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1 Introdução 

 

Este Artigo respalda-se na pesquisa, em andamento, do Mestrado no Programa de 

Pós-Graduação em Artes Cênicas, da Universidade Federal da Bahia, na linha Poéticas e 

Processos da Encenação. A investigação analisa o Projeto “Dialogando com a Liberdade”, 

aprovado no Edital do Calendário das Artes 2014.2, da Fundação Cultural do Estado da 

Bahia, que teve a finalidade de favorecer o diálogo sobre: o universo feminino, privação de 

liberdade, o fazer teatral e no reencontro com a prisão, em 2017, no espaço de restrição: 

Conjunto Penal Feminino de Salvador/BA (CPF).  

O Projeto ofereceu uma oficina de teatro, com carga horária de 200 horas, cujo 

objetivo foi trabalhar textos de escritoras (mulheres) e cartas das próprias internas do 

sistema prisional que revelassem o universo feminino. Desta forma, refletimos sobre as 

principais dificuldades de 22 mulheres que se encontravam com a liberdade cerceada. Os 

jogos, as improvisações propostas por Boal (1982) e Ryngeart (2009) e o caderno de 

memórias onde seus textos foram escritos corroboraram para materialização das cenas 

apresentadas no presídio e para a leitura dramática realizada por atrizes e veiculadas fora 

dos muros do cárcere, nas rádios comunitárias de Salvador e Região Metropolitana com 

finalidade de dar voz ao “grito surdo” dessas mulheres.   

O artigo intitulado: Fronteiras entre o corpo encarcerado e o “pensamento em voo” 

é parte do processo de produção dos dados da pesquisa e será apresentado por meio de 

duas pistas que convergem para uma conclusão longe de ser final. A primeira pista 

apresentará as restrições do espaço prisional, especificamente sobre o Conjunto Penal 

Feminino e sua relação com o conceito de Goffman (1961) sobre as Instituições Totais, as 

produções realizadas no Projeto Dialogando com a Liberdade (agosto a dezembro de 2014) 

e o processo que as presas sofrem com a privação de liberdade. A segunda pista descreve o 

método utilizado na oficina de teatro e nessa perspectiva as possibilidades de criação 

cênica, e por fim tentaremos entender as fronteiras entre as restrições e o pensamento em 

voo, ou seja, entre realidade em ficção.   
                                                           
1Mestranda em Artes Cênicas, na Linha de Pesquisa: Poéticas e Processos da Encenação. 
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2. Primeira pista:  conjunto penal feminino de salvador/ba um espaço de restrição 

e seu caráter total 

 

Ao compreendermos o conceito de instituição total, cunhado por Goffman (1961), 

percebemos que o presídio se encaixa inteiramente nesse perfil. A perda da liberdade está 

intimamente ligada a perda de direitos, de autonomia, de identidade e do papel social do 

indivíduo. O propósito aqui é possibilitar a reflexão sobre as regras impostas numa 

instituição total e os pontos de tensão entre essas regras rígidas e a flexibilidade própria do 

fazer teatral e desta forma justificar os motivos que fizeram com que a oficina de teatro 

mobilizasse tantas presas. O Conjunto Penal Feminino de Salvador/BA, é uma instituição 

total visto que o “caráter do seu fechamento é simbolizado pela barreira à relação social 

com o mundo externo e por proibições à saída que estão incluídas num esquema físico”, 

conforme conceitua Goffman (1991, p. 16).  

O Conjunto Penal Feminino está localizado na Rua Direta da Mata Escura, s/n° 

Complexo penitenciário, no Bairro da Mata Escura, Salvador Bahia. Está subordinado 

Secretária de Administração Penitenciária e Ressocialização Sustentável do Estado da 

Bahia, cuja diretora responsável pela unidade, durante a execução do projeto em 2014, e 

atualmente em 2017, é a Sra. Luz Marina Ferreira Lima da Silva. O estabelecimento 

público foi fundado em 08 de março de 1990, e hoje tem capacidade para atender 132 

mulheres custodiadas em caráter provisório ou sentenciadas nos mais diferenciados 

regimes penais: fechado, semiaberto e aberto. Durante o projeto, se encontravam 185 

mulheres. Sua estrutura divide-se desta forma: No andar superior encontra-se a parte 

administrativa e a parte térrea é dividida nos seguintes espaços: recepção e vistoria, sala de 

triagem, sala para atendimento com advogado, algumas salas desativadas, uma pequena 

área aberta próxima do refeitório que serve aos funcionários, 1 sala polivalente, 2 salas 

para atividade escolar, biblioteca, banheiro, berçário desativado, salas de atendimento 

ambulatorial. As 64 celas coletivas ficam distribuídas num pátio constituído por 8 galerias 

(A – H) e 02 celas individuais, essas ficam fora do pátio e próxima da sala polivalente.  

As internas fazem 3 refeições diárias. O tempo de pátio para tomar sol é de 4h, com 

frequência diária. O horário de visita é das 9 às 15h, com a frequência de 2 vezes por 

semana. As internas tem direito a visita íntima mensal ou quinzenalmente, contudo 

depende de um cadastramento, agendamento e a maioria das mulheres são encaminhada ao 
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presidio masculino para encontrar seus parceiros, visto que estes também se encontram 

presos. As atividades educacionais acontecem em sala específica com duração de 4 horas 

diárias e com frequência diária, conforme descrito no relatório de inspeção em 

estabelecimentos penais do Estado da Bahia de 2013 e 2015. Não há trabalho voltado para 

reinserção social, assim como o trabalho que acontece, normalmente na limpeza, não é 

remunerado. Não existem atividades esportivas, recreativas e/ou culturais. Há uma 

biblioteca, mas pouco visitada, as internas que cuidam do espaço são escolhidas pela 

coordenação. Não existe berçário, creches para abrigar crianças entre 06 meses a 07 anos e 

tampouco seção especifica para gestante e parturiente nos estabelecimentos penais 

femininos. Segundo o mesmo relatório de inspeção, cerca de 40% das mulheres, do CPF 

fazem uso de psicotrópicos e 10% são portadoras do HIV.  

São inúmeras as perdas que a pessoa presa passa durante sua jornada no presídio e 

seus resquícios se estende para além dos muros dos cárceres. Sua moral, seus sentimentos e 

seu direito é negado, ou seja, no cárcere consumasse sua “morte civil” e esse fato é 

verificado quanto o aspecto legal do direito da presa é permanentemente negado. Seu 

“território” pessoal e particular é invadido, consequentemente acaba tendo que conviver 

com pessoas que não conhece e que não partilha os mesmos hábitos, que não se identifica. 

É obrigada a aceitar papéis que não condizem com sua realidade e se submeter a formas 

humilhantes de tratamento:  

Embora alguns dos papéis possam ser restabelecidos pelo internado, se e 
quando ele voltar para o mundo, é claro que outras perdas são 
irrecuperáveis e podem ser dolorosamente sentidas como tais. Pode não ser 
possível recuperar, em fase posterior do ciclo vital, o tempo não empregado 
no progresso educacional ou profissional, no namoro, na criação dos filhos, 
um aspecto legal dessa perda permanente pode ser encontrado no conceito 
de "morte civil": os presos podem enfrentar, não apenas uma perda 
temporária dos direitos de díspar do dinheiro e assinar cheques, opor-se a 
processos de divórcio ou adoção, e votar, mas ainda podem ter alguns 
desses direitos permanentemente negados. (GOFFMAN, 1961, p. 25). 
 

Há ainda a perda do seu “estojo de identidade”, de seus bens e a padronização faz 

com que ocorra a “desfiguração pessoal”, sua “mortificação”, ou quem sabe a consolidação 

da “identidade da presa”, que mesmo depois do cumprimento da pena continuará a ser 

estigmatizada pela sociedade, ou até mesmo, manterá por muito tempo os sobressaltos que 

vivenciou dentro do sistema prisional.  

Um exemplo mais difuso desse tipo de mortificação ocorre quando é 
obrigado a executar uma rotina diária de vida que considera estranha a ele - 
aceitar um papel com o qual não se identifica [...] Nas instituições totais há 
outra forma de mortificação; a partir da admissão, ocorre urna espécie de 
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exposição contaminadora. No mundo externo, o indivíduo pode manter 
objetos que se ligam aos seus sentimentos do eu - por exemplo, seu corpo, 
suas ações imediatas, seus pensamentos e alguns de seus bens - fora de 
contato com coisas estranhas e contaminadoras. No entanto, nas instituições 
totais esses territórios do eu são violados; a fronteira que o indivíduo 
estabelece entre seu ser e o ambiente é invadida e as encarnações do eu são 
profanadas. (GOFFMAN, 1961, p. 31). 

 

A participante da oficina de teatro J elucida sua rotina em seu texto:   

J: E onde eu me encontro agora? Atrás de uma grade [...] sendo trancada as 
16h e aberta novamente as 8h do dia seguinte. Tendo que obedecer a ordens 
de pessoas que nunca vi em minha vida [...] Além do mais, comendo 
comida que lá fora jamais comeria. Assim, se não obedecer ao que eles 
falam posso receber uma sanção disciplinar. (Trecho do texto dramático de 
J. para a cena da oficina de teatro do Projeto Dialogando com a Liberdade, 
2014). 

 

Durante o Projeto Dialogando com a Liberdade constatamos que muitas mulheres 

sentiam profundamente a perda do convívio com seus filhos, com suas famílias, muitas 

descreveram que essa é maior e mais dolorosa das perdas. Segundo Goffman (1961, p. 22) 

“As instituições totais são também incompatíveis com outro elemento decisivo em nossa 

sociedade – a família”. Algumas participantes da oficina de teatro durante o processo de 

construção das cenas abordaram essa temática: 

F.: Não quero que ela saiba. Eu liguei para ela e disse: Mamãe vai trabalhar 
em um lugar que não tem telefone, por isso não vou mais ligar... 
Só não sei se ela acreditou! Eu só queria estar com ela [...] Parabéns minha 
filha, mamãe te ama! Ah... Eu não lembro mais como ela é... Você pode 
conseguir uma foto dela para mim? (Trecho do texto dramático de F. para a 
cena da oficina de teatro do Projeto Dialogando com a Liberdade, 2014). 

 

Após o processo de admissão o preso entra em uma rotina maçante e Goffman 

(1961) descreve que o aspecto geral das instituições totais é marcado, exatamente, pela 

ruptura de barreira que comumente separam as três esferas da vida, assim a pessoa pressa 

emerge numa sociedade com características próprias:  

Em primeiro lugar todos os aspectos da vida são realizados num mesmo 
local e sob uma única autoridade. Em segundo lugar cada fase da 
atividade diária do participante é realizada na companhia imediata de um 
grupo relativamente grande de outras pessoas, todas elas tratadas de uma 
mesma forma e obrigada a fazer as mesmas coisas em conjunto. E em 
terceiro lugar, todas as atividades diárias são rigorosamente 
estabelecidas em horários, pois uma atividade leva, em tempo 
predeterminado, à seguinte, e toda a sequência de atividade é imposta de 
cima por um sistema de regras formais explícitas e um grupo de 
funcionários. (GOFFMAN, 1961, p. 16 e 17. Grifo nosso). 
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Foi possível verificar que todos os fatores descritos fizeram com que as mulheres 

aderissem e se sentissem desejo em participar da oficina de teatro, pois involuntariamente 

quebrávamos com regras que simbolizam seu encarceramento. Em princípio a oficina tem 

regras flexíveis, trabalhamos com criação, com processos, a fim de fortalecer a autonomia. 

As mulheres puderam experimentar, escolher, criar seus textos e construir sua cena, 

defender sua ideia, brincar, improvisar, conhecer, se maquiar, falar sobre temas variados, 

inclusive sobre suas famílias e o motivo pelo qual estavam presas, mas tinham a garantia 

que não haveria julgamento e sua visão seria respeitada. Essa experiência para muitas 

mulheres ocorreu pela primeira vez, elas não cansavam de mencionar como é gratificante e 

o quanto estavam esquecidas de sentir essa sensação. Goffman (1961, p. 23) explica sobre 

o processo de desculturamento, ou seja, “um destreinamento que torna o internado 

temporariamente incapaz de enfrentar alguns aspectos de sua vida diária” e frisa que esse 

fato é mais limitado que o processo de aculturação e o processo de assimilação: “O 

processo de desculturamento refere-se ao afastamento de algumas oportunidades de 

comportamento e ao fracasso para acompanhar mudanças sociais recentes do mundo 

externo”. 

A oficina de teatro minimizou mesmo que por frações de segundos a barreira do 

“estar dentro” e do “estar fora”, quando possibilitou que R falasse sobre os movimento 

culturais de sua cidade, se caracterizasse com figurino e maquiagem, escolhesse a música e 

dançasse para que as outra mulheres vissem um pouco de suas origens, da sua cultura. 

Encontro em Goffman (1961, p. 24) o esclarecimento para essa questão: “As instituições 

totais realmente não procuram uma vitória cultural. Criam e mantêm um tipo específico de 

tensão entre o mundo doméstico e o mundo institucional e usam essa tensão persistente 

como uma força estratégica de controle”. Passar pelas trancas é uma sensação devastadora, 

uma mistura de medos e embaraços, mesmo para aqueles que não estão sendo condenados 

por um crime, todos que tem contato com as prisões estão fadados a compreender de perto 

o abismo entre um “peso e duas medidas”.  

Contudo a pior de todas as dificuldades que senti durante o projeto foi ver de perto 

a desleal realidade brasileira para quem é pobre, negra e periférica, no universo de 185 

mulheres, 76% encontrava-se provisoriamente aguardando sua sentença. Atualmente em 

2017, aguardam sentença, 76 mulheres enquanto 34 estão condenadas. Nos dados 

encontrados no INFOPEN - Mulheres, junho de 2014, o percentual de mulheres presas sem 
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condenação na Bahia, é de 66%, isso demonstra aquilo que já sabemos, o índice de 

encarceramento para extratos sociais mais desfavorecidos economicamente é cruel: 

Em geral, as mulheres submetidas ao cárcere são jovens, têm filhos, são as 
responsáveis pela provisão do sustento familiar, possuem baixa 
escolaridade, são oriundas de extratos sociais desfavorecidos 
economicamente e exerciam atividades de trabalho informal em período 
anterior ao aprisionamento. (INFOPEN mulher – junho 2014, p.05) 
 

Durante a pesquisa muitos dados oficiais assustam, e levam a crer que o estigma da 

mulher presa é muito maior que o estigma do homem preso. Proporcionalmente o tempo de 

cumprimento da pena é muito mais duro para as mulheres:  

Chama bastante a atenção o expressivo número (63%) de mulheres 
brasileiras condenadas com penas de prisão de até oito anos. Esse dado 
revela a persistência da pena de prisão como medida sancionatória, 
inclusive para os casos de crimes menos graves, impactando de forma mais 
geral o total da população de mulheres encarceradas no Brasil. (INFOPEN 
mulher – junho 2014, p.05) 

 

Esses dados ainda chamam a atenção para o fato de 68% das mulheres, no Brasil, 

serem coadjuvante no crime, fato percebido entre as participantes do projeto. 

Historicamente, a prisão é um espaço estruturado para atender o público masculino, as 

peculiaridades do público feminino não são consideradas, no que diz respeito a questões 

ligadas: a maternidade, amamentação, a escassez de dados oficiais sobre o perfil dessas 

mulheres, sejam provisória ou sentenciada, os estabelecimentos exclusivamente femininos 

corresponde somente a 7% dos estabelecimentos prisionais do País, significando, portanto, 

que a maioria das mulheres presas cumpre pena em estabelecimentos mistos. Extra essas 

questões, que não são poucas, as mulheres quase não recebem visitas, e quando recebem 

normalmente é de outras mulheres, ou seja, mãe, filhas, irmãs. No CPF, constatamos ainda 

que, apesar de existir uma cela reservada para visita íntima, essa não acontece nesse 

espaço.  

 

3. Segunda pista: a fronteira ente o encarceramento e o pensamento em voo  

A proposta inicial era selecionar texto de escritoras mulheres para leitura e/ou 

encenação, contudo T~, participante da oficina, questionou o porquê dessa escolha e 

afirmou: “queremos falar sobre a nossa vida e não sobre a vida de outras mulheres, mesmo 

que tenham sofrido o que nós sofremos, queremos falar da gente”. Achei pertinente e 

estudei estratégias para essa produção, a alternativa foi um caderno de memórias, relatos e 
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desabafos. Esses registros foi um excelente recurso para as participantes organizarem suas 

ideias e administrarem a solidão, mesmo que temporariamente:  

Escrevendo aqui mim deixou melhor estou mim sentido mais aliviada tipo 
mim desabafei foi bom pra mim. Amanhã escreverei novamente todos os 
dias. Aqui foi escrito tudo o que estou sentindo de coração mesmo e falta 
muito mais vou escrever tudo aos poucos. Fim não um começo. (F 
participante do Projeto Dialogando com a Liberdade, 2014). 
 

Considerando as dificuldades enfrentadas para iniciar o trabalho no presídio e 

aquelas que possivelmente estariam por vir, resolvi investir em monólogos, para não 

comprometer a apresentação de encerramento da oficina de teatro, mas mantive uma 

estrutura coletiva, entre um monólogo e outro, para dar unidade, não poderia arriscar visto 

que muitas participantes poderiam sair do presidio a qualquer momento, o que de fato 

aconteceu durante o projeto.  

No primeiro mês de Oficina de Teatro tive que manter a separação entre 

sentenciadas e provisórias, mas isso se diluiu no decorrer dos meses. Utilizei os jogos 

propostos por Boal, e sugeri a montagem de cenas a partir de opressões identificadas pelo 

grupo, que eram apresentadas por meio do teatro imagem. Muitas cenas retratavam a 

opressão da polícia no momento da prisão e outras a opressão da família, a maioria fazia 

uma ligação direta dessa relação com o crime cometido. A estratégia foi deixar que 

falassem livremente sobre sua situação, assim essa situação passava a não ser somente sua, 

mas sim uma situação coletiva, que culminava em cenas, onde a propositora assumia o 

papel de encenadora, também.  

A partir do segundo mês o grupo de participantes havia aumentado e éramos quase 

vinte pessoas, e finalizamos no quinto mês, como já foi mencionado, com vinte e duas 

mulheres. Além dos jogos de Boal (1982) acrescentei as improvisações proposta por 

Ryngaert (2009), pois ambos têm a proposta de conduzir o processo de criação de acordo 

com a demanda do grupo e não se fixam em procedimentos prontos e estabelecidos, fogem 

das convenções, e tem por objetivo problematizar as questões que foram improvisadas, 

desconstruindo estereótipos e ampliando o repertório daquele que são atores e dos não-

atores.  

Mas por que dessas escolhas: Jogos e Improvisações? A princípio porque sempre 

uso essas duas técnicas na minha prática, tanto dentro, quanto fora do sistema prisional, e 

tem funcionado à medida que é possível minimizar tensões, integrar os participantes e 

fazer com que expressem seu ponto de vista, é uma ferramenta plural que permite ao 

condutor um diagnóstico do grupo e a identificação dos prováveis caminhos a seguir.   
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Ryngaert (2009) menciona aspectos da improvisação, próximos aos que utilizo, 

possibilitando que os participantes valorizem o seu ato criador:  

Enquanto instrumento, ela (a improvisação) atribui ao ator um lugar 
essencial no processo criativo. Ele é ao mesmo tempo autor e executor da 
partitura e pode através dela expressar suas ambições, contra aquilo que, às 
vezes, foi chamando de ditadura do texto e do encenador. A imaginação do 
ator e suas qualidades pessoais podem se desenvolver mais amplamente nas 
improvisações do que em qualquer outro lugar [...] permite encarar o corpo 
como a própria fonte da invenção criativa. (Ryngaert 2009, p. 86) 
 

Desta forma, Ryngaert (2009) examina alguns pontos de partida para improvisação 

relatando a importância do encontro entre “interior e o exterior”, entre o dentro e fora. Essa 

perspectiva ajudou meu trabalho no presidio, porque permitiu o confronto entre 

“subjetividade” e “elementos objetivos”. Mesmo que o significado de subjetividade 

abarque produções ideológica, ou seja uma “falsa consciência”, o confronto propicia a 

reflexão, articulação de novas configurações e a autonomia na composição cênica.   

A improvisação me interessa como o lugar do encontro de um objeto 
estrangeiro, exterior ao jogador, com o imaginário deste. Ela provoca o 
sujeito a reagir, seja no interior da proposta que lhe é feita, seja em torno, 

explorando amplamente a zona que se desenha para ele, segundo o modo 
como a sua imaginação é convocada. Não se trata de criar uma hierarquia 
[...] Aposta-se, antes de mais nada, na confrontação entre uma proposta e o 
sujeito, num determinado momento de sua experiência. (Ryngaert 2009, p. 
90) 

 
O presídio é um território movediço, a sociedade cativa como nomeia Sykes (1958) 

muitas vezes reproduz com o mesmo rigor o discurso e ações que o senso comum acredita 

ser o antidoto para a não-violência, ou seja, potencializa a violência para que sirva de 

exemplo, entretanto sabemos que a maioria das pessoas que se encontram nos presídios é 

violentada socialmente todos os dias.  

As improvisações evidenciam as experiências de cada participante, que no 

momento da cena problematizam os temas vivenciados e apontam soluções, ou 

simplesmente desopilam a tristeza que o encarceramento trás. É uma busca ao “tempo 

perdido” proustiniano, conforme relata Boal (1982, p. 46).  

Para Ryngaert (2009) o jogador transita pelas certezas e incertezas, pelo que ele já 

viveu e pelo que imagina, ou seja, pelo que vem do “inconsciente”. Essa terminologia é 

discutida pelos dois autores. Ryngaert traz o inconsciente enquanto território que não foi 

acessado, já Boal trata o inconsciente como território que deve ser desritualizado e 

descondicionado, deixando revelar as “contradições de necessidades sociais”.  
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NÃO aos mitos dos subconscientes; temos que falar diretamente à 
consciência do povo, mostrar-lhe os rituais que as classes dominantes usam 
para continuar a exploração. A sobrevivência anacrônica e desumana da 
propriedade privada dos meios de produção determina rituais de posse, 
obediência, caridade, resignação, etc., que devem ser desmitificados e 
destituídos. Não devemos “ritualizar” a condição humana, mas sim mostrar 
que já estão ritualizadas e indicar como poderemos destruir esses rituais 
para que se destrua o sistema injusto e se possa criar um novo. (BOAL, 
1982 p. 17 e 18) 
 

Seja como for a improvisação é um excelente recurso para construção cênica, e 

seguindo essa linha organizei as minhas atividades no presidio a partir das improvisações 

articuladas com cinco eixos: memória; observações; experimentação e jogos; seleção de 

textos significativos (teatrais/cenas/partituras corporais) e produção de textos (partituras) 

autônomos e/ou adaptados, baseado nas opressões identificada pelos participantes. Esses 

eixos são fundamentais para preparação e repertório do ator iniciante e para percepção 

deste corpo que se encontra tolhido de sua expressividade, ou encarcerado. 

Com relação à memória e a observação é inevitável que as improvisações tenham 

como ponto de partida as experiências vividas ou as observações percebidas no dia a dia. 

Em alguns momentos as participantes reproduziam a repressão vivida antes, durante e 

depois de terem sido presas, deixando evidente que essa é a primeira opção, uma opção 

quase espontânea. Durante a improvisação a história pessoal está conectada com o ato de 

criação, cria-se um jogo entre subjetividade e objetividade na busca de repertórios.  

Os jogos propostos por Boal (1982), tem como objetivo desmecanizar padrões 

repetitivos, contrário ao condicionamento imposto no presídio, desta forma (re)inventei 

jogos para que se adequassem a realidade do cárcere. Mantive os exercícios musculares, 

exercícios sensoriais, exercícios de memória, exercícios de imaginação, exercício de 

emoção.  

Depois desses experimentos há uma seleção daquilo que é significativo e precisa 

ser dito por meio da arte, e assim, dialeticamente construímos as cenas. Contudo o mais 

importante é perceber que por mais subjetivo, qualquer ideia pode tomar forma teatral: 

Toda ideia por mais abstrata que seja, pode tomar forma teatral, sempre que 
se apesente na sua forma concreta, em circunstância especificas em termos 
de vontade [...] quer dizer, a ideia abstrata, transformada em vontade 
concreta em determinadas circunstâncias, provocara no ator a emoção que 
por si própria irá descobrir a forma teatral adequada, valida e eficaz para o 
espectador. O problema do estilo e outra questão surgem depois. (BOAL, 
1982 P. 51) 
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Muitos acontecimentos reforçaram a convicção da potência que a arte tem para 

aproximar e conectar a pessoa dos seus desejos, com sua história, e assim criar 

ressonâncias, transformando algo individual em coletivo. Na sequência, apresento duas 

histórias relevantes durante o processo vivenciado na oficina de teatro: 

(1) L, chegou na oficina de teatro parecendo que havia sido obrigada a participar, se 

apresentou como uma pessoa que não tinha problema nenhum em estar presa, “se sentia 

em casa”, para ela era indiferente e até gostava de ter um lugar para dormir e assistir TV 

sem ser incomodada, indiretamente marcava seu território como “grande traficante” e 

“pessoa importante de uma facção”, era a quarta vez que estava na prisão. Durante o 

processo teatral, L foi a pessoa quem mais se dedicou e colaborou com as propostas, leu 

livros de Clarisse Lispector, escreveu seu “monólogo” e nele revelou seu “outro lado”, 

revelou que sua dureza é somente sua proteção. Não importa se isso é verdade ou não, 

importa a compreensão de que não existe uma verdade absoluta ou uma pessoa com uma 

única faceta. 

Há pessoas que na primeira vez do encarceramento aprendem a lição, mas 
encontro-me pela quarta vez vendo grade e concreto. Com certeza desta vez 
“penduro minha chuteira”; combati o mal combate e dele só tenho tristezas 
e amarguras... Desde que me entendo por gente, levo uma vida sem sentido, 
sem direção, sem me importar com o que pensam ou falam de mim... Eu 
quero mudar, eu quero sair, voltar a viver, realizar os sonhos que tinha até 
esquecido... (Trecho do texto dramático de L. para a cena da oficina de 
teatro do Projeto Dialogando com a Liberdade, 2014). 
 

(2) T participou da oficina de teatro, mas a princípio estava totalmente debilitada, 

fragilizada, sem o menor estímulo, muito triste e mal conversava. Revelou durante o 

processo de improvisação que toda sua dor foi referente ao processo de afastamento da sua 

filha, que nasceu dentro do presídio e foi “tomado dela” sem o menor preparo. Durante o 

processo de escrever e gravar os textos, informamos que ela não precisaria fazer isso, em 

respeito à sua dor, mas ela reivindicou: “o teatro não é uma forma de apresentar aquilo que 

queremos falar para o mundo? Então, eu quero que todo mundo saiba que isso não se faz, 

com ninguém. Me ajude com meu texto, mas eu não vou apresentar, não! Por que, não vou 

conseguir”. T não usufruiu o benefício previsto na resolução nº 3 de 15/07/2009 / CNPCP - 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, publicado no Diário Oficial da 

União - 16/07/2009. Sua filha foi retirada do seu convívio antes do prazo previsto por lei e 

sem que fosse obedecido o processo gradual de separação, os avós paternos a levaram:  

T.: Vamos leva-la! Foi a frase que ouvi. Em três dias tudo mudou. Levaram 
dos meus braços o meu maior amor 
Se doeu? Te conto como me senti: 
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Me senti engasgada... Quando minha sogra levou, ela nem chorou, isso é o 
que mais me dói 
E eu... Não tinha escolha! Me senti amordaçada... E eu... não tinha escolha! 
(Trecho do texto dramático de T. para a cena da oficina de teatro do Projeto 
Dialogando com a Liberdade, 2014). 

 

O teatro possibilita ao criador inventar e reinventar universos, encontrar ou 

reencontrar-se consigo mesmo e resgatar sentidos adormecidos, ao mesmo tempo em que 

proporciona o encontro com os outros. É exatamente no ato de partilhar a criação que o 

teatro se materializa fazendo vibrar sensações e emoções novas, deixando ecoar vozes que 

falavam de si, mas ao mesmo tempo falavam das dores de muitas outras mulheres.  

 

4 Considerações longe de ser final  

 

A oficina de Teatro do Projeto Dialogando com a Liberdade democratizou a cultura 

ao levar arte para dentro dos muros do cárcere. Foi um projeto aprovado no Edital de 

Cultura do Estado da Bahia, e isso fortaleceu a possibilidade de expandir o universo 

cultural para espaços, cada vez mais alternativos. A arte não precisa de limites territoriais 

para se consolidar, e desta forma, o projeto assegurou o direito e o acesso a bens culturais, 

para um grupo de pessoas literalmente excluídas.  

Trabalhar com arte no ambiente prisional é uma tarefa desafiadora, primeiro pela 

repressão e tensão do próprio sistema e segundo pela atenção necessária para salvaguardar 

a arte e não a transformá-la em uma sessão terapêutica, ou coisa parecida. O desafio maior 

foi compreender a lógica de uma instituição cujo objetivo é ressocializar, todavia trata as 

atividades artísticas como um benefício e até mesmo um privilégio desnecessário.  

Analisando o material da pesquisa e contrapondo com o meu reencontro com o 

presidio feminino, agora em 2017, percebo que a lógica da arte e a lógica do sistema 

prisional funcionam em oposição. A arte busca a emancipação enquanto a lógica do 

sistema prisional é respaldada na manutenção da ordem por meio de um controle totalitário 

e arbitrário. Durante a oficina ficou evidente o espaço fronteiriço, um espaço de tensão 

entre dois polos: liberdade e prisão.  

Este foi um projeto pontual, contudo tivemos a receptividade das internas e isso 

contraria a expectativa do sistema. Para finalizar, gostaria de evidenciar que as 22 

mulheres que fizeram parte do Projeto Dialogando com a Liberdade, produziram arte, 

produziram teatro, ao mesmo tempo que refletiam sobre suas histórias. Essas mulheres 
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tinham histórias de vidas diferentes, são mães, avós e tias, e no dia do encerramento do 

projeto estavam fortalecidas, confiantes e felizes com as produções conquistadas:  

Geralmente o pessoal lá fora fala assassina, ladrona, traficante... Não, a 
gente errou por algum motivo na vida, mas a gente tem direito a mudança, 
sim! Há chance sim! (Entrevista numa emissora de TV sobre o 
encerramento do Projeto Dialogando com a Liberdade. J, 22 anos) 
 

O Projeto Dialogando com a Liberdade deu voz as mulheres que se encontram 

encarceradas, por meio do fazer teatral e do estímulo às criações e produções cênicas no 

espaço restritivo. 
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