Ficha de Experiencia Inovadora – Simpósio de Inovação
Fé e Alegria
Nome da la iniciativa
Temática – Âmbito de
trabalho

Brasil

Problema/desafio/oportunid
ade que pretende enfrentar

Crianças , adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social ,
fragilidade nos vínculos familiares e espaço comunitário desarticulado

Breve descrição da
experiência.
Em que consiste?
Quais são as carácterísticas
mais importantes desta
experiência inovadora?

Centro Cultural LadeirArt
Promoção social comunitária

O Centro Cultural Ladeirart está localizado no bairro de Águas Compridas na
Cidade Olinda . A comunidade não possui equipamentos culturais ou espaços de
lazer o que faz com que muitas crianças, adolescentes e jovens fiquem pelas ruas
sem desenvolver nenhuma atividade. Os serviços públicos não conseguem
atender a demanda e muitas famílias são desassistidas. Ao andar no espaço
comunitário é possível perceber uma série de conflitos , os espaços e as
moradias são constantemente pichadas pelos próprios grupos da comunidade
Assim no ano de 2014 a Fundação Fé e Alegria, trouxe para o espaço comunitário
atividades para crianças e adolescentes com idade entre 06 e 17 anos, que
desenvolvessem seus talentos artísticos e demais potencialidades , com
atividades de dança , teatro, música e grafite.
O inovador nessa experiência são as atividades de grafite . Os educandos que
antes pichavam a sua comunidade , agora pintam com artes os muros dos
moradores , valorizando seu potencial artístico, fortalecendo seu laços com a
comunidade . Muitos moradores já procuraram o Fé e Alegria para que as
crianças e adolescentes façam suas artes . Cada muro pintado é deixado uma
mensagem para comunidade, assim as aulas de grafite são relacionadas com
outros temas como , cultura da paz, gênero , amizade , vida , entre outros

Aprendizagens da
experiência

•
•
•
•
•
•

Valorização do espaço comunitário;
Formação de grupos artisticos;
Incentivo a valores culturais ;
Potencialização de
Dissemição da cultura da paz entre educandos e comunidade ;
Fortalecimento de vínculos familiares;

