
16/09/13 Arte ajuda adolescente infrator - NOSSA REGIÃO - O VALE

www.ovale.com.br/nossa-regi-o/arte-ajuda-adolescente-infrator-1.445584 1/2

Onde Estou? /  Home /  NOSSA REGIÃO  BUSCA

Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto

NOSSA REGIÃO

September 13, 2013 - 02:42

Arte ajuda adolescente infrator
Internos da Fundação Casa de Jacareí encenam peça no Festivale, em S. José

São José dos Campos

Uma parceria entre Fundação Casa e organizações não-governamentais tem transformado o teatro em ferramenta de
recuperação de adolescentes infratores internados na unidade d e Jacareí. 

Hoje, às 15h, no anfiteatro do Parque da Cidade, em São José, oito adolescentes internados na Fundação Casa de
Jacareí vão encenar a peça “O Castigo da Soberba”, inspirada na obra do dramaturgo Ariano Suassuna, dentro da
programação do Festivale.

O texto de Suassuna foi adaptado pelos jovens na oficina de teatro ministrada pelo arte-educador Bonny Ribeiro dentro
da unidade de Jacareí. A oficina é realizada por meio do Projeto Arteiros, um convênio criado entre a Fundação Casa e
a ONG Centro de Educação e Assessoria Popular.

Segundo a Fundação Casa, as oficinas têm o objetivo de despertar o interesse dos internos para a leitura e discussão
de obras literárias.

Dentro dessas discussões, nasceu a ideia de fazer uma adaptação de uma obra de Ariano Suassuna. Segundo Bonny
Ribeiro, o intuito desse projeto é de despertar a cidadania entre os adolescentes.

"Eles cometeram vários erros sim, mas existem várias maneiras deles reconstruírem suas histórias. Eles podem fazer
a diferença, serem protagonista e não viverem às margens da sociedade. Uma maneira é através da cultura. Já tive
casos de meninos que quando começaram a participar do projeto eram semi-analfabetos e aprenderam a ler e escrever
depois", disse Ribeiro.

Ribeiro afirma que é preciso criar oportunidades para que adolescentes infratores possam ser reinseridos na
sociedade. "Você mexe com o ego dessas pessoas quando elas se sentem úteis e conseguem enxergar uma
oportunidade de mudar através de algo que lhes de prazer. Ainda mais se tratando de um evento das proporções do
Festivale", afirmou.

Histórico.
Será a terceira vez que a peça será encenada em São José. Ela já foi apresentada anteriormente no Cine Santana e
na Câmara, com apoio da Fundação Cultural.
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