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Fundação CASA e CEDAP celebram cinco anos do Projeto
Arteiros com evento
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Projeto atende mais 1.900 adolescentes com oficinas de artes e música;
evento “Olhar-te na medida” reúne mais de 50 obras feitas pelos jovens

A arte como um veículo de mudança. É
dessa forma que a Fundação CASA e o
Centro de Educação e Assessoria Popular
(CEDAP) celebrarão o aniversário de cinco
anos do Projeto Arteiros, formado por meio de
um convênio entre as instituições. O evento,
chamado “Olhar-te na medida”, acontecerá na
tarde da próxima sexta-feira (26 de julho) no
Auditório da Escola Estadual Culto à Ciência,
localizada cidade de Campinas (interior de
São Paulo).

A celebração visa apresentar um pouco da
produção artística e cultural feita pelos mais de 1.900 jovens em medida
socioeducativa atendidos mensalmente pelas oficinas do Arteiros, que são
realizadas em quase 30 centros da Fundação CASA nas regiões de
Campinas, Vale do Paraíba e Litoral.

Estarão presentes ao evento representantes da Gerência de Arte e Cultura
da Fundação CASA, do CEDAP e da Secretaria Municipal de Cidadania,
Assistência e Inclusão Social, dentre outras personalidades convidadas.

Na programação, os destaques ficam por conta da Exposição de Artes
Plásticas e Literatura, montada com cerca de 50 itens feitos pelos
adolescentes durante as oficinas na Fundação CASA, e das
apresentações de Teatro, com a peça "A farsa do advogado Pathelin" e de
Maracatu realizadas, respectivamente, por jovens dos centros
socioeducativos CASA Laranjeiras, de Mogi Mirim e CASA Rio Piracicaba,
de Piracicaba.

Além da mostra, o evento contará com um debate sobre a redução da
maioridade penal. A mesa será composta pelo mestre em Políticas
Sociais e coordenador do Programa Cidadania dos Adolescentes do
Unicef, Mário Volpi, pela assistente social e ex-presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de
Campinas, Elizabeth Rossin, e por mais dois adolescentes.

De acordo com a Gerente de Arte e Cultura da Fundação CASA, Carmen
Silvia Carvalho, o evento procura mostrar um outro lado desses jovens, o
lado da produção cultural. “Por meio da arte, os jovens conseguem
trabalhar a subjetividade, verem suas possibilidades e descobrirem sua
própria capacidade de produzir coisas belas e de, até mesmo, fazer uma
autocrítica”, disse.

A coordenadora técnica do projeto Arteiros, Adriana Giraldi Nery, também
destaca que a celebração é uma forma de chamar a atenção da sociedade
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destaca que a celebração é uma forma de chamar a atenção da sociedade
para a questão do uso da arte como instrumento de ressocialização. “É
uma forma de toda a sociedade ver que com o estímulo da arte-educação,
os jovens exercitam seu olhar e produzem um conteúdo muito rico em
significado”, conclui.

Cinco anos do Projeto Arteiros na Fundação CASA
Data: 26 de julho (sexta-feira), das 13h às 17h
Local: Auditório - Escola Estadual Culto à Ciência
Endereço: Rua Delfino Cintra, s/n – Bairro Botafogo – Campinas/SP
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