Seminário discute situação de jovens e adolescentes após medidas
socioeducativas em Campinas
O Centro de Educação e Assessoria Popular – CEDAP promove nesta sexta-feira, 12 de junho, o
seminário “Tanta Violência: Não é Certo!”. Uma ação do projeto Ateliê Escola – Convivência e Arte,
desenvolvido pelo CEDAP desde 2011, o evento mostrará o balanço dos últimos 4 anos do projeto e
seus efeitos positivos na vida de jovens e adolescentes que cumpriram medidas socioeducativas em
Campinas. Uma pesquisa exclusiva sobre a história desses jovens com base nos relatos deles, também
será debatida no seminário. Toda a rede socioassistencial do município estará representada no
evento, que teve mais de 150 inscritos confirmados em apenas dois dias.
O Seminário “Tanta Violência: Não é Certo!” que acontece em Campinas nesta sexta-feira (12/6), no
CEPROCAMP, vai apresentar um projeto pioneiro desenvolvido em Campinas desde 2011 – o Ateliê
Escola – Convivência e Arte. Desenvolvido pelo Centro de Educação e Assessoria Popular – CEDAP, o
projeto se mostrou desde o início uma alternativa de mudança de vida para jovens e adolescentes
que cometeram ato infracional e que cumpriram medidas socioeducativas. O Ateliê Escola tem
patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.
“Nesse momento em que a sociedade discute e defende a redução da maioridade penal, nós temos
exemplos reais de que o acolhimento, o diálogo, a arte e a cultura são alternativas transformadoras,
muito diferentes da simples punição. A punição e o encarceramento até hoje não demonstraram
resultados positivos em relação à diminuição da violência na nossa sociedade. A impressão que
temos é o contrário, a cada dia parece crescer a sensação de insegurança”, observa Mariana Saes,
coordenadora do Ateliê Escola.
Além de apresentar um balanço do projeto, uma pesquisa exclusiva também será divulgada, com
revelações e impressões dos próprios adolescentes que participam, ou que já participaram do
projeto. Muitos explicitam claramente o quanto o projeto foi importante para suas histórias de vida.
O seminário acontece no CEPROCAMP e terá em sua programação uma exposição de produções
artísticas dos participantes do projeto, debate, plenárias, e ao fim uma apresentação de arte-cultura
de outro projeto do CEDAP, o Arteiros.
Sugestões de FONTES para imprensa no dia do evento:
Edith Bortolozo – coordenadora geral do CEDAP
Mariana Martinho Saes – coordenadora do projeto Ateliê Escola
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