
Música e contos para
promover inclusão social
Projecto O Humanizar te actua num dos bairros mais problemáticos
deViseu e promove aprendizagem e motivação pessoal através da arte

AMADEU ARAÚJO Viseu

Osvoluntários do Humanizar te
percorrem três vezespor semana
os prédios e os pátios de um dos
bairros mais problemáticos deVi
seu acompanhados de tambores
a chamarosmoradores A ideia é

realizar intervenção socialatravés
das artes

O bairro social daBalsa é apon
tado pelo Instituto da Droga e da
Toxicodependência como territó
rio fértil em tráfico e consumo
mas tem também problemas gra
vesde socialização diz a psicóloga
Paula Fong que lidera o projecto
emque as artes são o chamarizpa
ra uma abordagemque não é con
vencional Aaprendizagematravés
das artesfacilita amotivação parao
desenvolvimento pessoal Aequi
pa reúne umencenador uma psi
cóloga técnicas sociais um soció
logo e artistas A ideia é que as

criançasvenhampelamúsica pe
los contos trazendo os pais
Comumapopulação de risco es

sencialmente constituída por
crianças ejovens o projecto quer
ter uma intervenção que envolva
os familiares dessas crianças ejo
vens em risco para que haja uma
intervenção integrada e articulada
Oprojectodestina sesobretudo a
jovens e adultos consumidores de
substânciaspsicoactivas e pressu
põe o desenvolvimento de planos
de inserção individuais e específi
cos adaptados a cada situação
Graeme Pulleyn é o encenadordo
projecto e revela que as crianças
aderem gostame participam Mui
tas vezes vêm acompanhadas dos
pais salienta
Nos dois anos deprojecto que

começou em2009 receberam 35
mil euros e a intenção é interven
cionar as muitas dependências e
carênciasque se acumulam neste
bairro no centrodacidade O pro

jecto reúne aindaoutrosvoluntá
rios pessoas que tentam largar a
dependência mas que também
ajudam Sentem se úteis fazem
amigos o que na situação deles é
difícil

PelasmãosdaequipadoHuma
nizar te já passaram mais de 600
pessoas 13 das quais estão a ser
acompanhadas anível social São
pessoas que conseguiramempre
go e que estamos aajudarna tarefa
deressocialização adianta atécni
ca No futuro os técnicos que tra
balhamemvoluntariado querem
prepararas estruturas paraquese
jam auto sustentáveis e possam
continuar o projecto quando aca
bar o financiamento concluiPau
laFong
OprojectoépromovidopelaAs

sociação BalsaNova co financia
dopeloDDT em colaboração coma
FederaçãoRegional deAssociações
de Pais deViseu eJunta de Fregue
sia de CoraçãodeJesus
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