
             

Reaproveitar é transformar

Um projeto que acontece em Campinas desde 2011 abre portas para jovens e adolescentes
que se envolveram com o universo infracional e busca, por meio da reutilização de materiais que
seriam descartados, elaborar novos significados e desse modo, contribuir para uma visão de futuro
com mais esperança.

O Projeto Ateliê Escola – Convivência e Arte vem sendo desenvolvido em Campinas desde
2011 pelo Centro de Educação e Assessoria Popular (CEDAP), instituição que tem mais de 25 anos de
atuação na cidade, com patrocínio da PETROBRAS. O projeto tem como objetivo contribuir para a
inserção social de jovens e adolescentes que cumpriram medidas socioeducativas no município.

O reaproveitamento de materiais que seriam descartados faz parte dos trabalhos das oficinas
que acontecem semanalmente e a coordenadora geral do CEDAP - Edith Bortolozo,  explica que esta
“É  uma  maneira  de  mostrar  que  a  mudança  é  possível  e  ao  mesmo  tempo  colabora  para  a
conscientização ambiental, já que o reaproveitamento de materiais evita desperdício e produção de
lixo”. Os adolescentes participam ativamente da transformação de materiais que teriam o lixo como
destino e nas oficinas surgem discussões sobre novos significados que as coisas e a própria vida pode
adquirir. “É uma maneira de tentarmos mostrar a eles que existem outras alternativas e escolhas para
além do universo infracional”, observa Mariana Saes, que coordena o projeto.

Bobinas e  palets  de madeira transformam-se em mesas,  azulejos e pisos em mosaicos,  e
papéis  em  dobraduras  e  peças  decorativas.  Cadeiras  são  reformadas  e  pintadas,  caixas  viram
pequenos armários, e retalhos de tecidos servem de tela de pintura.

Óleo vira sabão

Outra ação socioambiental do projeto é o reaproveitamento do óleo de cozinha usado. Em
campanhas  feitas  com  voluntários  e  na  vizinhança,  são  coletados  litros  de  óleo  usado  para  a
fabricação de sabão caseiro.

“Evita-se o descarte do óleo na natureza, que seria extremamente prejudicial.  O sabão é
menos nocivo e também representa uma transformação de algo que seria jogado fora, em algo útil”,
explica Silvia Domingues da Fonseca, que atua junto à coordenação técnica do Ateliê Escola.

A  meta  para  este  ano  é  produzir  4.000  unidades  de  sabão  de  óleo  caseiro  e  distribuir
gratuitamente em eventos, encontros e feiras.

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.
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