RELATO DE PRÁTICA

Projeto Arte sem Parar!
Programa Jovens Urbanos

“O nosso desejo, o nosso objetivo é realizar uma intervenção
social no bairro onde moramos, deixá-lo com mais cor, com uma
aparência melhor. Estaremos juntos com a comunidade do Jardim
Paranapanema colorindo seus espaços para que todos tenham
uma outra visão de onde moram...”
Justificativa produzida pelos jovens do Projeto Arte sem Parar!

Realizado durante a primeira edição do Programa Jovens Urbanos, o projeto Arte sem Parar! foi acompanhado pela organização Provisão, ligada à Ação Comunitária do Brasil.
A Associação de Moradores do Jardim Jangadeiro, na
Zona Sul de São Paulo, apoiou e sediou as reuniões com
a comunidade. Além disso, foram realizadas visitas de
porta em porta para a distribuição de panfletos contando a proposta e convidando todos à participação no dia
da intervenção.

Após algumas reuniões, jovens e moradores elaboraram um cronograma para a realização da intervenção
proposta pelo projeto. No ponto final de uma linha de
ônibus – Itaim – Jardim Paranapanema, junto a um abrigo municipal também ocupado irregularmente, um conjunto de barracos teve seus caminhos e vielas pintados
pelos jovens e moradores locais. Essa não deixa de ser
uma forma de chamar a atenção para a situação e colaborar para “outra visão de onde moram”.
A pintura do galpão e vielas, com a comunidade, realizou-se em regime de mutirão com a assessoria do grafiteiro local Alemão, contatado pelos jovens na organização Serviço Social Bom Jesus.
Durante as ações de intervenção, o Arte sem Parar!
conseguiu a participação e o envolvimento direto de jovens do Projeto Afron-xá, sediado no galpão ao lado da
comunidade. Conseguiu também a doação de lanches
na padaria do Jardim Jangadeiro.

Os moradores do

Jardim Paranapanema
30 Famílias

Instituições

Comunidade

CDL Coop. de Luz, Jovens do Projeto Afron - Já
Padaria Pão Nosso, Cenpec, Fundação Itaú,
Provisão, Tintas Leme,
Sacolão Paranapanema

82

Jovens da Creche do Paranapanema, Edmisa, Monitores
Maria e Marcos, Jovens da
Creche do Paranapanema
Biannor, Capetinha,
Moradores, Gilvan,
Edilene
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