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RESUMO
A presente pesquisa busca resgatar a memória que marcou o período de Internação, de
adolescentes em conflito com a lei, vivenciada nas oficinas de Teatro dos Centros
Socioeducativos. Para tal estabeleceram-se encontros com jovens egressos desses
Centros e foram realizadas oito entrevistas com jovens de 17 á 26 anos de idade,
moradores de bairros periféricos de Ribeirão Preto SP (Parque Ribeirão Preto, Jardim
Progresso, Jardim Juliana, Campos Elíseos, Parque dos Servidores). As entrevistas
foram realizadas de maneira semi-estruturada, a fim de se obter melhor compreensão do
mundo do jovem entrevistado, através da forma como fundamenta suas opiniões
Buscou-se dessa forma, por meio da análise das entrevistas recolhidas, compreender
como as vivências de um “ fazer teatral” tiveram influência no comportamento
individual e coletivo do jovem em conflito com a lei.
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Theatre at CASA: Memories of "doing theater" of juveniles in conflict with law
Abstract: This research seeks to rescue the memory that marked the period of detention
of children in conflict with the law, experienced in the workshops of the Centers Socio
Theatre. For this set up meetings with young graduates of these centers and eight
interviews were conducted with 17 young people will be 26 years old, living in the
suburbs of São Paulo Ribeirão Preto (Ribeirão Preto Park, Garden Progress Garden
Juliana, Elysian Fields, the Park servers). The interviews were conducted in a semistructured, in order to obtain a better understanding of the world of youth interviewed
by how grounded their opinions was sought in this way, through the analysis of
interviews collected, understand how the experiences of a "doing theater" influenced the
individual and collective behavior of the juvenile in conflict with law.
Key Word: Teens (in conflict with the law) , souvenirs "doing theater" resocialization.

INTRODUÇÃO
A presente pesquisa surgiu a partir de uma experiência como arte-educadora
ministrante de oficina de Teatro nas Unidades da Fundação CASA em Ribeirão Preto
SP, para adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de medida socioeducativa
de Internação.
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Atriz, educadora social, arte educadora, Bacharel em Artes Cênicas pelo Centro Universitário Barão de
Mauá Ribeirão Preto SP, Mestranda em Educação Linguagem Arte e Conhecimento grupo de Pesquisa
OLHO (Laboratório de Estudos Audiovisuais), Universidade Estadual de Campinas, Orientador: Prof. Dr.
Rogério Adolfo Moura, nandateatro@yahoo.com.br.

Indagada por essa experiência ingressei no Mestrado em Educação na
Universidade Estadual de Campinas na área de concentração Educação Linguagem Arte
e Conhecimento, inicialmente com o projeto intitulado Teatro na CASA: A contribuição
da arte-educação no contexto de privação de liberdade, o projeto tinha como objetivo
observar os resultados alcançados através de uma oficina de Teatro Jornal procedimento
de trabalho de Augusto Boal que eu ministraria nas Unidades de Internação.
A ideia inicial desse projeto era norteada pelas seguintes questões: Pode o teatro
contribuir com a ressocialização de um adolescente em conflito com a lei? Qual o
papel de vivências proporcionadas pela arte, no trabalho com adolescentes que
cumprem medida socioeducativa? As aulas de teatro são realizadas, almejando a
transformação dos adolescentes através dessa prática ou como uma atividade
ocupacional para preencher o tempo ocioso da rotina das Unidades?
Para realizar pesquisas de campo no espaço físico da Fundação CASA é
necessário realizar alguns protocolos com o Centro de Pesquisa e Documentação Escola
de Formação e Capacitação Profissional – Fundação CASA SP, que está de acordo com
a Portaria Normativa 155/2008.
Após realizar os procedimentos necessários obtive o Indeferimento do projeto, a
autorização me fora negada não sendo possível naquele momento realizar o trabalho de
campo com adolescentes internos nos Centros.
Ao me deparar com a impossibilidade de realizar a minha proposta inicial, passei
por um período em que precisei repensar meu projeto e decidir novos rumos para o
trabalho.
Analisando o meu percurso como arte-educadora nos Centros Socioeducativos,
percebia que o que era mais forte no meu interesse como pesquisadora era a figura dos
adolescentes que eu atendia, pois era com eles o meu contato direto e foi com eles que
eu aprendi tantas coisas através das aulas de teatro:
“Ao pensar sobre o dever que tenho, como professor, de
respeitar a dignidade do educando, sua autonomia, sua identidade em
processo, devo pensar também como já salientei, em como ter uma
prática educativa em que aquele respeito, que se deve ter ao educando,
se realize em lugar de ser negado. Isso exige de mim uma reflexão
crítica e permanente sobre minha prática através da qual vou fazendo
a avaliação do meu próprio fazer com os educandos” (FREIRE, 2011,
p.63)

O projeto teve continuidade sem realizar a pesquisa de campo dentro da
Fundação CASA, e apenas adotando a Instituição como referência espacial que inspirou
o desenvolvimento dessa pesquisa.
Com novos rumos traçados para a pesquisa o adolescente passou a ser
investigado pós-oficina de teatro em um contexto parcial de reintegração a sociedade,
sendo utilizado a entrevista semi-estruturada como um recurso para estabelecer um
dialogo com os jovens ,

dessa forma a nova proposta de trabalho passou a ter como

objetivo resgatar através dos discursos dos jovens e arte educadores sujeitos dessa
pesquisa

os principais conflitos entre fragilidades e potencialidades

para o

desenvolvimento de oficinas culturais em Centros socioeducativos.
A partir da nova proposta esbocei novas questões: Como compreender o valor
pedagógico de vivências proporcionadas pela arte no período de Internação em
Centros Socioeducativos? O que foi vivenciado nas aulas de Teatro teria tido
desdobramentos na vida do adolescente egresso?
Para essa discussão foram adotados como referenciais teóricos Violeta Vaz
(2011) e Vicente Concílio (2006).
Concílio (2006) propõe uma discussão referente à sobrevivência de “vivências
artísticas” em um ambiente prisional onde a arte sempre se esbarra nas regras
promovidas pela instituição, apresentando o panorama histórico do desenvolvimento de
processos teatrais com população carcerária, a partir dos referenciais: Frei Betto, Ruth
Escobar, Maria Rita Freire Costa, Roberto Lage entre outros.
Violeta Vaz (2011) analisa ações destinadas ao público jovem em comunidades
populares, através de oficinas de dança em projetos socioculturais como um local de
uma possível experiência estética educativa entre jovens e professores, a autora buscou
analisar as narrativas de jovens e educadores a respeito de suas experiências com a
dança e com projetos socioculturais.
Esses autores contribuíram para enriquecer a discussão acerca do oferecimento
de oficinas culturais para jovens privados de liberdade, para compreender qual o valor
pedagógico de vivências proporcionadas pela arte para os adolescentes, no período de
Internação em Centros socioeducativos?

2- FUNDAÇÃO CASA ANTIGA FEBEM
Ah, fala pro cê, a gente lá dentro reflete muito hein!? Mais quando nós
sai tamém, a reflexão, reflexão acaba, né senhora! Na rua, a reflexão
acaba né, que quando cê já tá na rua tromba com os seus parceiro,
então o vazio que você sentia lá dentro já não tem mais aqui né. É
isso aí.” ( Moleque do Juliana)

Através de um panorama histórico das políticas públicas no que se refere ao
atendimento do adolescente em conflito com a lei, foi apresentado nessa pesquisa o
percurso histórico da FEBEM a atual Fundação CASA.
A FEBEM passou por um amplo processo de mudanças, a primeira delas foi à
mudança de nomenclatura de FEBEM (Fundação de atendimento ao bem estar do
Menor) para Fundação CASA (Centro de atendimento sócio educativo ao adolescente)
essa mudança ocorreu após uma nova proposta do projeto pedagógico e com a
descentralização das unidades de Internação que permite que o adolescente durante o
período de Internação fique próximo a sua família na cidade de origem e região.
Desse modo a Fundação CASA tornou-se uma instituição vinculada a Secretaria
do Estado da Justiça e da defesa da cidadania, tem como missão primordial de aplicar
medidas socioeducativas, de acordo com as diretrizes previstas no Estatuto da Criança e
do Adolescente ECA, e no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo SINASE,
presta assistência a jovens de 12 á 21 anos incompletos em todo estado de São Paulo.

3 ARTE E CULTURA COMO UM DIREITO AO ADOLECESCENTE
PRIVADO DE LIBERDADE

Para atender as exigências previstas no

ECA e no SINASE, foi criado a

Gerência de Arte e Cultura GAC pertencente a Superintendência Pedagógica é a área
responsável pela política cultural da Fundação CASA, bem como pelas diretrizes de
ação cultural em relação aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa.
Art.124 São direitos dos adolescentes privados de liberdade, entre outros os
seguintes:
XII realizar atividades culturais, esportivas e de lazer.
XIII ter acesso aos meios de comunicação social (2008, p.26)

6.3.4 Eixo Esporte Cultura e Lazer previstos no SINASE propõe:
2- Propiciar o acesso a programação culturais, teatro, literatura,
dança, música, artes, constituindo espaços de oportunização da
vivência de diferentes atividades culturais, e artísticas, e também o
favorecimento á qualificação artística respeitando as aptidões dos
adolescentes.
5 Assegurar no atendimento socioeducativo espaço a diferentes
manifestações culturais dos adolescentes (2008,p.60)
Para atender as exigências previstas no SINASE a Fundação CASA estabelece
parceiras com ONGS para o desenvolvimento das oficinas culturais nos Centros, as
oficinas são compostas das seguintes linguagens: teatro dança circo, hip hop (grafite,
rap, street dance) literatura, fotografia, vídeo (oficina de imagem), fanzine (história em
quadrinhos), capoeira, artes plásticas. Também são realizadas atividades extras como
palestras e workshops.
Segundo Carvalho (2008) as ONGS são hoje uma realidade sociológica no
Brasil. Muitas dessas entidades têm obtido admirável êxito ao criar alternativas e
facilitar a inclusão social, ao prestar serviços de educação integral e a trabalhar em
defesa dos direitos da criança e do adolescente que vivem em circunstâncias
especialmente difíceis. Examinando as diversas propostas pedagógicas desenvolvidas
em seus programas, observa-se um traço comum: praticamente todas utilizam atividades
artísticas em suas diretrizes educacionais. (p.16)
Dentro dessa proposta foi discutido o que CARVALHO (2008) ressalta em sua
pesquisa referente ao "ensino de artes em ONGS, “é grave a questão de não haver
exigência de formação superior dos arte educadores, se pensarmos que o ensino nestes
projetos não é simples, pois neles estão inseridos , jovens que vivem em uma condição
social precária , a qual exigiria do “ educador” posicionamentos políticos , éticos e
estéticos alinhados aos da instituição e “ qualidade e aptidões pessoais que vão além das
habilidades técnico profissionais” (p.46)
O relato dos oito jovens entrevistados nessa pesquisa mostra que eles não
tiveram acesso a projetos que ofereciam atividades culturais gratuitas nos bairros
visitados durante a infância e a adolescência, desse modo o encontro com oficinas
culturais foi estabelecido durante o período de Internação.

“As desigualdades sociais constituem, por si sós, uma grave
problema por ensejar a desintegração e a vulnerabilidade social, além
de impedir que uma arte expressiva de nossa população possa usufruir
dos direitos mais elementares para a sobrevivência do ser humano:
subsistência, a saúde, habitação, segurança, educação e lazer. O
impacto dessa realidade afeta de forma mais dramática aqueles que,
como as crianças e os adolescentes, ainda se encontram em processo
de formação” (CARVALHO, 2008, p.13)
Nesse sentido percebe-se que as atividades culturais oferecidas no Centro
Socioeducativo, pode ser o primeiro contato dos adolescentes com uma “vivência
artística” ele não se sente capaz de participar de uma aula de circo, dança ou teatro, pois
esta impregnado um rótulo de “infrator” , e um infrator não canta, dança ou interpreta,
ele rouba, mata e vende droga! Parece preconceituoso, mas é esse o raciocínio.
A metodologia utilizada nessa pesquisa qualitativa foi à entrevista semiestruturada. Durante esse processo foi realizado oito entrevistas com jovens de 17 a 26
anos, moradores dos bairros Campos Elíseos, Jardim Juliana, Parque dos Servidores,
Parque Ribeirão Preto, Jardim Progresso.
“Recorrer ao trabalho de campo como sua mais importante forma
de coleta de dados, pois acreditará que sem um intenso e prolongado
contato do pesquisador com o grupo será impossível descobrir como
uma determinada rede de significações está organizada” (MELLO,
2006, p.125)
Segundo BAUER (2007) O principal interesse dos pesquisadores qualitativos e
na tipificação e variedade de representações das pessoas no seu mundo vivencial. As
maneiras com as pessoas se relacionam com os objetos no seu mundo vivencial, sua
relação sujeito objeto é observada através de conceitos tais como opiniões, atitudes,
sentimentos , explicações , estereótipos , crenças, identidades, ideologias, discurso
cosmovisões, hábitos e práticas.
Atentei-me por conduzir a entrevista com perguntas simples e garantindo ao
jovem a confidencialidade da sua identidade. Os nomes dos jovens foram substituídos
por nomes fictícios Motoqueiro, Kadu, Pedrinha, Moleque Juliana, Moleque da
Pracinha, Moleque Chave, Moleque Progresso, Bracinho.
Dos oito entrevistados 6 jovens continuam envolvidos no tráfico de drogas.
“Ah me levou foi o seguinte né, a minha família inteira já é
desse jeito ai, na onde eu tenho meu espelho.” ( Pedrinha)

“Ah fala procê agente lá dentro reflete muito bem? Mas quando nós
sai tamém a reflexão, a reflexão acaba né senhora! Na rua a reflexão
acaba né, que quando cê já tá na rua tromba com os seus parceiro,
então o vazio que você sentia lá dentro já não tem mais aqui né. É
isso ai né! ( Moleque Juliana)
Os jovens que foram “ressocializados” ambos mencionaram a ilusão que é
desenvolvida referente aos ganhos que podem alcançar com o envolvimento com o
tráfico, como mencionado por um dos jovens entrevistados: “É de momento, que às
vezes você quer se iludir, sei lá achando que é uma coisa”, “ganhar dinheiro fácil”,
“você acaba indo, você vai se envolvendo cada vez mais”.
Essa condição ilusória de obter um rápido retorno financeiro ilude os jovens
como na afirmação a seguir: “A vida que eu levava eu achava que iria dar um futuro
melhor para minha mãe, e meus irmãos, mas ai só foi gerenciando maldade na minha
vida cada vez mais” (Bracinho) Você pode ter a sorte de ficar rico, mas tem que pensar
pelo lado ruim.” (Kadu)
Os relatos que apresentam a relação dos adolescentes com o ato infracional
mostram jovens conscientes, do envolvimento com atividades ilegais e com referências
próximas ao convívio das consequências desse comportamento.
Com o tempo o jovem torna-se conhecedor das perdas e ganhos de atividades
ilícitas. São cientes do risco de morte, da possibilidade de “virar o jogo” e tornar-se
usuário e dependentes das drogas que comercializam, do sofrimento e decepção que
causam aos seus familiares.
A palavra ilusão definida pelo dicionarista Aurélio como “Sonho, devaneio,
coisa êfemera, passageira”, define a condição dos jovens entrevistados nessa pesquisa,
que acreditam que irão conquistar uma vida melhor com o dinheiro do tráfico.
Esses jovens correm risco frequente de serem mortos. O envolvimento crescente
dos jovens nesse universo dificulta o ato de desligar-se justificado na expressão a
seguir: “Pensar duas vezes antes de entrar porque depois que você entra você não sai”.
Os jovens que entrevistei nessa pesquisa que se encontram estruturados no
tráfico de drogas apresentam em seus discursos que estão conscientes que como
consequência de suas atitudes, em breve irão conhecer o sistema penitenciário que para
Amorim (2006) todo bandido sabe que em um presídio é preciso seguir os
mandamentos da lei do cão o primeiro deles é bem claro: “Cadeia é lugar de homem”
(p.73)

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

Como compreender o valor pedagógico de vivências proporcionadas
pela arte no período de Internação em Centros Socioeducativos? O que foi vivenciado
nas aulas de Teatro teria tido desdobramentos na vida do adolescente egresso?
Pude obter como resultado parcial da pergunta norteadora dessa pesquisa o que é
apresentado o discurso de um dos sujeitos:
“Aprender nóis aprende senhora! Só que as amizade ainda
continua, as amizade é verdadeira com os moleque aí, só que invorve
outras caminhada que agente acaba, acaba levando para vida
também né.È isto ai né’’( Moleque da Pracinha)
Pude perceber através do relato dos jovens que o primeiro contato com oficinas
culturais foi estabelecido durante a Internação.
A proposta de Arte e Cultura mostra-se fragilizada diante das regras promovidas
pela Instituição, visão que se reflete nos adolescentes que revelam nas entrevistas que
participar das oficinas era sinônimo de bom comportamento “ aprendi nada, fazia
porque tinha que fazer, quem fazia ia embora mais rápido” ( Motoqueiro)
Os adolescentes que participaram por longos períodos das oficinas
compreendem melhor a proposta das oficinas e conseguem estabelecer relações entre as
vivências artísticas e a vida pessoal.
Após o período de “ressocialização” o adolescente retorna para a mesma
comunidade que enfrenta os mesmos problemas de tráfico e violência, dessa forma a
realidade em que estão inseridos anula qualquer possibilidade de mudança. A partir
dessas considerações as vivências artísticas no período de Internação foram
consideradas situações pontuais que pouco impacto tiveram na vida dos jovens
entrevistados.
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