
NOVOS GRUPOS DE EDUCANDOS

Foram iniciados mais três novos grupos no AdoleScER, nas comunidades de Santo Amaro, 
Roda de Fogo e Caranguejo Tabaiares, parceria no programa Com.Direitos, com apoio do 
Freedom Fund. Os grupos de educandos têm como perspectiva o trabalho focado na 
prevenção e enfretamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.
Os/as adolescentes e jovens serão inseridos na metodologia institucional, trabalhando 
com módulos temáticos, sendo incentivados a promoverem ações nas comunidades e 
escolas públicas, com foco em multiplicações de informações.



FORMAÇÃO COM JOVENS
LÍDERES DE OPINIÃO

Diversos módulos de formação social foram promovidos para 
os/as adolescentes e jovens neste último quadrimestre de 
2022, entre eles estão: prevenção à gravidez na adolescência, 
módulo Cultura de paz, Estatuto da Criança e do Adolescente 
e prevenção às drogas.
A formação sobre prevenção a gravidez na adolescência já 
vem ocorrendo desde 2021 a partir de uma demanda 
apresentada nas comunidades, para que os jovens possam 
conhecer e debater melhor esse tema com a perspectiva de 
multiplicar para outros adolescentes. A formação abrangeu 
em torno de cinco grupos diferentes, das quatro comunidades 
onde o AdoleScER atua.
Outro ponto importante é analisado a partir da conjuntura das 
crises econômicas em que o Brasil está imerso, além da volta 
da miséria em nosso país, o reflexo disso surge no aumento da 
violência, sobretudo nos bairros pobres, por isso foi vista a 
possibilidade de agregar um debate importante na formação: 
a cultura de paz.  Do que se trata? Como pode abranger 
moradores das comunidades? Como pode agregar mais 
pessoas a refletir sobre o tema? Como daí consegue-se surgir 
um debate em rede? Foi nessa perspectiva que os trabalhos 
em torno desta temática foram guiados na instituição.
Outro tema muito presente nos módulos formativos do 
AdoleScER é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi 
desenvolvido junto aos novos educandos que entraram na 
instituição (este ponto iremos conversar mais abaixo), que 
puderam refletir sobre a importância desta lei, como se aplica 
na prática, seus problemas centrais e o respeito que devemos 
ter aos direitos sociais constituídos no Brasil.
Por fim, mas não menos importante, outro módulo trabalhado 
com os adolescentes foi sobre “prevenção às drogas”, com o 
discurso atrelado à questão racial com recorte de renda 
também, tendo em vista que todos os educandos que 
frequentam a formação da instituição são na sua maioria 
negros e moradores de periferias.
O debate girou em torno da prevenção, da guerra às drogas, 
do preconceito a partir de realidades em que os jovens estão 
inseridos em suas realidades, no seu dia-a-dia



NÚCLEOS DE MEDIAÇÃO

FÓRUM ANUAL DAS JUVENTUDES

Os núcleos estão implementados no bairro de Santo 
Amaro, são dois, ambos coordenados pelo Grupo 
AdoleScER e pelo Grupo Ruas e Praças, que atuam 
em parceria nesse campo da mediação já há mais de 
três anos, com a poio da Caritas Alemã.
Neste ano de 2022 ocorreram diversas ações do 
núcleo, juntamente com os mediadores e 
mediadoras, além de serviços que foram oferecidos 
à comunidade de retirada de documentos e 
encaminhamentos à órgãos públicos.
Pré-mediações também foram feitas à população 
deste bairro com o intuito de minimizar impactos de 
conflitos gerados entre vizinhos e familiares. Isso se 
dá a partir do envolvimento de pessoas 
comprometidas que também estão criando laços de 
diálogo com o Poder Público na perspectiva de dar 
atribuição e responsabilidade a quem de fato às 
têm.
Os núcleos vêm se mantendo abertos aos moradores 
e às moradoras com o intuito de ser mais uma 
ferramenta de enfrentamento e prevenção à 
violência na cidade do Recife.

Neste ano foi realizado mais um Fórum Anual das Juventudes, na 
comunidade de Santo Amaro e contou com a participação de mais de 30 
jovens de diversos seguimentos do bairro.
Além do processo formativo e apresentações culturais que estavam 
inseridos na programação do Fórum Anual, que foi realizado no SESC, foi 
possível ao final encaminhar um planejamento de ações focados no 
enfrentamento ao racismo, a homofobia, na organização de espaços 
comunitários coletivos, na força das juventudes, entre outros.
A primeira ação do planejamento já foi posta em prática com as atividades 
direcionadas no mês da consciência negra, com formações, debates e 
intervenções que ocorreram na comunidade de Santo Amaro.
As estratégias também estão relacionadas à incidência política, quando 
há perspectivas de cobranças ao Poder Público por efetivações de 
serviços que contribuam com a dinâmica comunitária e com o bem estar 
da população.



PASSEIOS PEDAGÓGICOS
E INTEGRATIVOS

MULTIPLICAÇÕES E
AÇÕES

Muitos adolescentes e jovens têm seus direitos ao lazer 
negado justamente pela falta de equipamentos e 
oportunidades nos bairros onde eles moram, ficam 
restringidos aos seus territórios afetivos e criando seus 
próprios meios para brincar, se divertir e conhecer locais.
Pensando nisso o Grupo AdoleScER em diálogo com seus 
financiadores, busca sempre oportunizar a esses jovens, 
educandos das atividades, à visitarem locais que despertem 
sonhos neles, contribua para a saída da rotina cotidiana e 
tenham a experiência de conhecer lugares que pouco teriam 
acesso, tudo isso para agregar conhecimento e trazer 
inspiração à eles.
Por isso, neste último quadrimestre do ano, potencializamos 
essas visitas pedagógicas indo ao Paço do Frevo, Espaço 
Ciência, Passeio de Catamarã e a Escola Pernambucana de 
Circo.  Na ida e no retorno os jovens tiveram muitas histórias 
para contar, tudo isso agregado às suas vidas, levando 
informações à estudantes pares seus nas escolas e 
contribuindo também nas formações do Grupo AdoleScER.
Foi bom demais!

Um dos fortes potenciais do AdoleScER são as multiplicações de 
informações em escolas parceiras à estudantes, e ações nas 
comunidades, nas quais chamamos de “ações de vinculação”, pois 
articulam as formações à atividades práticas nos territórios.
Nesses últimos quatro meses foram feitas ações e multiplicações sobre: 
setembro amarelo, família e projeto de vida, redução da violência. Todas 
elas são organizadas e desenvolvidas pelos próprios educandos, que 
constroem juntamente com a educadora métodos criativos para 
assimilação do aprendizado a partir das metodologias da Educação entre 
pares e do Tratamento Comunitário. Ocorreram também apresentações 
teatrais em Caranguejo Tabaiares, Santo Amaro e Roda de Fogo.
Um dos exemplos lindos foi a ação que ocorreu na Escola Estadual Pintor 
Lauro Villares, em Roda de Fogo, onde os jovens dialogaram com os 
estudantes sobre cultura de paz. Os educandos organizaram cartazes na 
biblioteca da escola e ficaram à postos, cada um no seu cartaz. Quando 
os estudantes entravam no espaço eram guiados a conhecer a 
importância da cultura de paz e como pode ser aplicada no ambiente 
escolar.
Com criatividade vamos construindo processos formativos.



REDE DE JOVENS DE
COMUNIDADES PERIFÉRICAS

FOMOS HOMENAGEADOS

A Rede de Jovens de Comunidades Periféricas tem se tornado um espaço muito forte de organização das 
juventudes da região metropolitana do Recife.
Nestes últimos meses do ano agregou pautas importantes ao debate juntamente com os jovens, a exemplo: a 
construção do clipe “preta de quebrada” que está trabalhando um ponto crucial na sociedade, o feminicídio.
O clipe foi gravado nas comunidades de Caranguejo Tabaiares e Roda de Fogo e está em processo de edição. Teve 
a participação importante de Fabíola (da Casa Menina Mulher) e Raionara (do AdoleScER), ambas jovens, moradoras 
de periferias.  O clipe está ficando lindo e será disponibilizado em breve nas plataformas digitais do Grupo 
AdoleScER e da Rede.
Em Setembro ocorreu o primeiro intercâmbio da Rede JCP, com a composição de todos os grupos que participam 
deste espaço. O intercâmbio foi interessante pois garantiu um momento de reflexão sobre pautas sociais ligadas 
à juventude e a produção de uma “carta aberta” que será direcionada à governantes no ano de 2023.
A carta possui vários pontos importantes no campo da educação, da saúde, do lazer, do emprego, da participação 
dos jovens e tem como meta ser um instrumento ampliado, de reivindicação que será amplamente usado pela 
juventude que compõe a Rede de Jovens de Comunidades Periféricas.
Um ponto de construção coletivo e de luta popular.

O Grupo AdoleScER, prestigiou a apresentação do espetáculo” 
mocambos: retrato da fome”, no dia 10 de outubro. O espetáculo 
retratou a questão do direto à moradia, pobreza, desigualdade social e 
da fome, realizado pelo Bando de Teatro a Gente já Disse Tudo e a 
Fábrica Fazendo Arte.
Durante o espetáculo, o AdoleScER foi homenageado junto com o 
Grupo Ruas e Praças pelo trabalho e intervenções desenvolvidas na 
comunidade de Santo Amaro, com o foco no protagonismo juvenil e 
ações de intervenção no combate a fome a partir dos projetos 
emergenciais que foram desenvolvidos durante a pandemia e ao longo 
dos anos em que a instituição vem atuando na comunidade 
fortalecendo a rede comunitária.
Nossa imensa gratidão pelo reconhecimento da comunidade durante 
esses 22 anos de luta pela igualdade social.



ANIVERSÁRIO DO
GRUPO ADOLESCER

FORMAÇÃO COM
OS FAMILIARES

O Grupo AdoleScER completou em outubro mais um ano de vida, 
agora são 22 de muita história e participação popular. O tema 
foi: 22 anos construindo histórias e despertando sonhos.
As comemorações do aniversário se deu da seguinte forma: 
formação com os educandos, exposição de fotografia sobre a 
linha do tempo do AdoleScER, comemorações com bolos nas 
comunidades e com a equipe instituição.
Com falta de recurso e de incentivos de todas as maneiras, 
enquanto Organização da Sociedade Civil, completar mais um 
ano de vida, é uma vitória inestimável, de uma simbologia 
ímpar, considerando que além de tudo isso, tivemos nos 
últimos seis anos, dias duros e difíceis de perseguição e de 
esquecimento dos trabalhos dos movimentos sociais por parte 
do Governo Federal.
Fazer aniversário é um gesto imenso de resistência.

Saúde mental, consciência negra e confraternização, foram os 
três temas das formações que ocorreram com os familiares 
dos educandos neste último quadrimestre.
Com participação importante, engajamento e reflexões sobre a 
vida individual e comunitária, os familiares pautaram temas 
interessantes que geraram debates coletivos em torno das 
suas vivências e que podem ser instrumento de intervenção no 
bairro, como, por exemplo, trabalhar a saúde mental dos 
moradores e moradoras a partir de ações focais ou orientações 
para acompanhamento terapêutico.
Na sua maioria são mulheres que carregam fortes histórias de 
vida e a cada formação é um turbilhão de aprendizados 
subjetivos e concretos que se desdobram em vários outros 
temas que podem ser agregados ao planejamento 
institucionais ou como elaborar estratégias que possam ajudar 
muitas demandas que chegam a partir destas rodas de 
conversas.
Cada história de cada mulher dessas daria para escrever 
centenas de livros.



FÓRUNS COMUNITÁRIOS

PESQUISA SOBRE VIOLÊNCIA
CONTRA A JUVENTUDE

Podemos dizer que em 2022, de forma geral, o principal tema 
abordado nos Fóruns Comunitários, nas comunidades em que 
o AdoleScER atua e estão implementados esses dispositivos, 
foi a Segurança Pública.
Esse tema advém dos crescentes índices de violência que 
assolam nosso país de forma geral e dos graves incidentes, 
violações, causadas pela polícia, que “atropelam” as leis, 
partindo de um senso comum de que na favela só existe 
bandido, agindo com agressões, invasões às casas de 
moradores, desrespeito aos Direitos Humanos e truculência.
Com isso foi organizada uma campanha em duas 
comunidades: Roda de Fogo e Caranguejo pedem paz, com 
ações na rua, anuncicletas, processos formativos e roda de 
diálogo com a comunidade. Grupos organizados de ambos os 
territórios foram responsáveis em promover esta campanha 
cujo objetivo principal foi dialogar com os moradores na 
perspectiva de não naturalizarem os casos de violência nas 
comunidades muito menos o desrespeito causado pela polícia.

Em parceria com o Programa Asa, da Alemanha, foi 
possível realizar nas quatro comunidades de atuação do 
Grupo AdoleScER uma pesquisa sobre violência e 
juventude.
Analisar como a violência se manifesta na sociedade com 
foco na juventude, é um dos trabalhos que interessa à 
instituição, tendo em vista que o nosso público majoritário 
de trabalho na formação são adolescentes e jovens.
Ter especificado qual foco dar, a partir da pesquisa, ajuda 
a melhorar as estratégias que vão ser usadas, quais ações 
devem ser mais amplamente desenvolvidas nas 
comunidades e que temas abordar nos módulos 
formativos.
Esta já é a quarta parceria com o programa ASA, que vem 
rendendo devolutivas importantes e necessárias ao grupo 
AdoleScER.



ENFRENTAMENTO AO
RACISMO

O tema de enfrentamento ao racismo é trabalhado 
transversalmente durante todo o ano nas formações, em 
qualquer módulo temático. Porém, no mês de novembro a 
instituição aprofunda este debate com os jovens, inclusive 
com o desenvolvimento de multiplicações de informações 
ou ações nas comunidades.
Nessas atividades pode-se dialogar, refletir e 
conscientizar os nossos adolescentes e jovens sobre o 
processo histórico da Escravidão no Brasil, os impactos 
que se refletem até os tempos atuais em nossa sociedade, 
como a desigualdade, o racismo, preconceito, falta de 
acesso às políticas públicas, entre outros.
Os encontros educativos com os/as adolescentes e jovens, 
aconteceram de forma bastante dinâmica: roda de 
diálogos, utilização de vídeos, imagens com 
representação de pessoas negras que contribuíram ou 
contribuem com a luta pelos Direitos Humanos no Brasil e 
no mundo.



PLANTÃO DA PREVENÇÃO

Dezembro é o mês de luta contra a AIDS. Para tanto 
foram organizadas formações em todos os grupos 
ligados ao AdoleScER sobre este tema, a prevenção.
Os educandos compreenderam como funcionam os 
métodos contraceptivos, ocorreu um debate em torno 
do enfrentamento ao preconceito contra as pessoas 
que vivem com AIDS e reiterou o compromisso social 
da instituição com a informação.
Culminando essas formações ocorreram em Santo 
Amaro, Roda de Fogo e Santa Luzia, o “plantão da 
prevenção” que é o momento onde ocorrem as 
testagens rápidas de HIV, hepatite C e sífilis. Para esta 
ação ocorreu a parceria com a secretaria Estadual de 
Saúde.

Você pode contribuir com o 
Grupo AdoleScER, fazendo a 
sua doação através do pix: 
0 4 . 2 9 0 . 7 6 8 / 0 0 0 1 - 0 6 . 
Contribua e ajude mais de 
300 pessoas que colaboram 
com a instituição. Seja 
parceiro!



CONFRATERNIZAÇÃO

Há tempos que não era possível organizar um momento tão gratificante de confraternização com os 
jovens que fazem o Grupo AdoleScER. O principal problema era a pandemia, que estava impossibilitando 
juntar todos os grupos e promover algo bacana, de interação.
Pois é, isso finalmente acabou e o ano fechou com uma visita de um dia de lazer ao Aldeia Water Park, 
onde puderam participar mais de 180 adolescentes e jovens com banho de piscina e diversos outros 
atrativos que levam ao brincar, ao se divertir.
Uma grande roda, um grande momento que ficará marcado na vida de todas nós.

FELIZ ANO NOVO!!!


