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EXPERIÊNCIAS ARTISTICAS COM JOVENS EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE

ARTISTIC EXPERIENCES WITH YOUNG PEOPLE IN DEPRIVATION OF FREEDOM

EXPERIENCIAS ARTISTICAS CON JÓVENES EN PRIVACIÓN DE LIBERTAD

RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de conhecer e refletir sobre as potencialidades artísticas de jovens em
privação de liberdade que se encontram em um Centro Socioeducativo na cidade de Governador
Valadares - MG. Visa o pensar projetos de vida com um olhar mais sensível movido através de jogos
teatrais e promoção de uma reflexão sobre os atos cometidos a condições de jovens acautelados,
sem o compromisso de torná-los artistas. Pensar suas atitudes futuras, tendo a Arte como meio de
socialização que provoque e evoque transformações e descobertas. Usa-se como metodologia
pesquisas bibliográficas de cunho qualitativo e narrativas de jovens acautelados. Concluímos ao
demonstrar a percepção da sensibilidade existente em cada um dos jovens, que possibilitou a
reflexão de suas vivências do passado e as novas oportunidades de escolhas futuras para a
reintegração na sociedade.

Palavras-Chave: Arte. Juventude(s). Jovens acautelados. Privação de liberdade.

ABSTRACT

His work aims to show and reflect on the artistic experiences of young people in deprivation of liberty
located at the Socio-educational Center in the city of Governador Valadares - Minas Gerais. It also
aims in life projects with a more sensitive view moved through theatrical games and promoting a
reflection on the acts committed and the conditions of young people taken care of, without the
commitment to make them artists. Think about their future attitudes, with Art as a way of socialization
that provokes and evokes transformations and discoveries. The methodology used is qualitative
bibliographical research and the narratives of the young people taken care of. We conclude by
demonstrating the perception of sensitivity in each of the young people that made possible the
reflection of their experiences of the past and the new opportunities of future choices for reintegration
into society.

Keywords: Art. Youth(s). Young people taken care of. Deprivation of liberty.

RESUMEN

Este trabajo tiene el objetivo de conocer y reflexionar sobre las potencialidades artísticas de jóvenes
en privación de libertad que se encuentran en un Centro Socioeducativo de la ciudad Governador
Valadares – Minas Gerais. Se pretende pensar proyectos de vida con una mirada más sensible
movida a través de juegos teatrales y promoción de una reflexión sobre los actos cometidos a
condiciones de jóvenes protegidos, sin el compromiso de hacerlos artistas. Pensar sus actitudes
futuras, teniendo el Arte como medio de socialización que provoque y evoque transformaciones y
descubrimientos. Se utiliza como metodología investigaciones bibliográficas de cuño cualitativo y
narrativas de jóvenes acautelados. Concluimos al demostrar la percepción de la sensibilidad existente
en cada uno de los jóvenes, que posibilitó la reflexión de sus vivencias del pasado y las nuevas
oportunidades de elecciones futuras para la reintegración en la sociedad. Palabras-clave: Arte.
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Juventud (s). Jóvenes acautelados. Privación de libertad.

INTRODUÇÃO

Falar de arte implica em compreender os processos de imersão que sujeitos socialmente constituem
em seu dia a dia, por meio do ouvir, do tocar, do sentir, do representar, do se expressar de modo
sensível em contato com o mundo a sua volta. A arte precisa estar acessível atodos para o
desenvolvimento de cidadãos críticos, reflexivos, pensantes e criativos.

O artigo apresentado se justifica a partir do momento que pensamos na arte instrumento
potencializador de conhecimentos, reflexões e ações adentrando espaços e territórios diversos de
modo a propiciar a fruição de sujeitos, neste caso, em privação de liberdade. O artigo foi elaborado a
partir de vivências em um Centro Socioeducativo na cidade de Governador Valadares que atende
jovens em privação de liberdade[1].

Trata-se de pesquisa teórico-empírica, de caráter qualitativo, amparada em revisão da literatura.
Como técnica, foram utilizadas as narrativas de jovens acautelados, ao longo da participação, em um
projeto de pesquisa e extensão, implementado pela Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, da
cidade de Governador Valadares – Minas Gerais, junto ao Centro socioeducativo do município.

Este trabalho objetiva conhecer e refletir sobre as potencialidades artísticas de jovens em privação de
liberdade. Visa ainda,(re) pensar projetos de vida com um olhar mais sensível, por meio da
Arte-educação, como promotora de reflexão e sensibilização para a vida em sociedade, dos sujeitos
acautelados.

Para tanto, o artigo está organizado em três seções. Na primeira, tecemos uma discussão sobre a(s)
juventude(s) numa perspectiva sociológica, sendo esta concebida(s) como condição juvenil. Na
segunda seção apresentaremos as estratégias utilizadas para estreitar os laços de confiança com os
jovens, sujeitos desta pesquisa.

Na terceira seção refletiremos sobre os jovens em privação de liberdade e seus modos de
experienciar a arte naquele espaço. Por fim, nas considerações, mostraremos que ao adentrar no
Centro Socioeducativo foram perceptíveis as possibilidades vivenciadas junto aos jovens que através
da arte puderam vivenciar uma nova maneira de ver o mundo.

1 JUVENTUDE(S) E A CONDIÇÃO JUVENIL

Os estudos que permeiam a juventude demonstram que ao longo da história esta categoria tomou
novos rumos, ao apresentar-se socialmente construída. Por isso, não há uma única definição capaz
de responder por todas as suas dimensões. Assim, neste trabalho, optamos por pluralizar o termo
como “juventudes”.

Desse modo concordamos com Peralva (1997) e Dayrell (2007), ao defenderem que esta categoria
pode ser concebida como condição social e um tipo de representação, visto que se mostra atrelada às
singularidades e ao contexto vivido pelos sujeitos.

Dayrell (2007) nos direciona no sentido de pensar a juventude sob a perspectiva da diversidade, a fim
de percebê-la como um campo aberto de possibilidades e modos de ser jovem, especialmente na
contemporaneidade.

Assim, o autor comenta que “construir uma noção de juventude na perspectiva de diversidade implica
em primeiro lugar, considerá-la não mais presa a critérios rígidos, mas, sim, como parte de um
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processo de crescimento mais totalizante”. (DAYRELL, 2007, p. 157)

Romper com as generalizações circunscritas pelas transformações próprias do desenvolvimento
humano, porém sem desprezá-las, pois elas compõem a experiência humana, é avançar no sentido
de compreender a juventude em toda sua amplitude e modos de representação.

Cabe acrescentar que cada sociedade, a seu tempo, representa a juventude à sua maneira. Esta
questão é, pois, circunstancial, visto que, a condição juvenil será determinada pelas condições e
contextos sociais. “todo esse processo é influenciado pelo meio social concreto com o qual se
desenvolve e pela qualidade de troca que este proporciona” (DAYRELL, 2007, p.158)

Nesse sentido, Melucci (2007) argumenta que para além de uma fase em transição, a juventude
passa a ter uma definição cultural na contemporaneidadeao afirmar que “incerteza, mobilidade,
transitoriedade, abertura para mudanças, todos os atributos tradicionais da adolescência como fase
de transição, parecem ter se deslocado bem além dos limites biológicos.” (MELUCCI, 2007, p.36).

Dayrell (2007) ressalta ainda, que há duas dimensões que permeiam a condição juvenil, quais sejam:
o modo como a sociedade constitui e atribui significado à condição social, ao se pautar no contexto de
uma dimensão histórico-geracional, como também o modo como tal condição é vivida, a partir dos
diversos recortes referidos às diferenças sociais de classe, gênero, etnia e etc.

Vale ressaltar, consoante ao autor (DAYRELL, 2007) que, é preciso analisar a condição juvenil sob o
movimento social, visto que essa vem se construindo a partir de grandes transformações
socioculturais, por meio da ressignificação do tempo e do espaço, e que tem propiciado um rearranjo
social nos seus variados aspectos.

Nesse âmbito, Dayrell (2003, p.42) defende que “a juventude constitui um momento determinado, mas
não se reduz a uma passagem; ela assume uma importância em si mesma”. Isso por que, há
diferentes modos de ser e de viver a juventude em cada tempo e contexto social.

Cabe então acrescentar que somos seres diferentes e vivemos nossas experiências cotidianas de
maneiras distintas, e em lugares e momentos diversos, portanto não há como formatar a juventude
em um mesmo nível de desenvolvimento. Uns amadurecem pela dureza da vida, outros têm o
privilégio de estenderem essa etapa até que estejam preparados para a inserção no mundo do
trabalho.

Muito embora as juventudes se distingam pelas condições sócio históricas e econômicas, Esteves e
Abramovay (2007, p.19) ressaltam que há características similares, independente destas condições,
que podem ser, entre outras

[...]a procura pelo novo; a busca de respostas para situações e contextos
antes desconhecidos; o jogo com o sonho e a esperança; a incerteza diante
dos desafios que lhes são colocados ou inspirados pelo mundo adulto.
(ESTEVES E ABRAMOVAY 2007, p.20).

Nessa etapa da vida, o jovem busca, por meio de suas experiências, construírem sua própria
identidade, encontrar seu lugar no mundo, tornar-se socialmente participante, em prol de uma
visibilidade no meio em que vive. Assim, defendemos que a juventude não pode ser concebida como
mera transição para a vida adulta, `nem sua definição se encerrar como uma fase de conturbações
diversas, é pois, de fundamental importância, percebê-la como uma condição social.

Corroborando com essa ideia encontramos em Dayrell (2007) que a condição juvenil relaciona-se “à
maneira de ser, à situação de alguém perante à vida e perante a sociedade. Mas também se refere às
circunstâncias necessárias para que se verifique essa maneira ou tal situação.”Dayrell (2007, p. 1108)
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É nesse contexto que procuramos situar os jovens acautelados, que independente de seus atos,
carregam uma história de vida demarcada, muitas vezes, por processos excludentes seja na escola,
na família, na sociedade e/ou pelo próprio poder público, quando da não garantia de direitos
fundamentais, especialmente para que a parcela juvenil, pobre e marginalizada, tome novos rumos,
por meio de ações e/ou políticas públicas coerentes com as demandas desse grupo, para o devido
engajamento social.

É importante ressaltar quea condição juvenil desses sujeitos adquire novos contornos a partir do
acautelamento, visto que, estarem privação, distante da família e do convívio social pode provocar
novos estigmas e significados que possivelmente incidirãona vida em liberdade.

Daí a importância de refletir sobre a privação de liberdadeenquanto mecanismo de ressocialização
juvenil, ao agregar valor ao caráter educativo da medida, por meio de estratégias pedagógicas que
contribuam para a (re)construção do projeto de futuro dos sujeitos acautelados.

2.1 Do ato infracional à aplicação de medidas socioeducativas

O ato infracional é conceituado de acordo com o disposto no Art. 103 do Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA (BRASIL, 1990) que “considera-se ato infracional a conduta descrita como crime
ou contravenção penal”. Pode-se dizer que o ato infracional é a ação condenável, de desrespeito às
leis, à ordem pública, aos direitos dos cidadãos ou ao patrimônio, cometido por crianças ou
adolescentes.

De acordo com o ECA, em seu artigo 112, mostra que na ocorrência de ato infracional praticado por
um menor, aplicar-se-á medida socioeducativa correspondente, de acordo com a gravidade do ato
cometido e em consonância com os princípios da proporcionalidade, necessidade e individualização.
(BRASIL, 1990)

A este respeito o artigo 104, do ECA, aponta que “são penalmente inimputáveis os menores de
dezoito anos (...).”, isto é, crianças e adolescentes não podem ser responsabilizados por seus atos, no
mesmo rigor dos adultos, face à condição de sujeito em peculiar condição de desenvolvimento.
Portanto, observada essa condição, na ocorrência de práticas delituosas juvenis, aplicam-se as
medidas socioeducativas. (BRASIL, 1990)

As medidas socioeducativas (ECA, Art. 112) estão organizadas em dois grupos: o primeiro, das
medidas em meio aberto, não privativas de liberdade e o segundo grupo das medidas privativas de
liberdade, quais sejam: I – advertência; II - obrigação de reparar o dano; III – prestação de serviços à
comunidade; IV – liberdade assistida; V- inserção em regime de semiliberdade; VI- internação em
estabelecimento educacional. Cabe destacar que a privação de liberdade é a medida mais severa no
rol estabelecido pelo ECA, visto que, implica na restrição do direito de ir e vir dos sujeitos
acautelados. (BRASIL, 1990)

É importante salientar, de acordo com Volpi (1999, p.20), que “As medidas socioeducativas
comportam aspectos de natureza coercitiva, uma vez que são punitivas aos infratores, e aspectos
educativos no sentido da proteção integral e oportunização e do acesso à formação e
informação.”Nesta perspectiva, o jovem sofrerá as “sanções” como uma reação dada pelo Estado, em
razão do ato infracional por ele cometido. Todavia, Independente de qual seja a medida adotada,
oobjetivo primeiro deve ser a (re) educação para a vida em sociedade.

Geralmente os jovens que se encontram em um centro socioeducativo estão ali cumprindo uma
medida por terem cometido atos infracionais (tráfico de drogas, furtos, furtos seguidos de homicídio,
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estupro, etc.), muito deles vem de outras cidades, outros estados e são encaminhados para a cidade
de Governador Valadares para cumprirem a medida.

A partir do momento em que são submetidos ao acautelamento tudo se modifica, a história de vida
desses jovens passa a agregar outros modos de viver a condição juvenil, isto é, longe do convívio
familiar, distantes dos amigos, da escola do bairro e outros. Além disso, as marcas e cicatrizes que
atravessam a trajetória dossujeitos em conflito com a lei contribuem para que sejam vistos pela
sociedade como um problema que precisa ser contido.

Nessa esteira, discursos midiáticos e o senso comum contribuem para construção de representações
sociais que, muitas vezes, refletem no interior da medida socioeducativa, cujos jovens, acabam por
internalizar rótulos, como o de infrator, como algo inerente à própria condição juvenil.

Para que esse panorama se altere é importantepromover aressignificação do projeto de futuro desses
sujeitos, a partir de processos educativos - idealizados com eles e por eles, contextualizadosà
situação em que se encontram, para que haja mudanças nos modos de ser e agir socialmente. Neste
contexto, como forma de contribuir com o processo de ressocialização de jovens em conflito com a lei
em Governador Valadares, a Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, implementou o projeto de
pesquisa e extensão[2] “Juventude, Educação e Direito”, junto ao sistema socioeducativo.

O público alvo são 125 jovens (aproximadamente), sendo 25 em cumprimento de medida
socioeducativa de semiliberdade e 100 em privação de liberdade. Os jovens atendidos pelo referido
projeto são do sexo masculino, na faixa etária entre 12 anos completos e 18 anos de idade, podendo
aplicar-se também aqueles entre 18 e 21 anos de idade incompletos.

Na privação de liberdade são atendidos, a cada etapa de realização das atividades, no máximo 20
jovens em fase de desligamento da medida socioeducativa, priorizando atividades que contribuam
com o processo de reinserção social.

Assim, apresentaremos a seguir, as experiências vivenciadas junto aos jovens acautelados e as
estratégias para nos conectarmos as histórias de vida dos sujeitos que se fizeram (co)autores desta
pesquisa. Nessa tessitura, evidenciaremosa elaboração de atividades relacionadas à arte-educação,
que serão explicitadas para o acirramento das discussões pretendidas.

3 “PRO DIA NASCER FELIZ”: a arte no centro socioeducativo

Falar em processo de liberdade nos leva a pensar sobre o que é estar num espaço socioeducativo,
privado de ter a liberdade de expressão. Assim, o primeiro passo dado, ao iniciarmos as formações no
Centro Socioeducativo,foi entender as diversidades que ali se encontravam e o que levou aqueles
jovens a estarem ali. Em meio a várias discussões e percepções, a grande questão era a forma de
nos aproximarmos daqueles sujeitos.

Segundo Pinto (2012), é preciso lançar mão de estratégias e métodos pedagógicos coerentes com as
demandas relativas às peculiaridades do espaço privativo de liberdade, visto que (analogamente)

A atmosfera de uma prisão é fator psicológico de grande importância, com
nítidas implicações com os não menos importantes fatores relacionados com a
vivência e a segurança. Os desajustes, a monotonia, o tédio, o ócio e a
promiscuidade, somente poderão ser combatidos por meio de um salutar
aproveitamento deste tempo com a aplicação de métodos pedagógicos
voltados para a instrução e para um trabalho compensador e socializante.
(PINTO, 2012, p. 15)
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Inicialmente a proposta partiu da reflexão do filme “Pro Dia Nascer Feliz”, que retrata, por meio dos
relatos de jovens brasileiros, as diferenças sociais vivenciados no âmbito do sistema público de
ensino, e os enfrentamentos em relação aospreconceitos, a precariedade da educação, as violências
e também as expectativas de futuro desses sujeitos.

Em meio às reflexões e aos diálogos entrelaçados pelas histórias de vida dos sujeitos da pesquisa,
muitos sentimentos confluíram. Nos emocionamos, tecemos laços e também nos aproximamos. Sim,
era permitido se emocionar. Não se pode conseguir uma reintegração social, se não há aproximação
sentimental e/ou emocional entre os envolvidos. Era preciso se permitir, deixar que os sentimentos
falassem por si e que as emoções fluíssem.

No entanto, um obstáculo era evidente, era preciso romper os muros socioeducativos, que mais
pareciam uma prisão, e transformá-los em um espaço aglutinador de ideias e ideais. Foi diante desse
cenário que a arte-educação se mostrou como um potencial para atingirmos alguns de nossos
objetivos, não de transformar os sujeitos ali inseridos em artistas, mas no sentido de abrir as
possibilidades de diálogo.

Arte-educação não significa o treino para alguém se tornar artista, não
significa a aprendizagem de uma técnica, num dado ramo das Artes. Antes,
quer significar uma educação que tenha a arte como uma das suas principais
aliadas. Uma educação que permita uma maior sensibilidade para com o
mundo que cerca cada um de nós. (DUARTE JR. 1983, p. 12)

Incluir a Arte como proposta de reintegração social exige muitas reflexões junto aos sujeitos
envolvidos no processo. Em outras palavras, não se pretende transformar jovens acautelados em
artistas, mas envolvê-los em atividades culturais que os faça repensar sua existência no mundo. Para
melhor elucidar essa ideia, Castro (2004, p. 4), argumenta que

a questão da ressocialização e, em particular, da Arte-Educação, como
atividade pouco convencional à realidade do cárcere, mormente quando
pretende-se mediante esta efetivar o resgate dos valores éticos e morais do
preso, está submetida a importância secundária e a ostensivas distorções.
Todavia, é preciso considerar que ao trabalhar a Arte-Educação e interpretá-la
em seu significado humanizador dentro do Sistema prisional, subsidia-se o
processo ressocializador e a capacitação formativa do preso no sentido
individual e coletivo; ao passo que oportuniza-se a exteriorização de
sentimentos, habilidades, criatividade e potencialidades adormecidas, fornece
conteúdo para a ampliação do conhecimento e reintegração social harmônica.
(CASTRO, 2004, pg. 4)

Assim cabia, nessa perspectiva, trabalhar com a arte nas dependências do Centro Socioeducativo,
com o fito de evitar a ociosidade, evitar os pensamentos maliciosos dos acautelados e envolvê-los em
atividades prazerosas na expectativa de reinseri-los, reintegrá-los à sociedade de forma mais
humanizada. Era preciso um bom planejamento para que o trabalho fosse desenvolvido de forma
eficaz.

Depois de uma reunião junto à coordenação do local e as nossas percepções, a partir dos diálogos e
conversas com os jovens, colocamos em prática o que seria interessante a ser abordado naquele
momento. Organizamos o trabalho em módulos, a saber:

1º. Identidade: esquete teatral, com o personagem “Zé Maluco”[3]. Discussão sobre a identidade de
cada sujeito, finalizando com dois vídeos, um mostrando jovens em situação de risco, sendo
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aprisionados, sem perspectiva de futuro e outro onde o jovem consegue dar a volta por cima na
criminalidade, e perceber que a vida é um bem maior, e que as coisas boas acontecem.

2º. (des) construção de regras: Exibição de uma animação com os macacos mostrando exatamente
o controle deles através de regras impostas e seus resultados. Dinâmica sobre regras, comparando
as regras de trânsito com as regras da vida, onde a primeira está burlando o tempo inteiro, e na vida
se a gente burlar, o que acontece

3º. Escolha após a medida: O empoderamento do sujeito, como isso ocorre

4º. Quem eu fui e quem sou eu na medida Demonstração de vários talentos artísticos e criação do
sentimento de pertença dos jovens, com nova esquete, trazendo o “Zé Maluco”.

5º. Quem eu serei após a medida socioeducativa Visita à Univale oportunizando aos jovens o
desejo de um dia poderem estar estudando e vislumbrando novos horizontes.

Pensando nessa busca de um novo olhar e novo caminho a ser seguido, partirmos das experiências
percebidas naquele espaço, notamos que o jovem pode encontrar na Arte sua liberdade ou, até
mesmo, sua identidade. “Nesse caso, a arte torna-se espaço de recuperação, turismo no interior de si
mesmo.” (CHARLOT, 2013, p.103)

Nos encontros observamos que aqueles jovens têm apreço por linguagens da arte como a dança e a
música, muito presente entre eles; tanto músicas religiosas ou mesmo estilo sertanejo e rap, além do
gosto por trabalhos manuais como a confecção de pequenos chaveiros construídos com miçangas e
fio de nylon, um trabalho artesanal que eles aprendem logo ao chegar no Centro Socioeducativo.

Não é de se admirar que, nesse mundo novo, o ensino da dança e do teatro
seja, muitas vezes, uma oportunidade para exprimir a si mesmo, improvisando
e escapando ao constrangimento que, supostamente, cria qualquer norma.
(CHARLOT, 2013, p.100)

Foi possível percebermos uma herança cultural da arte que eles trazem consigo das ruas, dos guetos,
do lugar de onde vieram, do que possivelmente aprenderam de geração em geração, ou seja, a arte
está presente no espaço, mesmo que sutilmente, e mesmo diante de suas condições vividas.

Com todos esses apontamentos decidimos aguçar as potencialidades artísticas de cada sujeito
envolvido, e utilizá-la como instrumento de ressocialização, como forma de repensar atitudes, ações e
estratégias de vida, a partir do momento em que estão em privação de liberdade e de como serão
recebidos além muros socioeducativos.

A Arte contribui na educação para a formação humana, na construção de um olhar mais crítico em
relação ao mundo e do lugar de onde vieram. A relação com a sensibilidade que cada um tem dentro
de si, permeada por sentimentos bons ou ruins, ou de acordo com o sentir individual, com a forma de
expressar emoções, ou mesmo, de deixá-las preservadas. Possibilita essa façanha de brincar com o
imaginário, trazendo à tona o encontro com a realidade que vivemos no dia a dia, de se redescobrir
dentro de uma nova situação de vida e de como lidar com esses sentimentos remexidos no seu
interior.

A arte musical, junto aqueles jovens, era bastante presente. Eles sentiam-se a vontade para
expressar seus sentimentos naquilo que acreditavam como uma espécie de grito engasgado na
garganta. Notamos que as letras musicais falavam de seu convívio social, do novo mundo no qual
muitos deles não escolheram entrar, que é o mundo do crime, da marginalidade, retratando a
realidade de onde vivem muitas vezes de favelas ou territórios altamente vulneráveis.

Nessa esteira da vida, Castro (2004) afirma que se mostra indiscutível a relevância social da Arte, que
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tem um papel fundamental na religação da sociedade, na reorganização do tecido social desfeito pela
violência, pelo ódio pela ira. É por conseguinte, uma maneira de despertar o indivíduo para que este
dê maior atenção ao seu próprio processo de sentir.

Através da Arte pode-se então, despertar a atenção de cada um para a sua maneira particular de
sentir sobre o qual se elaboram todos os outros processos racionais. Encontrando nas formas
artísticas, simbolizações para os seus sentimentos, os indivíduos ampliam o conhecimento de si
mesmos,através da descoberta dos padrões e da natureza de seu sentir.

4 A VIDA NA ARTE E A ARTE NA VIDA

Fomentar ações concretas para o exercício da cidadania por meio da Arte é um dos caminhos mais
promissores, visto pela importância da vivência e fruição da Arte como atividade transformadora de
comportamentos e pesquisas que neste sentido têm demonstrado que podemos transitar por várias
portas, mas, queremos sim, lembrar que a Arte é também um caminho a ser percorrido por aqueles
que se sentem alijados, seja qual for o espaço e o tempo pedagógico.

Durante as idas e vindas no Centro Socioeducativo, foram vivenciadas diversas atividades, dentre
elas alguns jogos teatrais, para despertar o senso criativo dos jovens acautelados. Entendemos como
jogos teatrais “estratégias que facilitem o indivíduo a se orientar no espaço, pensar, comparar
compreender e sentir, nesse sentido o jogo torna-se uma grande brincadeira.” (ANDRADE, PAIVA e
SANTOS, 2014, pg. 116).

Algo que nos chamou a atenção, a partir dos jogos teatrais apresentados ao longo do projeto, foram o
envolvimento e a participação dos jovens, que muitas vezes se sentiam excluídos pelo próprio
sistema. Dessa forma, a proposta de atividades/jogos teatrais desenvolvidas com os jovens sempre
buscava a interação e ressocialização, levando-os a refletir sobre outras possiblidades de viver a
juventude além muros socioeducativos,

Todos os dias ao findar os encontros, a equipe da pesquisa discutia os pontos positivos e negativos e
o que podia ser modificado ou não, e certamente revíamos muito as práticas para não tornar aquele
momento tedioso.

Realizar esse exercício de amplitude e profundidade, [...] pode ajudar-nos a
avaliar o que obtivemos do passado, o que soubemos construir no presente, o
que podemos projetar para o futuro, o que desejamos conseguir a curto, médio
prazos e, principalmente, que mecanismos colocaremos em funcionamento
para realizar esses desejos. (INBERNÓN, 2000, p.77)

Os jovens comentavam vez ou outra, que aquele momento era prazeroso, que eles estavam
cansados de só as pessoas falarem e eles só ouvirem passivamente, que dessa vez estavam sendo
tratados de uma forma diferente, podendo ser ouvidos, esentindo parte do que estava acontecendo
ali, relembrando momentos da infância.

A partir das esquetes apresentadas, o jovens narravam suas lembranças como jogar bola na rua,
soltar pipa, o sabor do pão com ovo, o abraço fraterno da mãe e, também, de coisas ruins como o pai
chegando bêbado em casa, a pipa que não era de brincadeira, e sim nome escolhido para embalar
drogas... Segundo Novelly “as atividades servem para ser usadas como iniciadores eficientes e
vivazes de discussões” (NOVELLY 2001, p.40), ou seja, a todo instante o jovem era motivadoa
lembrar de suas referências, construindo sua identidade a partir do que lhe era apresentado.

Foi exatamente entre um jogo teatral e outro que pudemos perceber um jovem que dentre os outros

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/experiencias_artisticas_com_jovens_em_privacao_de_liberdade.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.9-23,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



se destacava.Percebíamos seus olhos atentos e curiosos nas ações que se realizavam durante os
dias que o projeto acontecia naquele espaço[4].

Diante do exposto vale pensar, com ênfase, na (re)inserção desse jovem, estimulado pela Arte
baseado no entendimento de que as expressões artísticas propiciam o desenvolvimento integral de
cada sujeito. Ou seja, a Arte possibilitando a (re)construção e integração da personalidade e do
caráter do indivíduo. Assim, a Arte pode se constituir como catalisadora de um processo de resgate
de qualidade de vida, em seu sentido mais humano, aliviando as tensões e as ansiedades presentes
e vividas nos espaços prisionais.

É preciso pensar em soluções que possam sim incluir. A arte tem o poder de transformar ossujeitos,
para melhorá-los, torná-los mais humanos, permitindo que esses homens e essas mulheres sejam
reconhecidos/as como sujeitos da sua história e não como meros objetos da sociedade.

Retomando algumas memórias, desde os primeiros dias de jogos, dinâmicas e apresentações, o
citado jovem demonstrou interesse pela arte teatral questionando se alguém “trabalhava em uma
emissora de televisão”. O sonho estava embutido e permeado pela única atividade que tinham “ver
televisão”, mas que resultou num processo de interesse pela arte. Este era seu sonho, interpretar e
ser ator em uma emissora de televisão ou em novelas.

Nesse momento sentimos que uma semente da Arte estava sendo plantada dentro daquele local, que
bons frutos poderiam ser colhidos não só desse jovem, mas de outros também. Já nos outros dias, na
medida em que atividades iam sendo desenvolvidasele sempre tinha algo para falar e trazia consigo,
nessas oportunidades, a Arte bem forte em sua vida, sempre com um verso ou poema escrito,
buscando interagir com a equipe da pesquisa com conversas ao pé do ouvido durante os momentos
de interação.

A curiosidade, fator marcante em um sujeito que quer aprender, obter conhecimento, isso era
preponderante nele, sempre que podia buscava informações sobre a oportunidade de poder continuar
a estudar, o sonho de cursar um curso superior, a vontade de estar presente fora daquele espaço e
delimitar o seu próprio território.

Acreditamos que a Arte para ele, ali naquele momento, gerou uma busca de autoconhecimento, já
havia nele o hábito de escrever palavras soltas, e naqueles dias, em especial, disse que estava
sempre escrevendo o que estava vivendo, e dizia isso com um brilho no olhar. Seu interesse
sobressaía dos outros jovens que participavam juntos naquele momento, mas ele era diferente, era
possível enxergar a vontade de que tudo pudesse acontecer e, ao mesmo tempo, a calmaria de que
tudo tem o seu tempo eque o dele parecia estar bem próximo.

Com o passar dos dias era perceptível o interesse dos jovens em geral, a animação ao ver a equipe
da pesquisa chegando para iniciar as atividades era sempre com uma energia positiva que invadia
aquele espaço, a vontade de participar e o falar de cada um à sua maneira, de interação e
aproximação e principalmente de se sentirem seguros.

A participação era cada vez melhor dia após dia. A vontade de mostrar suas Artes, através do teatro,
da dança e da música, de poemas que retratassem suas vidas fora dali, era de uma riqueza de
talentos sem igual e faziam questão de externar tudo isso.

Aconteciam também, aqueles momentos de profundo silêncio e que a equipe então os motivava
novamente a conversar diante do tema proposto que podia, de certa forma, não os animar a falar,
talvez por um fator íntimo e de tentar apagar da memória algo que os incomodasse no seu eu interior,
mas aos poucos eles voltavam a interagir . Neste sentido, Novelly (2001) acrescenta que

Os Adolescentes mais jovens têm normalmente fortes sentimentos sobre
situações que julgam injustas, erradas ou encaradas de forma inapropriada;
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normalmente já estiveram em situações em que desejariam ter agido diferente.
Ao participar de cenas que retratam as situações como eles as gostariam de
ver esclarecidas, ganham a confiança de que podem ajudar a mudar as
atitudes e os comportamentos em suas vidas. (NOVELLY, 2001, p.40)

O jovem que se destacava sempre dizia que nasceu para a Arte, e que em todos os momentos de sua
vida sempre fez questão de participar de peças de teatro em escola, igrejas, junto aos amigos, pois o
importante era estar participando de uma forma ou de outra desde muito a mais tenra idade. Não
participou de festas juninas devido à religião, sua mãe não permitia. Neste sentido Marques (1997)
nos leva a refletir que:

Talvez seja novamente antigo e repetitivo falarmos do "corpo pecaminoso",
pois até mesmo a Igreja Católica, difusora destas ideias e proibições, já tem
amenizado estas "faltas graves". No entanto, os muitos séculos em que este
discurso foi predominante em nossa sociedade ainda estão presentes nas
atitudes e comportamentos em relação à dança na escola. O "pecado", talvez,
agora tenha outra cara. (MARQUES, 1997, p.23)

Nos diálogos, o jovem relatou que,tem grande apreço pelo teatro e que cursar a faculdade nessa área
seria a grande realização de um sonho, fazendo o que realmente ama e, quem sabe, um dia poder
estar diante das câmeras de uma televisão, interpretando em uma novela. De acordo com Novelly
(2001, p.36), este tipo de influência é natural vinda de ”personagens e as estrelas de televisão e do
cinema que são populares entre os adolescentes jovens, sendo fácil ter um grupo interessado em
representar”.

Portanto, tendo em vista as diversas questões que envolvem a população acautelada, ressaltamos a
necessidade de ampliação de um olhar mais sensível para com esses jovens, acreditando em suas
potencialidades, para que possamos verdadeiramente, sem demagogia, criar alternativas que venham
contribuir para a reintegração do punido/indivíduo de forma justa e humana à sociedade.

CONCLUSÃO NA ARTE, A VIDA É UM ETERNO (RE) COMEÇO

Diante do exposto, estar em um espaço de acautelamento junto a jovens em privação de liberdade,
nos proporcionou conhecer e entender um pouco mais das vivências humanas dos sujeitos através de
um olhar mais sensível proporcionado pela arte. Os jovens acautelados no Centro Socioeducativo
puderam vivenciar a Arte na perspectiva de mudança e (re)construção do projeto de futuro, de melhor
interação com as oportunidades que lhe são oferecidas, a partir do momento que decidiram a recontar
suas histórias dando a elas um novo sentido.

Este estudo mostra que estar num espaço socioeducativo, junto a jovens acautelados, nos direciona a
pensar nas possibilidades que a arte-educação traz, sendo possível ver a todo instante metodologias
e práticas educacionais vivenciadas que sejam endereçadas e criadas junto aos sujeitos para o
desenvolvimento do processo de formação de maneira a garantir uma melhor reflexão sobre o mundo
que os cerca.

Através dos jogos teatrais foi possível perceber a necessidade de ver diante dos outros as suas
próprias realidades, ou até mesmo, esquivar-se de algumas lembranças que não foram positivas e,
por essas, e outras razões, ficaram ali contidas e guardadas dentro de si e, que.talvez não fosse
nunca revelada.

O ato de viver é um processo, um movimento de construção e desconstrução, no qual os jovens
devem estabelecer objetivos de se refazeremdiante de cada obstáculo e em novos projetos para
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seguir adiante. O caminho que irão percorrer precisa ser contínuo, ou seja, todos os dias serão como
se iniciasse tudo novamente, pois nós sujeitos somos protagonistas de nossas ações, direitos e
deveres.

Trabalhar a Arte no acautelamento possibilitou momentos de descontração, de mais leveza,
provocando um pensar diferente, melhorando a convivência entre os participantes do projeto e, até
mesmo, o relacionamento com os agentes socioeducativos. Estar e interagir junto aos jovens foram
experiências únicas, por meio das quais pudemos perceber onde a Arte foi ou é importante na vida de
cada um, e que sentido de fato, ela faz em suas experiências de vida e no meio em que viveu e que
hoje vivencia no Centro Socioeducativo, uma realidade que muitos deles não imaginavam passar.

Portanto, são inúmeras as contribuições do trabalho com a arte-educação em um Centro
Socioeducativo, de maneira a deixar em evidência sentimentos, sensações e esperanças. É preciso
quebrar os cristais e espalhá-los ao vento, mostrando-se é possível dar um novo sentido a vida e um
novo posicionamento para aqueles sujeitos em relação à sociedade, indo de encontro ao recomeço
cheios de esperança. .

[1] Optamos por resguardar o nome do Centro Socioeducativo e os nomes dos sujeitos da pesquisa.
[2]Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Vale do Rio Doce(Parecer
CEP/UNIVALE 654.620/14) com apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais – FAPEMIG, sob coordenação da Profª. Dra. Eunice Maria Nazarethe Nonato. Além de
contribuir com a formação dos jovens acautelados, o referido projeto contempla a formação dos
agentes socioeducativos, equipe técnica, gestores e professores para que se apropriem de
conhecimentos inerentes aos direitos humanos, à questão social e à juventude.

[3] Um andarílio que vive perambulando pelas ruas da cidade de Governador Valadares e se aventura
a escrever em pedaços de papel acontecimentos passados, momentos atuais e perspectivas de futuro
de sua vida. Toda esta escrita é colocada dentro de várias garrafas pet que ficam penduradas em seu
corpo, como uma veste.
[4]Este jovem atualmente teve a oportunidade de ingressar na Universidade através de uma bolsa de
estudos adquirida pelo seu bom comportamento e escolhido através de processo seletivo para
participar do curso de Teatro Universitário da Univale.
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EXPERIÊNCIAS ARTISTICAS COM JOVENS EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE

ARTISTIC EXPERIENCES WITH YOUNG PEOPLE IN DEPRIVATION OF FREEDOM

EXPERIENCIAS ARTISTICAS CON JÓVENES EN PRIVACIÓN DE LIBERTAD

RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de conhecer e refletir sobre as potencialidades artísticas de jovens em
privação de liberdade que se encontram em um Centro Socioeducativo na cidade de Governador
Valadares - MG. Visa o pensar projetos de vida com um olhar mais sensível movido através de jogos
teatrais e promoção de uma reflexão sobre os atos cometidos a condições de jovens acautelados,
sem o compromisso de torná-los artistas. Pensar suas atitudes futuras, tendo a Arte como meio de
socialização que provoque e evoque transformações e descobertas. Usa-se como metodologia
pesquisas bibliográficas de cunho qualitativo e narrativas de jovens acautelados. Concluímos ao
demonstrar a percepção da sensibilidade existente em cada um dos jovens, que possibilitou a
reflexão de suas vivências do passado e as novas oportunidades de escolhas futuras para a
reintegração na sociedade.

Palavras-Chave: Arte. Juventude(s). Jovens acautelados. Privação de liberdade.

ABSTRACT

His work aims to show and reflect on the artistic experiences of young people in deprivation of liberty
located at the Socio-educational Center in the city of Governador Valadares - Minas Gerais. It also
aims in life projects with a more sensitive view moved through theatrical games and promoting a
reflection on the acts committed and the conditions of young people taken care of, without the
commitment to make them artists. Think about their future attitudes, with Art as a way of socialization
that provokes and evokes transformations and discoveries. The methodology used is qualitative
bibliographical research and the narratives of the young people taken care of. We conclude by
demonstrating the perception of sensitivity in each of the young people that made possible the
reflection of their experiences of the past and the new opportunities of future choices for reintegration
into society.

Keywords: Art. Youth(s). Young people taken care of. Deprivation of liberty.

RESUMEN

Este trabajo tiene el objetivo de conocer y reflexionar sobre las potencialidades artísticas de jóvenes
en privación de libertad que se encuentran en un Centro Socioeducativo de la ciudad Governador
Valadares – Minas Gerais. Se pretende pensar proyectos de vida con una mirada más sensible
movida a través de juegos teatrales y promoción de una reflexión sobre los actos cometidos a
condiciones de jóvenes protegidos, sin el compromiso de hacerlos artistas. Pensar sus actitudes
futuras, teniendo el Arte como medio de socialización que provoque y evoque transformaciones y
descubrimientos. Se utiliza como metodología investigaciones bibliográficas de cuño cualitativo y
narrativas de jóvenes acautelados. Concluimos al demostrar la percepción de la sensibilidad existente
en cada uno de los jóvenes, que posibilitó la reflexión de sus vivencias del pasado y las nuevas
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oportunidades de elecciones futuras para la reintegración en la sociedad. Palabras-clave: Arte.
Juventud (s). Jóvenes acautelados. Privación de libertad.

INTRODUÇÃO

Falar de arte implica em compreender os processos de imersão que sujeitos socialmente constituem
em seu dia a dia, por meio do ouvir, do tocar, do sentir, do representar, do se expressar de modo
sensível em contato com o mundo a sua volta. A arte precisa estar acessível atodos para o
desenvolvimento de cidadãos críticos, reflexivos, pensantes e criativos.

O artigo apresentado se justifica a partir do momento que pensamos na arte instrumento
potencializador de conhecimentos, reflexões e ações adentrando espaços e territórios diversos de
modo a propiciar a fruição de sujeitos, neste caso, em privação de liberdade. O artigo foi elaborado a
partir de vivências em um Centro Socioeducativo na cidade de Governador Valadares que atende
jovens em privação de liberdade[1].

Trata-se de pesquisa teórico-empírica, de caráter qualitativo, amparada em revisão da literatura.
Como técnica, foram utilizadas as narrativas de jovens acautelados, ao longo da participação, em um
projeto de pesquisa e extensão, implementado pela Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, da
cidade de Governador Valadares – Minas Gerais, junto ao Centro socioeducativo do município.

Este trabalho objetiva conhecer e refletir sobre as potencialidades artísticas de jovens em privação de
liberdade. Visa ainda,(re) pensar projetos de vida com um olhar mais sensível, por meio da
Arte-educação, como promotora de reflexão e sensibilização para a vida em sociedade, dos sujeitos
acautelados.

Para tanto, o artigo está organizado em três seções. Na primeira, tecemos uma discussão sobre a(s)
juventude(s) numa perspectiva sociológica, sendo esta concebida(s) como condição juvenil. Na
segunda seção apresentaremos as estratégias utilizadas para estreitar os laços de confiança com os
jovens, sujeitos desta pesquisa.

Na terceira seção refletiremos sobre os jovens em privação de liberdade e seus modos de
experienciar a arte naquele espaço. Por fim, nas considerações, mostraremos que ao adentrar no
Centro Socioeducativo foram perceptíveis as possibilidades vivenciadas junto aos jovens que através
da arte puderam vivenciar uma nova maneira de ver o mundo.

1 JUVENTUDE(S) E A CONDIÇÃO JUVENIL

Os estudos que permeiam a juventude demonstram que ao longo da história esta categoria tomou
novos rumos, ao apresentar-se socialmente construída. Por isso, não há uma única definição capaz
de responder por todas as suas dimensões. Assim, neste trabalho, optamos por pluralizar o termo
como “juventudes”.

Desse modo concordamos com Peralva (1997) e Dayrell (2007), ao defenderem que esta categoria
pode ser concebida como condição social e um tipo de representação, visto que se mostra atrelada às
singularidades e ao contexto vivido pelos sujeitos.

Dayrell (2007) nos direciona no sentido de pensar a juventude sob a perspectiva da diversidade, a fim
de percebê-la como um campo aberto de possibilidades e modos de ser jovem, especialmente na
contemporaneidade.

Assim, o autor comenta que “construir uma noção de juventude na perspectiva de diversidade implica
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em primeiro lugar, considerá-la não mais presa a critérios rígidos, mas, sim, como parte de um
processo de crescimento mais totalizante”. (DAYRELL, 2007, p. 157)

Romper com as generalizações circunscritas pelas transformações próprias do desenvolvimento
humano, porém sem desprezá-las, pois elas compõem a experiência humana, é avançar no sentido
de compreender a juventude em toda sua amplitude e modos de representação.

Cabe acrescentar que cada sociedade, a seu tempo, representa a juventude à sua maneira. Esta
questão é, pois, circunstancial, visto que, a condição juvenil será determinada pelas condições e
contextos sociais. “todo esse processo é influenciado pelo meio social concreto com o qual se
desenvolve e pela qualidade de troca que este proporciona” (DAYRELL, 2007, p.158)

Nesse sentido, Melucci (2007) argumenta que para além de uma fase em transição, a juventude
passa a ter uma definição cultural na contemporaneidadeao afirmar que “incerteza, mobilidade,
transitoriedade, abertura para mudanças, todos os atributos tradicionais da adolescência como fase
de transição, parecem ter se deslocado bem além dos limites biológicos.” (MELUCCI, 2007, p.36).

Dayrell (2007) ressalta ainda, que há duas dimensões que permeiam a condição juvenil, quais sejam:
o modo como a sociedade constitui e atribui significado à condição social, ao se pautar no contexto de
uma dimensão histórico-geracional, como também o modo como tal condição é vivida, a partir dos
diversos recortes referidos às diferenças sociais de classe, gênero, etnia e etc.

Vale ressaltar, consoante ao autor (DAYRELL, 2007) que, é preciso analisar a condição juvenil sob o
movimento social, visto que essa vem se construindo a partir de grandes transformações
socioculturais, por meio da ressignificação do tempo e do espaço, e que tem propiciado um rearranjo
social nos seus variados aspectos.

Nesse âmbito, Dayrell (2003, p.42) defende que “a juventude constitui um momento determinado, mas
não se reduz a uma passagem; ela assume uma importância em si mesma”. Isso por que, há
diferentes modos de ser e de viver a juventude em cada tempo e contexto social.

Cabe então acrescentar que somos seres diferentes e vivemos nossas experiências cotidianas de
maneiras distintas, e em lugares e momentos diversos, portanto não há como formatar a juventude
em um mesmo nível de desenvolvimento. Uns amadurecem pela dureza da vida, outros têm o
privilégio de estenderem essa etapa até que estejam preparados para a inserção no mundo do
trabalho.

Muito embora as juventudes se distingam pelas condições sócio históricas e econômicas, Esteves e
Abramovay (2007, p.19) ressaltam que há características similares, independente destas condições,
que podem ser, entre outras

[...]a procura pelo novo; a busca de respostas para situações e contextos
antes desconhecidos; o jogo com o sonho e a esperança; a incerteza diante
dos desafios que lhes são colocados ou inspirados pelo mundo adulto.
(ESTEVES E ABRAMOVAY 2007, p.20).

Nessa etapa da vida, o jovem busca, por meio de suas experiências, construírem sua própria
identidade, encontrar seu lugar no mundo, tornar-se socialmente participante, em prol de uma
visibilidade no meio em que vive. Assim, defendemos que a juventude não pode ser concebida como
mera transição para a vida adulta, `nem sua definição se encerrar como uma fase de conturbações
diversas, é pois, de fundamental importância, percebê-la como uma condição social.

Corroborando com essa ideia encontramos em Dayrell (2007) que a condição juvenil relaciona-se “à
maneira de ser, à situação de alguém perante à vida e perante a sociedade. Mas também se refere às
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circunstâncias necessárias para que se verifique essa maneira ou tal situação.”Dayrell (2007, p. 1108)

É nesse contexto que procuramos situar os jovens acautelados, que independente de seus atos,
carregam uma história de vida demarcada, muitas vezes, por processos excludentes seja na escola,
na família, na sociedade e/ou pelo próprio poder público, quando da não garantia de direitos
fundamentais, especialmente para que a parcela juvenil, pobre e marginalizada, tome novos rumos,
por meio de ações e/ou políticas públicas coerentes com as demandas desse grupo, para o devido
engajamento social.

É importante ressaltar quea condição juvenil desses sujeitos adquire novos contornos a partir do
acautelamento, visto que, estarem privação, distante da família e do convívio social pode provocar
novos estigmas e significados que possivelmente incidirãona vida em liberdade.

Daí a importância de refletir sobre a privação de liberdadeenquanto mecanismo de ressocialização
juvenil, ao agregar valor ao caráter educativo da medida, por meio de estratégias pedagógicas que
contribuam para a (re)construção do projeto de futuro dos sujeitos acautelados.

2.1 Do ato infracional à aplicação de medidas socioeducativas

O ato infracional é conceituado de acordo com o disposto no Art. 103 do Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA (BRASIL, 1990) que “considera-se ato infracional a conduta descrita como crime
ou contravenção penal”. Pode-se dizer que o ato infracional é a ação condenável, de desrespeito às
leis, à ordem pública, aos direitos dos cidadãos ou ao patrimônio, cometido por crianças ou
adolescentes.

De acordo com o ECA, em seu artigo 112, mostra que na ocorrência de ato infracional praticado por
um menor, aplicar-se-á medida socioeducativa correspondente, de acordo com a gravidade do ato
cometido e em consonância com os princípios da proporcionalidade, necessidade e individualização.
(BRASIL, 1990)

A este respeito o artigo 104, do ECA, aponta que “são penalmente inimputáveis os menores de
dezoito anos (...).”, isto é, crianças e adolescentes não podem ser responsabilizados por seus atos, no
mesmo rigor dos adultos, face à condição de sujeito em peculiar condição de desenvolvimento.
Portanto, observada essa condição, na ocorrência de práticas delituosas juvenis, aplicam-se as
medidas socioeducativas. (BRASIL, 1990)

As medidas socioeducativas (ECA, Art. 112) estão organizadas em dois grupos: o primeiro, das
medidas em meio aberto, não privativas de liberdade e o segundo grupo das medidas privativas de
liberdade, quais sejam: I – advertência; II - obrigação de reparar o dano; III – prestação de serviços à
comunidade; IV – liberdade assistida; V- inserção em regime de semiliberdade; VI- internação em
estabelecimento educacional. Cabe destacar que a privação de liberdade é a medida mais severa no
rol estabelecido pelo ECA, visto que, implica na restrição do direito de ir e vir dos sujeitos
acautelados. (BRASIL, 1990)

É importante salientar, de acordo com Volpi (1999, p.20), que “As medidas socioeducativas
comportam aspectos de natureza coercitiva, uma vez que são punitivas aos infratores, e aspectos
educativos no sentido da proteção integral e oportunização e do acesso à formação e
informação.”Nesta perspectiva, o jovem sofrerá as “sanções” como uma reação dada pelo Estado, em
razão do ato infracional por ele cometido. Todavia, Independente de qual seja a medida adotada,
oobjetivo primeiro deve ser a (re) educação para a vida em sociedade.
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Geralmente os jovens que se encontram em um centro socioeducativo estão ali cumprindo uma
medida por terem cometido atos infracionais (tráfico de drogas, furtos, furtos seguidos de homicídio,
estupro, etc.), muito deles vem de outras cidades, outros estados e são encaminhados para a cidade
de Governador Valadares para cumprirem a medida.

A partir do momento em que são submetidos ao acautelamento tudo se modifica, a história de vida
desses jovens passa a agregar outros modos de viver a condição juvenil, isto é, longe do convívio
familiar, distantes dos amigos, da escola do bairro e outros. Além disso, as marcas e cicatrizes que
atravessam a trajetória dossujeitos em conflito com a lei contribuem para que sejam vistos pela
sociedade como um problema que precisa ser contido.

Nessa esteira, discursos midiáticos e o senso comum contribuem para construção de representações
sociais que, muitas vezes, refletem no interior da medida socioeducativa, cujos jovens, acabam por
internalizar rótulos, como o de infrator, como algo inerente à própria condição juvenil.

Para que esse panorama se altere é importantepromover aressignificação do projeto de futuro desses
sujeitos, a partir de processos educativos - idealizados com eles e por eles, contextualizadosà
situação em que se encontram, para que haja mudanças nos modos de ser e agir socialmente. Neste
contexto, como forma de contribuir com o processo de ressocialização de jovens em conflito com a lei
em Governador Valadares, a Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, implementou o projeto de
pesquisa e extensão[2] “Juventude, Educação e Direito”, junto ao sistema socioeducativo.

O público alvo são 125 jovens (aproximadamente), sendo 25 em cumprimento de medida
socioeducativa de semiliberdade e 100 em privação de liberdade. Os jovens atendidos pelo referido
projeto são do sexo masculino, na faixa etária entre 12 anos completos e 18 anos de idade, podendo
aplicar-se também aqueles entre 18 e 21 anos de idade incompletos.

Na privação de liberdade são atendidos, a cada etapa de realização das atividades, no máximo 20
jovens em fase de desligamento da medida socioeducativa, priorizando atividades que contribuam
com o processo de reinserção social.

Assim, apresentaremos a seguir, as experiências vivenciadas junto aos jovens acautelados e as
estratégias para nos conectarmos as histórias de vida dos sujeitos que se fizeram (co)autores desta
pesquisa. Nessa tessitura, evidenciaremosa elaboração de atividades relacionadas à arte-educação,
que serão explicitadas para o acirramento das discussões pretendidas.

3 “PRO DIA NASCER FELIZ”: a arte no centro socioeducativo

Falar em processo de liberdade nos leva a pensar sobre o que é estar num espaço socioeducativo,
privado de ter a liberdade de expressão. Assim, o primeiro passo dado, ao iniciarmos as formações no
Centro Socioeducativo,foi entender as diversidades que ali se encontravam e o que levou aqueles
jovens a estarem ali. Em meio a várias discussões e percepções, a grande questão era a forma de
nos aproximarmos daqueles sujeitos.

Segundo Pinto (2012), é preciso lançar mão de estratégias e métodos pedagógicos coerentes com as
demandas relativas às peculiaridades do espaço privativo de liberdade, visto que (analogamente)

A atmosfera de uma prisão é fator psicológico de grande importância, com
nítidas implicações com os não menos importantes fatores relacionados com a
vivência e a segurança. Os desajustes, a monotonia, o tédio, o ócio e a
promiscuidade, somente poderão ser combatidos por meio de um salutar
aproveitamento deste tempo com a aplicação de métodos pedagógicos
voltados para a instrução e para um trabalho compensador e socializante.
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(PINTO, 2012, p. 15)

Inicialmente a proposta partiu da reflexão do filme “Pro Dia Nascer Feliz”, que retrata, por meio dos
relatos de jovens brasileiros, as diferenças sociais vivenciados no âmbito do sistema público de
ensino, e os enfrentamentos em relação aospreconceitos, a precariedade da educação, as violências
e também as expectativas de futuro desses sujeitos.

Em meio às reflexões e aos diálogos entrelaçados pelas histórias de vida dos sujeitos da pesquisa,
muitos sentimentos confluíram. Nos emocionamos, tecemos laços e também nos aproximamos. Sim,
era permitido se emocionar. Não se pode conseguir uma reintegração social, se não há aproximação
sentimental e/ou emocional entre os envolvidos. Era preciso se permitir, deixar que os sentimentos
falassem por si e que as emoções fluíssem.

No entanto, um obstáculo era evidente, era preciso romper os muros socioeducativos, que mais
pareciam uma prisão, e transformá-los em um espaço aglutinador de ideias e ideais. Foi diante desse
cenário que a arte-educação se mostrou como um potencial para atingirmos alguns de nossos
objetivos, não de transformar os sujeitos ali inseridos em artistas, mas no sentido de abrir as
possibilidades de diálogo.

Arte-educação não significa o treino para alguém se tornar artista, não
significa a aprendizagem de uma técnica, num dado ramo das Artes. Antes,
quer significar uma educação que tenha a arte como uma das suas principais
aliadas. Uma educação que permita uma maior sensibilidade para com o
mundo que cerca cada um de nós. (DUARTE JR. 1983, p. 12)

Incluir a Arte como proposta de reintegração social exige muitas reflexões junto aos sujeitos
envolvidos no processo. Em outras palavras, não se pretende transformar jovens acautelados em
artistas, mas envolvê-los em atividades culturais que os faça repensar sua existência no mundo. Para
melhor elucidar essa ideia, Castro (2004, p. 4), argumenta que

a questão da ressocialização e, em particular, da Arte-Educação, como
atividade pouco convencional à realidade do cárcere, mormente quando
pretende-se mediante esta efetivar o resgate dos valores éticos e morais do
preso, está submetida a importância secundária e a ostensivas distorções.
Todavia, é preciso considerar que ao trabalhar a Arte-Educação e interpretá-la
em seu significado humanizador dentro do Sistema prisional, subsidia-se o
processo ressocializador e a capacitação formativa do preso no sentido
individual e coletivo; ao passo que oportuniza-se a exteriorização de
sentimentos, habilidades, criatividade e potencialidades adormecidas, fornece
conteúdo para a ampliação do conhecimento e reintegração social harmônica.
(CASTRO, 2004, pg. 4)

Assim cabia, nessa perspectiva, trabalhar com a arte nas dependências do Centro Socioeducativo,
com o fito de evitar a ociosidade, evitar os pensamentos maliciosos dos acautelados e envolvê-los em
atividades prazerosas na expectativa de reinseri-los, reintegrá-los à sociedade de forma mais
humanizada. Era preciso um bom planejamento para que o trabalho fosse desenvolvido de forma
eficaz.

Depois de uma reunião junto à coordenação do local e as nossas percepções, a partir dos diálogos e
conversas com os jovens, colocamos em prática o que seria interessante a ser abordado naquele
momento. Organizamos o trabalho em módulos, a saber:
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1º. Identidade: esquete teatral, com o personagem “Zé Maluco”[3]. Discussão sobre a identidade de
cada sujeito, finalizando com dois vídeos, um mostrando jovens em situação de risco, sendo
aprisionados, sem perspectiva de futuro e outro onde o jovem consegue dar a volta por cima na
criminalidade, e perceber que a vida é um bem maior, e que as coisas boas acontecem.

2º. (des) construção de regras: Exibição de uma animação com os macacos mostrando exatamente
o controle deles através de regras impostas e seus resultados. Dinâmica sobre regras, comparando
as regras de trânsito com as regras da vida, onde a primeira está burlando o tempo inteiro, e na vida
se a gente burlar, o que acontece

3º. Escolha após a medida: O empoderamento do sujeito, como isso ocorre

4º. Quem eu fui e quem sou eu na medida Demonstração de vários talentos artísticos e criação do
sentimento de pertença dos jovens, com nova esquete, trazendo o “Zé Maluco”.

5º. Quem eu serei após a medida socioeducativa Visita à Univale oportunizando aos jovens o
desejo de um dia poderem estar estudando e vislumbrando novos horizontes.

Pensando nessa busca de um novo olhar e novo caminho a ser seguido, partirmos das experiências
percebidas naquele espaço, notamos que o jovem pode encontrar na Arte sua liberdade ou, até
mesmo, sua identidade. “Nesse caso, a arte torna-se espaço de recuperação, turismo no interior de si
mesmo.” (CHARLOT, 2013, p.103)

Nos encontros observamos que aqueles jovens têm apreço por linguagens da arte como a dança e a
música, muito presente entre eles; tanto músicas religiosas ou mesmo estilo sertanejo e rap, além do
gosto por trabalhos manuais como a confecção de pequenos chaveiros construídos com miçangas e
fio de nylon, um trabalho artesanal que eles aprendem logo ao chegar no Centro Socioeducativo.

Não é de se admirar que, nesse mundo novo, o ensino da dança e do teatro
seja, muitas vezes, uma oportunidade para exprimir a si mesmo, improvisando
e escapando ao constrangimento que, supostamente, cria qualquer norma.
(CHARLOT, 2013, p.100)

Foi possível percebermos uma herança cultural da arte que eles trazem consigo das ruas, dos guetos,
do lugar de onde vieram, do que possivelmente aprenderam de geração em geração, ou seja, a arte
está presente no espaço, mesmo que sutilmente, e mesmo diante de suas condições vividas.

Com todos esses apontamentos decidimos aguçar as potencialidades artísticas de cada sujeito
envolvido, e utilizá-la como instrumento de ressocialização, como forma de repensar atitudes, ações e
estratégias de vida, a partir do momento em que estão em privação de liberdade e de como serão
recebidos além muros socioeducativos.

A Arte contribui na educação para a formação humana, na construção de um olhar mais crítico em
relação ao mundo e do lugar de onde vieram. A relação com a sensibilidade que cada um tem dentro
de si, permeada por sentimentos bons ou ruins, ou de acordo com o sentir individual, com a forma de
expressar emoções, ou mesmo, de deixá-las preservadas. Possibilita essa façanha de brincar com o
imaginário, trazendo à tona o encontro com a realidade que vivemos no dia a dia, de se redescobrir
dentro de uma nova situação de vida e de como lidar com esses sentimentos remexidos no seu
interior.

A arte musical, junto aqueles jovens, era bastante presente. Eles sentiam-se a vontade para
expressar seus sentimentos naquilo que acreditavam como uma espécie de grito engasgado na
garganta. Notamos que as letras musicais falavam de seu convívio social, do novo mundo no qual
muitos deles não escolheram entrar, que é o mundo do crime, da marginalidade, retratando a
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realidade de onde vivem muitas vezes de favelas ou territórios altamente vulneráveis.

Nessa esteira da vida, Castro (2004) afirma que se mostra indiscutível a relevância social da Arte, que
tem um papel fundamental na religação da sociedade, na reorganização do tecido social desfeito pela
violência, pelo ódio pela ira. É por conseguinte, uma maneira de despertar o indivíduo para que este
dê maior atenção ao seu próprio processo de sentir.

Através da Arte pode-se então, despertar a atenção de cada um para a sua maneira particular de
sentir sobre o qual se elaboram todos os outros processos racionais. Encontrando nas formas
artísticas, simbolizações para os seus sentimentos, os indivíduos ampliam o conhecimento de si
mesmos,através da descoberta dos padrões e da natureza de seu sentir.

4 A VIDA NA ARTE E A ARTE NA VIDA

Fomentar ações concretas para o exercício da cidadania por meio da Arte é um dos caminhos mais
promissores, visto pela importância da vivência e fruição da Arte como atividade transformadora de
comportamentos e pesquisas que neste sentido têm demonstrado que podemos transitar por várias
portas, mas, queremos sim, lembrar que a Arte é também um caminho a ser percorrido por aqueles
que se sentem alijados, seja qual for o espaço e o tempo pedagógico.

Durante as idas e vindas no Centro Socioeducativo, foram vivenciadas diversas atividades, dentre
elas alguns jogos teatrais, para despertar o senso criativo dos jovens acautelados. Entendemos como
jogos teatrais “estratégias que facilitem o indivíduo a se orientar no espaço, pensar, comparar
compreender e sentir, nesse sentido o jogo torna-se uma grande brincadeira.” (ANDRADE, PAIVA e
SANTOS, 2014, pg. 116).

Algo que nos chamou a atenção, a partir dos jogos teatrais apresentados ao longo do projeto, foram o
envolvimento e a participação dos jovens, que muitas vezes se sentiam excluídos pelo próprio
sistema. Dessa forma, a proposta de atividades/jogos teatrais desenvolvidas com os jovens sempre
buscava a interação e ressocialização, levando-os a refletir sobre outras possiblidades de viver a
juventude além muros socioeducativos,

Todos os dias ao findar os encontros, a equipe da pesquisa discutia os pontos positivos e negativos e
o que podia ser modificado ou não, e certamente revíamos muito as práticas para não tornar aquele
momento tedioso.

Realizar esse exercício de amplitude e profundidade, [...] pode ajudar-nos a
avaliar o que obtivemos do passado, o que soubemos construir no presente, o
que podemos projetar para o futuro, o que desejamos conseguir a curto, médio
prazos e, principalmente, que mecanismos colocaremos em funcionamento
para realizar esses desejos. (INBERNÓN, 2000, p.77)

Os jovens comentavam vez ou outra, que aquele momento era prazeroso, que eles estavam
cansados de só as pessoas falarem e eles só ouvirem passivamente, que dessa vez estavam sendo
tratados de uma forma diferente, podendo ser ouvidos, esentindo parte do que estava acontecendo
ali, relembrando momentos da infância.

A partir das esquetes apresentadas, o jovens narravam suas lembranças como jogar bola na rua,
soltar pipa, o sabor do pão com ovo, o abraço fraterno da mãe e, também, de coisas ruins como o pai
chegando bêbado em casa, a pipa que não era de brincadeira, e sim nome escolhido para embalar
drogas... Segundo Novelly “as atividades servem para ser usadas como iniciadores eficientes e
vivazes de discussões” (NOVELLY 2001, p.40), ou seja, a todo instante o jovem era motivadoa
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lembrar de suas referências, construindo sua identidade a partir do que lhe era apresentado.

Foi exatamente entre um jogo teatral e outro que pudemos perceber um jovem que dentre os outros
se destacava.Percebíamos seus olhos atentos e curiosos nas ações que se realizavam durante os
dias que o projeto acontecia naquele espaço[4].

Diante do exposto vale pensar, com ênfase, na (re)inserção desse jovem, estimulado pela Arte
baseado no entendimento de que as expressões artísticas propiciam o desenvolvimento integral de
cada sujeito. Ou seja, a Arte possibilitando a (re)construção e integração da personalidade e do
caráter do indivíduo. Assim, a Arte pode se constituir como catalisadora de um processo de resgate
de qualidade de vida, em seu sentido mais humano, aliviando as tensões e as ansiedades presentes
e vividas nos espaços prisionais.

É preciso pensar em soluções que possam sim incluir. A arte tem o poder de transformar ossujeitos,
para melhorá-los, torná-los mais humanos, permitindo que esses homens e essas mulheres sejam
reconhecidos/as como sujeitos da sua história e não como meros objetos da sociedade.

Retomando algumas memórias, desde os primeiros dias de jogos, dinâmicas e apresentações, o
citado jovem demonstrou interesse pela arte teatral questionando se alguém “trabalhava em uma
emissora de televisão”. O sonho estava embutido e permeado pela única atividade que tinham “ver
televisão”, mas que resultou num processo de interesse pela arte. Este era seu sonho, interpretar e
ser ator em uma emissora de televisão ou em novelas.

Nesse momento sentimos que uma semente da Arte estava sendo plantada dentro daquele local, que
bons frutos poderiam ser colhidos não só desse jovem, mas de outros também. Já nos outros dias, na
medida em que atividades iam sendo desenvolvidasele sempre tinha algo para falar e trazia consigo,
nessas oportunidades, a Arte bem forte em sua vida, sempre com um verso ou poema escrito,
buscando interagir com a equipe da pesquisa com conversas ao pé do ouvido durante os momentos
de interação.

A curiosidade, fator marcante em um sujeito que quer aprender, obter conhecimento, isso era
preponderante nele, sempre que podia buscava informações sobre a oportunidade de poder continuar
a estudar, o sonho de cursar um curso superior, a vontade de estar presente fora daquele espaço e
delimitar o seu próprio território.

Acreditamos que a Arte para ele, ali naquele momento, gerou uma busca de autoconhecimento, já
havia nele o hábito de escrever palavras soltas, e naqueles dias, em especial, disse que estava
sempre escrevendo o que estava vivendo, e dizia isso com um brilho no olhar. Seu interesse
sobressaía dos outros jovens que participavam juntos naquele momento, mas ele era diferente, era
possível enxergar a vontade de que tudo pudesse acontecer e, ao mesmo tempo, a calmaria de que
tudo tem o seu tempo eque o dele parecia estar bem próximo.

Com o passar dos dias era perceptível o interesse dos jovens em geral, a animação ao ver a equipe
da pesquisa chegando para iniciar as atividades era sempre com uma energia positiva que invadia
aquele espaço, a vontade de participar e o falar de cada um à sua maneira, de interação e
aproximação e principalmente de se sentirem seguros.

A participação era cada vez melhor dia após dia. A vontade de mostrar suas Artes, através do teatro,
da dança e da música, de poemas que retratassem suas vidas fora dali, era de uma riqueza de
talentos sem igual e faziam questão de externar tudo isso.

Aconteciam também, aqueles momentos de profundo silêncio e que a equipe então os motivava
novamente a conversar diante do tema proposto que podia, de certa forma, não os animar a falar,
talvez por um fator íntimo e de tentar apagar da memória algo que os incomodasse no seu eu interior,
mas aos poucos eles voltavam a interagir . Neste sentido, Novelly (2001) acrescenta que
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Os Adolescentes mais jovens têm normalmente fortes sentimentos sobre
situações que julgam injustas, erradas ou encaradas de forma inapropriada;
normalmente já estiveram em situações em que desejariam ter agido diferente.
Ao participar de cenas que retratam as situações como eles as gostariam de
ver esclarecidas, ganham a confiança de que podem ajudar a mudar as
atitudes e os comportamentos em suas vidas. (NOVELLY, 2001, p.40)

O jovem que se destacava sempre dizia que nasceu para a Arte, e que em todos os momentos de sua
vida sempre fez questão de participar de peças de teatro em escola, igrejas, junto aos amigos, pois o
importante era estar participando de uma forma ou de outra desde muito a mais tenra idade. Não
participou de festas juninas devido à religião, sua mãe não permitia. Neste sentido Marques (1997)
nos leva a refletir que:

Talvez seja novamente antigo e repetitivo falarmos do "corpo pecaminoso",
pois até mesmo a Igreja Católica, difusora destas ideias e proibições, já tem
amenizado estas "faltas graves". No entanto, os muitos séculos em que este
discurso foi predominante em nossa sociedade ainda estão presentes nas
atitudes e comportamentos em relação à dança na escola. O "pecado", talvez,
agora tenha outra cara. (MARQUES, 1997, p.23)

Nos diálogos, o jovem relatou que,tem grande apreço pelo teatro e que cursar a faculdade nessa área
seria a grande realização de um sonho, fazendo o que realmente ama e, quem sabe, um dia poder
estar diante das câmeras de uma televisão, interpretando em uma novela. De acordo com Novelly
(2001, p.36), este tipo de influência é natural vinda de ”personagens e as estrelas de televisão e do
cinema que são populares entre os adolescentes jovens, sendo fácil ter um grupo interessado em
representar”.

Portanto, tendo em vista as diversas questões que envolvem a população acautelada, ressaltamos a
necessidade de ampliação de um olhar mais sensível para com esses jovens, acreditando em suas
potencialidades, para que possamos verdadeiramente, sem demagogia, criar alternativas que venham
contribuir para a reintegração do punido/indivíduo de forma justa e humana à sociedade.

CONCLUSÃO NA ARTE, A VIDA É UM ETERNO (RE) COMEÇO

Diante do exposto, estar em um espaço de acautelamento junto a jovens em privação de liberdade,
nos proporcionou conhecer e entender um pouco mais das vivências humanas dos sujeitos através de
um olhar mais sensível proporcionado pela arte. Os jovens acautelados no Centro Socioeducativo
puderam vivenciar a Arte na perspectiva de mudança e (re)construção do projeto de futuro, de melhor
interação com as oportunidades que lhe são oferecidas, a partir do momento que decidiram a recontar
suas histórias dando a elas um novo sentido.

Este estudo mostra que estar num espaço socioeducativo, junto a jovens acautelados, nos direciona a
pensar nas possibilidades que a arte-educação traz, sendo possível ver a todo instante metodologias
e práticas educacionais vivenciadas que sejam endereçadas e criadas junto aos sujeitos para o
desenvolvimento do processo de formação de maneira a garantir uma melhor reflexão sobre o mundo
que os cerca.

Através dos jogos teatrais foi possível perceber a necessidade de ver diante dos outros as suas
próprias realidades, ou até mesmo, esquivar-se de algumas lembranças que não foram positivas e,
por essas, e outras razões, ficaram ali contidas e guardadas dentro de si e, que.talvez não fosse
nunca revelada.
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O ato de viver é um processo, um movimento de construção e desconstrução, no qual os jovens
devem estabelecer objetivos de se refazeremdiante de cada obstáculo e em novos projetos para
seguir adiante. O caminho que irão percorrer precisa ser contínuo, ou seja, todos os dias serão como
se iniciasse tudo novamente, pois nós sujeitos somos protagonistas de nossas ações, direitos e
deveres.

Trabalhar a Arte no acautelamento possibilitou momentos de descontração, de mais leveza,
provocando um pensar diferente, melhorando a convivência entre os participantes do projeto e, até
mesmo, o relacionamento com os agentes socioeducativos. Estar e interagir junto aos jovens foram
experiências únicas, por meio das quais pudemos perceber onde a Arte foi ou é importante na vida de
cada um, e que sentido de fato, ela faz em suas experiências de vida e no meio em que viveu e que
hoje vivencia no Centro Socioeducativo, uma realidade que muitos deles não imaginavam passar.

Portanto, são inúmeras as contribuições do trabalho com a arte-educação em um Centro
Socioeducativo, de maneira a deixar em evidência sentimentos, sensações e esperanças. É preciso
quebrar os cristais e espalhá-los ao vento, mostrando-se é possível dar um novo sentido a vida e um
novo posicionamento para aqueles sujeitos em relação à sociedade, indo de encontro ao recomeço
cheios de esperança. .

[1] Optamos por resguardar o nome do Centro Socioeducativo e os nomes dos sujeitos da pesquisa.
[2]Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Vale do Rio Doce(Parecer
CEP/UNIVALE 654.620/14) com apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais – FAPEMIG, sob coordenação da Profª. Dra. Eunice Maria Nazarethe Nonato. Além de
contribuir com a formação dos jovens acautelados, o referido projeto contempla a formação dos
agentes socioeducativos, equipe técnica, gestores e professores para que se apropriem de
conhecimentos inerentes aos direitos humanos, à questão social e à juventude.

[3] Um andarílio que vive perambulando pelas ruas da cidade de Governador Valadares e se aventura
a escrever em pedaços de papel acontecimentos passados, momentos atuais e perspectivas de futuro
de sua vida. Toda esta escrita é colocada dentro de várias garrafas pet que ficam penduradas em seu
corpo, como uma veste.
[4]Este jovem atualmente teve a oportunidade de ingressar na Universidade através de uma bolsa de
estudos adquirida pelo seu bom comportamento e escolhido através de processo seletivo para
participar do curso de Teatro Universitário da Univale.
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