
             

Um ateliê para imaginar um futuro melhor

Jovens  e  adolescentes  que  saem  do  sistema  de  medidas  socioeducativas  muitas  vezes
encontram apenas portas fechadas em suas tentativas de recomeço.  Como todos os jovens,  eles
também desejam um futuro melhor. Querem mudar, e na tentativa de encontrar esse novo lugar na
sociedade, muitas vezes não sabem por onde começar. Um projeto que existe em Campinas desde
2011 apresenta-se como uma oportunidade para este recomeço para jovens e adolescentes, meninos
e meninas, e seus familiares.

O Ateliê Escola – Convivência e Arte é desenvolvido pelo Centro de Educação e Assessoria
Popular – CEDAP, organização da sociedade civil com mais de 25 anos de existência. O projeto tem
patrocínio da Petrobrás, e foi selecionado juntamente com outros 113 projetos no país. A seleção se
deu por meio de edital público em uma concorrência que envolveu mais de 5.100 projetos.

No  Ateliê  Escola  os  jovens,  adolescentes  e  familiares  são  acolhidos  por  profissionais
especializados. Psicólogos,  assistentes sociais,  pedagogos, e educadores sociais utilizam diferentes
ferramentas em atividades coletivas, como oficinas de arte-educação, debates, conversas, filmes e
músicas que estimulam reflexões, e, por meio do atendimento individual, apoiam adolescentes e suas
famílias em suas necessidades mais imediatas.

“O acolhimento no CEDAP é  incondicional.  Trabalhamos com novas percepções para  que
possam  construir  por  conta  própria  uma  visão  de  futuro  que  queiram  buscar,  com  inclusão  na
sociedade,  no  trabalho,  e  com  consciência  ambiental”,  explica  a  psicóloga  Mariana  Saes,  atual
coordenadora do projeto. Os interessados em participar podem comparecer pessoalmente no CEDAP
de segunda a sexta, em horário comercial e procurar a equipe do projeto.

Artes  plásticas,  grafitti,  desenhos,  música,  culinária  estão  no  currículo  de  atividades  que
encontram no Ateliê Escola. “Os resultados são tão positivos que alguns participantes, mesmo que
fiquem  ausentes  por  um  período  (por  conta  de  dificuldades  enfrentadas  no  dia  a  dia  ou  por
conseguirem emprego temporariamente), acabam voltando, pois se identificam com o espaço como
um lugar  onde  podem conviver  com a  arte  e  com outras  pessoas  em uma situação totalmente
diferente daquela que vivenciam no cotidiano”, acrescenta Mariana Saes.

Em 2013 aconteceram 197 oficinas de arte-educação e socioeducativas e 14 encontros de
famílias. No mesmo ano, os jovens e adolescentes visitaram diferentes espaços de arte-cultura na
cidade  e  na  Capital  –  Fazenda  Roseira,  Museu  da  Imagem  e  do  Som  (MIS),  Parque  Ecológico,
Monumento da Mãe Preta, Biblioteca Municipal, Museu Brasileiro da Escultura (MuBE), e a Feira de
Artesanato.  Dos  atuais  46  adolescentes  que  participam  do  Ateliê  Escola,  37%  já  conseguiram
emprego. Imaginar um futuro melhor, às vezes, faz toda a diferença.

O CEDAP

O Centro de Educação e Assessoria Popular – CEDAP é uma organização da sociedade civil de direito
privado,  sem  fins  lucrativos  e  apartidária.  Tem  por  missão:  “realizar  atendimento  protetivo  e
desenvolver  projetos  de educação para  a  cidadania  junto a adolescentes,  jovens,  adultos  e  suas



             

famílias,  favorecendo  o  fortalecimento  dos  vínculos  familiares  e  comunitários  e  estimulando
estratégias coletivas de participação e transformação da realidade social e ambiental, tendo como
valores fundamentais a democracia e a solidariedade” e está desde 1987 em Campinas-SP.

Comunicação CEDAP
www.cedap.org.br
19-3291-0287 / imprensa@cedap.org.br
Fotos: www.facebook.com/cedapcampinas


