
DE OLHO NO SÃO MARCOS: 
UM RETRATO SOCIAL

social 
rodada



Adolescentes capazes de transformar suas histórias.

AMBIÇÃO

DE OLHO NO SÃO MARCOS: UM RETRATO SOCIAL I ABC

CONTEXTO E PÚBLICO

Adolescentes de 14 a 17 anos moradores do Jardim São 
Marcos, região Norte de Campinas, membros de famílias de 
baixa renda, inseridos na rede pública do Ensino 
Fundamental e Médio, em condições sociais e econômicas 
desfavoráveis, vítimas da violência familiar, física e ou sexual, 
e expostos aos apelos de grupos ligados ao narcotráfico.

RAZÕES PARA APOIAR

ENTREGAS

20 adolescentes com olhar crítico sobre si mesmo e sobre o Jardim São Marcos, formadores de opinião e com capacidade de 
mobilização pró-transformação do bairro. De janeiro de 2018 a dezembro de 2018. 

A Associação Beneficente Campineira entende que infância e 
adolescência são períodos peculiares e marcantes na vida 
humana por conter momentos de fortes emoções, muitas 
aventuras, contestações e questionamentos.

A criança e o adolescente necessitam de espaços que os 
estimulem ao autoconhecimento,  estabelecimento de seus 
próprios valores, amplitude de visão como cidadãos do 
mundo, construção da relação consigo e com outros, 
estimulando convívios saudáveis e preventivos. 

O projeto "De olho no São Marcos: um Retrato Social" deseja 
intervir preventivamente para que esses adolescentes se afastem 
do poder sedutor do mundo das drogas e do pesadelo de suas 
consequências. 

Em sua tese de doutorado o pesquisador e médico sanitarista 
Elson Lima da FCM (Faculdades de Ciências Médicas), da 
Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), registrou, 
que o consumo de drogas lícitas e ilícitas como cigarro, bebida 
alcoólica, maconha, crack etc., entre adolescentes de Campinas 
com idade de 12 e 20 anos estava acima da média nacional. 

A iniciativa está inspirada em outras três experiências de 
sucesso: 

Em Salvador, Bahia, o "Projeto de Fotografia" com 
adolescentes, desenvolvido pelos residentes multiprofissionais 
em saúde da família junto a um bairro da periferia, possibilitou 
a expressão dos jovens através do recurso fotográfico, buscou 
valorizar o olhar dos jovens, validando o que desejam, sentem e 
percebem sobre o território que habitam. 

Em Santos, São Paulo, desde 2014 o "Projeto Vida Selvagem" 
promove inclusão social por meio da fotografia e é aberto a 
adolescentes de 14 a 18 anos moradores do município, e seu 
objetivo é apresentá-los ao mundo profissional e ampliar a 
visão que têm do mercado de trabalho.

Em Campinas, o Revelando a Vida é parte do Projeto Inclusão 
Social e Digital do COMEC, que utiliza os meios de 
comunicação para possibilitar ao adolescente ressignificar o seu 
projeto de vida para além da medida socioeducativa.



INVESTIMENTOS

PROPONENTE
A Associação Beneficente Campineira – ABC presta serviços assistenciais gratuitos no Jardim São Marcos, região Norte de 
Campinas, desde 1979, onde iniciou trabalhos específicos com crianças e adolescentes. Desde então, oferece atividades 
diversificadas para esse público como computação, violão, artesanato, teatro, dança, acrobacia, jogos recreativos. Promove ainda 
diversas palestras educativas para crianças, adolescentes e seus familiares, bem como festas temáticas, comemorativas e passeios 
culturais. 

Prêmios: 
Prêmio “Bem Eficiente” 1998 e 2001
Prêmio Buster Brown Award 2006 – Tap City Festival, Nova York
Convite de participação: DC Tap Festival 2011 – Washington, DC
Convite de participação: LA Tap Festival 2012 e 2013 – Los Angeles

Computadores
Data-Show
2 Câmeras fotográficas
Ampliador fotográfico manual 
Acessórios de revelação fotográfica

Recursos Humanos Próprios
 

Coordenadora Geral
Secretária
Equipe de Cozinha e Limpeza

Custeio: 
IMCC - Igreja Metodista Central de Campinas 
e membros associados;
FEAC – Federação das Entidades Assistenciais de Campinas;
IMCC - Igreja Metodista Central de Campinas e 
membros associados.

CONTRAPARTIDA

Projeto: De olho no São Marcos: um Retrato Social I ABC

Recursos próprios

Sede própria
Sala de computadores para edição de imagens e projeção
Estrutura para instalação de laboratório fotográfico
Equipe técnica: 1 Coordenador Geral
1 Fotógrafo (coordenador do projeto)
1 Assistente Social
Voluntários (palestras e atividades práticas): 1 fotógrafo
1 urbanista social
1 historiador

Impressora Multi-funcional
Tela para projeção
HD externo 500 Gb
Acessórios de fotografia digital
Acessórios de revelação fotográfica

SOLUÇÃO

DE OLHO NO SÃO MARCOS: UM RETRATO SOCIAL I ABC



CONTATOS
 
(19) 3246-0361
nucleoabc@mpc.com.br

www.abcmetodista.org.br
facebook.com/AssociaçãoBeneficenteCampineira

I Mostra de Fotografia do grupo de adolescentes do Jardim São Marcos, expondo fotografias selecionadas sob o aspecto 
artístico e conceitualmente “Antes e Depois”, das intervenções realizadas.

Comitê de Jurados composto por diretores e ou colaboradores da empresa
Doação de uniforme (boné e camiseta com o logo da empresa) para os integrantes do Projeto;
Site ou fan page Facebook exclusivo do Projeto: criado e mantido pelo investidor com participação ativa dos adolescentes.

MAIS FORMAS DE APOIAR E PARTICIPAR

DE OLHO NO SÃO MARCOS: UM RETRATO SOCIAL I ABC

http://facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3o-Beneficente-Campineira-1704293703198265/
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