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Bia Bedran canta e conta
Ihistórias em aula-aberta
Projeto, na Uerj, foi assistido por 150 estudantes de comunidades carentes

Oprojeto Aula
Aberta com Bia
Bedran - Can-
tar e Contar
Histórias - ga-

nhou nova edição ontem,
na Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (Uerj). A
aula-espetáculo aconteceu no
Teatro Noel Rosa, no bairro
do Maracanã, no Rio. A atriz
interpretou canções autorais,
como "Pedalinho", "O Anel"
e "Desengonçada", junto a
fábulas da tradição oral.

A coordenadora do Cen-
tro Cultural da Uerj, Áurea
Corrêa, contou que a insti-
tuição sempre disponibiliza
150vagas deste espetáculo às
crianças das escolas estaduais
e municipais. De acordo com
a coordenadora, esta oportuni-
dade oferecida aos pequenos
é importante, pois a maioria
deles, moradores de comuni-
dades carentes, foge daquele
cotidiano de violência e do
abandono familiar.

"Este projeto têm nos dado
muita alegria e satisfação. Ao
finalizar a apresentação, ob-
servamos como as crianças
ficam felizes por terem as-

I sistido ao espetáculo. A Bia
I

Cantora e atriz, Bia Bedran interpretou canções e usou bonecos para contar fábulas

Bedran é muito generosa. Ela
sempre recebe as crianças no
camarim, tira fotos ... Muitas
professoras choram por terem
acompanhado o seu trabalho
quando meninas. Este é um
momento muito prazeroso
e de muita satisfação para
todos nós daqui", disse a co-
ordenadora.

Através da iniciativa da

Coordenadoria de Artes e Ofi-
cinas de Criação (Coart), em
parceria com oDepartamento
Cultural da Sub-Reitoria de
Extensão e Cultura (Decult I
SR-3) da Uerj, a aula-espetá-
culo apresentou, de forma lú-
dica e criativa, a arte milenar '
de contar histórias, provando
que ela nunca perdeu seu,
valor de comunicação.

"Este ano conseguimos
aumentar a aula aberta trans-
formando-o num espetáculo.
As professoras enchem o te-
atro com crianças e eu conto
histórias. Este projeto, além
de pedagógico é artístico.Com
isto, cada um bebe da fonte
do outro. Estou muito feliz ",
comemorou BiaBedran, ao fim
da apresentação. _


