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Adolescente participa de oficina do Cedap, que aposta na arte-educação para mudar futuros

(Foto: Augusto de Paiva/AAN)
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Projeto prepara reinserção de jovens
da Fundação Casa

O Projeto funciona há um mês e pretende ajudar, pela arte, o encaminhamento do jovem
que cometeu algum tipo de infração e está voltando para a sociedade
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O Centro de Educação e Assessoria Popular (Cedap) de Campinas abriu vagas para atender, em
um projeto inovador, meninos e meninas entre 15 e 17 anos da Fundação Casa. O Projeto funciona
há um mês e pretende ajudar, pela arte, o encaminhamento do jovem que cometeu algum tipo de
infração e está voltando ao convívio social. Ao todo, são 60 vagas, das quais 35 já foram
preenchidas. 

Os jovens que participam são, na maioria das vezes, encaminhados pela própria fundação (a antiga
Febem), que vê nos projetos externos uma continuação do trabalho que fazem. A maioria dos
adolescentes está em liberdade assistida ou em medida de prestação de serviços. Escola ou
trabalho não são fatores obrigatórios para participação, mas itens incentivados pelo projeto. 

A duração do curso é de dois anos. Quando há desistência, a vaga pode ser ocupada por outro
jovem, mesmo com o curso em andamento. O projeto tem aulas específicas, além de
acompanhamentos psicológico e pedagógico. Atualmente, quatro grupos assistem aulas durante
meio período duas vezes por semana. “O vínculo da equipe com os grupos participantes está sendo
ótimo e, em um mês, percebemos que o número de evasão é pequeno. 

Quando acontece, é porque o jovem consegue emprego ou outra ocupação, o que é um excelente
retorno para o projeto”, disse Carolina Signore, psicóloga e coordenadora do projeto, O curso tem
uma linguagem educativa, mas pretende também desenvolver talentos que podem ser fonte de
renda. Os alunos vão passar por aprendizados como restauração de móveis, customização de
roupas, arte com mosaico e tecelagem, feitos com recicláveis.
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