programa, o Mapeamento de Experiências Sociais com 

Arte, possibilitou a organização de um banco de dados que integra atualmente 
1.243 iniciativas envolvendo jovens, disponíveis para consulta pública no site. 
Algumas das experiências descobertas pelo mapeamento são levadas aos 
palcos de grandes teatros, por meio da Mostra Brasil, que acontece no Rio de 
Janeiro a cada dois anos. 



                                                                                  

 

 
 
 
“A 4ª. edição da Mostra Brasil, que vai se realizar em maio de 2012, no 

Rio de Janeiro, inclui um seminário com temas relacionados à juventude, arte e 
cultura. Os resultados dos Intercâmbios Juventudearte serão mostrados neste 
espaço pelos próprios jovens participantes do processo”, afirma Angela 
Nogueira, coordenadora do Programa. 

 
Para conhecer mais sobre as Ações do Programa Juventude 

Transformando com Arte: www.juventudearte.org.br 
  

 

Parceiros  

 

Os encontros vão trazer conteúdos e dinâmicas de integração através de 
educadores de organizações com reconhecida experiências e resultados no 
trabalho com juventude, arte e cultura no Rio de Janeiro: Instituto de Arte Tear, 
Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância - CIESPI/ PUC – 
Rio e Centro de Criação de Imagem Popular – CECIP, além de contar com a 
participação especial da Ação Educativa, de São Paulo, que desenvolveu a 
Agenda da Periferia. Os encontros serão registrados pelos fotógrafos do 
Imagens do Povo, do Observatório de Favelas.  
 

Na Providência, o Centro Cultural Ação da Cidadania e o Favelarte estão 
cedendo espaço para a realização dos encontros nesta comunidade, assim 
como a Escola Municipal Bombeiro Geraldo Dias, no Salgueiro, e a Associação 
de Moradores do Morro dos Cabritos e o Circulo Cultural Abraço da Paz, na 

comunidade do Tabajaras/Cabritos, e a Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia, 

em Ipanema. Essas organizações envolveram-se ainda na divulgação do 
projeto para os jovens, e se contou também com outras instituições e pessoas 
de referência em cada comunidade, entre elas a Associação Pró-
Melhoramentos do Salgueiro, Bar Cantinho do Papai (Salgueiro) e Associação 
de Moradores do Morro da Providência. 
 
Mais informações: 
Angela Nogueira 
e-mail: angelanogueira@superig.com.br 
tel: 2522-2018 / 9985-3698 


