Arte permite que jovens se expressem para além de ato infracional
Arteiros na Praça mostrará mais de 400 produções artísticas de adolescentes internados na
Fundação CASA; Visitantes poderão leva-las
O Arteiros na Praça acontece no dia 6 de junho (sexta-feira), das 10h às 14h, na Praça Largo das
Andorinhas, no centro de Campinas. Durante o evento profissionais da equipe do projeto Arteiros do
Centro de Educação e Assessoria Popular (CEDAP) apresentarão aos visitantes as produções e
atividades desenvolvidas com os adolescentes que cumprem medida socioeducativa na Fundação
CASA.
Artes visuais, graffiti, RAP, Break, Capoeira, artes circenses e teatro estão na programação. Também
haverá doação da produção artística dos jovens ao público (desenhos, quadros, pinturas). No
repertório, há cerca de 200 pinturas em tela ou papelão; cem poesias; cem marcadores de páginas e
270 cópias de CDs com músicas compostas pelos adolescentes.
O Arteiros na Praça nasce para dar visibilidade às produções dos adolescentes que participam do
Projeto Arteiros, desenvolvido pela Fundação CASA em parceria com o CEDAP, desde 2008. O evento,
aberto ao público, é uma oportunidade de sensibilizar a sociedade para o jovem que deve ser visto
além do ato infracional que cometeu.
"O objetivo é expor as produções dos adolescentes para a população e divulgar a potencialidade dos
jovens que participam das oficinas de arte-cultura ofertadas pelo CEDAP. Isso contribui para
demonstrar o quanto eles são capazes de criações significativas e belas", explica a coordenadora do
Arteiros no CEDAP, Adriana Nery.
"Essa vivência com a arte-cultura tem nos permitido colher resultados significativos desde o início da
parceria com a Fundação CASA, e isso vem reforçando muito a crença de que a arte-educação
realmente transforma; além é claro, de oferecer concretamente uma possibilidade mais digna de se
relacionar com esses jovens", acrescenta a coordenadora do projeto. O evento Arteiros na Praça
conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Campinas.
O Projeto Arteiros
O Projeto Arteiros, parceria da Fundação CASA e CEDAP desde 2008, oferece oficinas de arte-cultura
em 26 Centros de Atendimento nas regiões de Campinas, Litoral, ABC e Vale do Paraíba. Ao
incorporar o atendimento do adolescente em conflito com a lei, em suas atividades, o CEDAP baseiase nos princípios do Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas - SINASE, que objetiva
primordialmente o desenvolvimento de uma ação socioeducativa sustentada nos princípios da
Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA e dos Direitos Humanos, em que o
acesso a cultura é um direito.

O CEDAP
O CEDAP é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 1987 por um grupo
de profissionais e educadores populares, vinculados a movimentos sociais, universidades, igrejas e
instituições públicas, com a finalidade de contribuir com o movimento de redemocratização da
sociedade brasileira pós-regime militar, buscando fortalecer e apoiar as organizações e movimentos
populares de Campinas e região. Nossa missão: “realizar atendimento protetivo e desenvolver
projetos de educação para a cidadania junto a adolescentes, jovens, adultos e suas famílias,
favorecendo o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e estimulando estratégias
coletivas de participação e transformação da realidade social e ambiental, tendo como valores
fundamentais a democracia e a solidariedade.”
Arteiros na Praça
Data: sexta-feira (6 de junho), das 10h às 14h
LOCAL: Praça Largo das Andorinhas, Centro, Campinas/SP
Facebook.com/cedapcampinas
www.cedap.org.br
Fontes e mais informações:
imprensa@fundacaocasa.sp.gov.br – (11) 2927-9127/9126
imprensa@cedap.org.br – (19) 3291-0287

