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Resumo 

Pretende-se relatar aqui as experiências teatrais no sistema prisional de Brasília e o desenvolvimento 

de um método de teatro prisional. A experimentação de técnicas aplicadas na preparação do ator e na 

construção de textos para orientar a criação de propostas teatrais cujo eixo é a constituição de novos 

vínculos entre a formação e a produção teatral. Temos como finalidade, com esse relato, propor um 

fazer teatro no âmbito do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) para ser realizado nos presídios de 

Brasília como uma política pública de inserção social.  

 

Palavras-chave: Prisão, Teatro, Método, Produção, PROEJA. 

 

Abstract 
This article assumes to discuss the theatral experience in Brasilia´s prisional system and the 

development of a prisional theater method. The experimentation of technics applied to the actors 

preparation and in the writing of texts to guide the creation of theatral proposals, which the support is 

the constitution of new entail between formation and theatral production. For this purpose we intend to 

suggest a theater making in the range of the National Programme of Integration in the Professional 

Education with the Basic Education in the Modality of Young People and Adults Education 

(PROEJA) to be accomplished in Brasilia´s prisons as a public politic of social insertion. 

 

Keywords: Prison, Theater, Method, Production, PROEJA 
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ENCONTRAR A MORTE PARA VIVER 

Sete movimentos para a construção de muitas cenas 

I. 

Esse artigo tem a finalidade de relatar o trabalho de teatro desenvolvido no Complexo 

Penitenciário de Brasília (CPB) no período de 1995 a 2011.  

No Complexo atendemos, nos Núcleos de Ensino (NUENs), 1.500 estudantes em um 

universo de 10.000 pessoas privadas de liberdade. Nosso trabalho, ao longo destes 16 anos, 

teve a colaboração de 08 professores de Artes Cênicas
1
 na implantação e desenvolvimento dos 

grupos de teatrais nas unidades prisionais do Distrito Federal, com atendimento nos regimes 

fechado, semiaberto, aberto e em prisão domiciliar. 

Atendemos, no sistema prisional do Distrito Federal, estudantes na modalidade 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), em todas as fases da educação básica. Para esse 

atendimento contamos com 64 professores de todas as disciplinas regulares oferecidas na rede 

pública de ensino, cedidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para a 

Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP), órgão que oferta educação e trabalho 

no Complexo Penitenciário do Distrito Federal.  Além da EJA regular, são oferecidas oficinas 

de artes nas áreas de: plásticas, música e cênicas. Hoje no Distrito Federal há uma população 

carcerária de aproximadamente 10.000 pessoas
2
 e, portanto, o atendimento educacional fica 

restrito a 15% das pessoas privadas de liberdade.  

II. 

O Sistema Penitenciário do DF deixa marcas nos corpos dos educadores que transitam 

pelos blocos e alas; ouvem-se gritos de comunicação de uma cela para outra. São gritos 

                                                           
1
 São eles: Maria Rita, Zeza Bueno, Sergio Lima Sampaio, Paul Heritage,  Iza Maia e Janilce Coutinho, além da 

oficina de direitos humanos em cena, coordenada por Augusto Boal. 
2
 Pagina do Ministério da Justiça – Infopen estatísticas, http://www.infopen.gov.br/. 

mailto:timo.porto@ig.com.br
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incompreensíveis, palavras alongadas que mais parecem ecos. Distantes e sem a possibilidade 

de visão, faz-se essa comunicação única e impessoal. Ouvem-se coisas como: “OHOHOHOH 

CHEEEEEEEEEGAAAAAAAAAAADOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAA

AALAAAAAAAAAAAAAAAA...”. Parecem mantras de terror. Como a distância é grande e 

as palavras são prolongadas, não entendemos os finais das frases. Essa comunicação pode ser 

para quem está falando, não ser identificado e punido, ou somente uma forma de falar com 

quem não se vê (ou as duas coisas). Ouvimos também batidas de portões (grades, na verdade), 

cantoria de igrejas, zum zum dos pátios, batidas nas paredes; fora, o vento silencioso que é 

ouvido nos intervalos de todos os sons. Ao entrarmos nos locais de trabalho, encontramos as 

grades, as batidas dos portões de ferro, os gritos enérgicos dos agentes, até chegarmos aos 

locais asfixiantes onde encontramos os estudantes. São salas de aula em que no lugar de 

portas, grades e ao fundo o “comungol”
3
. O ambiente é insalubre e sufocante, é comumente 

chamada de “cela de aula”.  

As marcas, os sons, as paredes, as grades e lajes, impregnam e  acompanham os 

corpos dos educadores
4
, que mudam conforme passa o tempo, tomam posturas diferentes das 

encontradas quando de seu ingresso no Complexo. Quando os professores chegam, os corpos 

costumeiramente vivos e em posição de ação têm uma força interior, são vivos e atentos. Com 

um ano de trabalho, ficam mais fechados, lentos, reflexivos, tensos com a atenção às sirenes e 

barulhos estranhos ao seu cotidiano. Dos olhos dos professores é tirado o brilho, ficando no 

lugar uma indefinição silenciosa; uns, com os olhos paralisados e pensativos, outros, olhos 

nervosos em busca do nada, sem fixá-los procurando algo inexistente-inexplicável, são 

pessoas anestesiadas, à espera de uma catástrofe que não virá, de uma intervenção inesperada 

para silenciá-los definitivamente. 

III. 

Os corpos dos estudantes que ficam entre as grades, lajes, cadeados e corredores sem 

saída, carregam, além do cotidiano impregnado nos corpos dos professores, os procedimentos 

da casa: mão para trás, cabeça baixa, não olhar nos olhos do agente carcerário, falar baixo e 

responder somente sim senhor e não senhor. São corpos que parecem sair de um filme de 

terror, um bando de mortos reanimados, levados por escopetas e gritos, há desconfiança em 

tudo e em todos, olhares vazios e distantes e vozes sussurrantes vindas das pessoas privadas 

                                                           
3
  Aberturas nas paredes, de mais ou menos dez centímetros uma da outra, onde os agentes vigiam os 

estudantes, os agentes ficam do lado de fora das paredes.  
4
  Ao não incluir-me como professor que sofre as interferências do meio busco aplicar a técnica do 

distanciamento introduzida por Brecht, onde os intérpretes não devem envolver-se com suas personagens e 

assim poderem analisá-los. Os professores são também analisados por esse método.  



 

7 

 

de liberdade: “a casa conspira”. Estão escondidos em uma máscara que torna ainda mais 

distantes à aproximação dos educadores. “Aqui todo mundo é inocente professor”, frase 

repetida pelos estudantes em vários momentos. Essa inocência pode ser uma forma de 

preservar a pessoa, somente os bandidos todos falam dos crimes cometidos, isso pode ser para 

resguardá-los nas suas lideranças, pois bandido todo é a pessoa que mostra para todos que não 

vai sair do crime, que é o todo poderoso. 

IV. 

Da pessoa privada de liberdade, é tirada qualquer possibilidade de criar, de construir 

“criativamente” uma resposta à sua condição de presidiário que pensa em um retorno à 

sociedade. A criatividade dessa pessoa é usada para buscar repostas ao opressor, como: em 

fugas, em piadas contra os agentes e não para transformá-lo.  

Toda a raiva e a criatividade das pessoas privadas de liberdade são voltadas para os 

agentes que lidam diretamente com elas. O inimigo é o agente penitenciário que lida 

diretamente com elas, que grita e faz com que elas cumpram o regulamento. A culpa da sua 

condição é apontada para o agente, sem entenderem que a sua prisão não é vontade dos 

agentes penitenciários, nem da polícia, ela vem de uma estrutura discriminatória e excludente 

da sociedade.  

A estrutura discriminatória e excludente da sociedade foi analisada por Augusto Boal 

no seu O Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, onde mostra como é o processo 

alienante burguês, essa alienação é inserida pela exploração econômica, a partir da extração 

da mais valia. BOAL (2005) mostra como o sistema trágico coercitivo, modelo burguês, 

aliena as pessoas e como o reconhecimento do ethos social pode levar a uma crítica social. 

Seu teatro busca mostrar essa alienação e qual o caminho para sair dela. 

Assim “culpa” pode ser direcionada ainda aos elementos mais próximos e concretos 

dessas pessoas, como: “as grades que os oprimem”, os “carcereiros que os trancam”, “os 

muros” que os impedem de sair,  fica um sentimento de vitimização. Em leituras distanciadas 

e abstratas, outro culpado é indicado em dizeres como: “O Estado não cuida do preso, o 

preso tá largado”, “os políticos só sabem roubar, logo a culpa é do Estado”. O Estado aqui é 

a personificação de um pai ausente. Somente uma ação educativa de conscientização pode 

fazer com que esse sujeito escreva a sua história e seja um agente de transformação de sua 

vida e da sociedade.  

São os esquecidos da sociedade, essa é a lógica. A ideologia dos presídios hoje é a 

seguinte: tirar os criminosos do convívio social e esquecê-los longe dos olhos da sociedade, se 

a sociedade não vê, logo não há problema, o problema não existe. Essa lógica pode ser vista 
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nas distâncias dos presídios dos centros das cidades, ou mesmo na interiorização dos 

presídios, é como se eles não existissem, o criminoso é tirado dos olhos da sociedade e tudo 

fica “bem”. Os presídios guardam exércitos de pessoas “mortas vivas” que não vêem saída, 

são esquecidas, que um dia serão vistas, sairão do silêncio e serão ouvidas, com  falas como: 

isso é um assalto, ou outras: eu era um presidiário e hoje sou trabalhador. 

A única possibilidade, aparente, de um retorno digno à sociedade dentro do Complexo 

Penitenciário de Brasília é a religião, que não pode responsabilizar-se pelas políticas públicas 

dessa população vulnerável. O Estado, ao não cumprir com as obrigações básicas, as sociais, 

as psicológicas e as econômicas inviabiliza o retorno destas pessoas à vida em liberdade. Não 

existe uma política de Estado para a redução de danos que atinja universalmente as pessoas 

privadas de liberdade.  

V. 

A saída para essa pessoa é muitas vezes o retorno ao presídio.  

A reincidência no DF é muito alta, chega a 70%
5
. Se analisarmos com mais 

profundidade, a reincidência será maior, pois o egresso pode reincidir e não ser contabilizado 

por não ser de conhecimento do Estado, ou seja, o egresso teve sucesso no crime, ele pode 

praticar o crime em liberdade, no entanto ele reincidiu. 

O Estado não pensa, com efetividade, no retorno dessa pessoa à sociedade. As 

políticas públicas são incipientes ou inexistentes. Somos, como educadores, participantes 

dessas políticas públicas incipientes que oferecem educação a um número limitado de pessoas 

privadas de liberdade. Atendemos 15% da população carcerária, o restante dos presos fica, 

nos pátios, ocioso, cada vez mais envolvido com o crime. Em um pátio onde não é oferecida a 

educação ou a profissionalização, o diálogo terá o crime como tema, formando novos 

criminosos que praticarão crimes cada vez mais sofisticados. As estatísticas do DEPEN 

mostram que o segundo crime é mais sofisticado que o primeiro, na contagem da reincidência 

no Brasil
6
.  

VI. 

A FUNAP, órgão que atende a pessoa privada de liberdade na área educacional e de 

trabalho, tem um campo de atuação muito pequeno. Atende somente 30% da população 

carcerária, distribuído entre trabalho e educação
7
.  

                                                           
5
     Pagina do Ministério da Justiça – Infopen estatísticas, http://www.infopen.gov.br/ 

6
  Pagina do Ministério da Justiça – Infopen estatísticas, http://www.infopen.gov.br/ 

7
  Pagina do Ministério da Justiça – Infopen estatísticas, http://www.infopen.gov.br/ 
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Outras políticas de atendimento à pessoa privada de liberdade como os atendimentos 

médico, odontológico, psicológico e nutricional, também não alcançam a todos. Temos um 

número insuficiente de profissionais da saúde para esse serviço. Em cada unidade prisional 

temos setores de atendimento, mas não temos um hospital penitenciário; ao adoecer, uma 

pessoa privada de liberdade necessitará de todo um aparato específico; há todo um 

deslocamento que demanda escolta, uso dos hospitais públicos junto com outras pessoas, isto 

pela impossibilidade das unidades atenderem às demandas de saúde com um Hospital 

Penitenciário. 

Percebemos, cotidianamente também, outras políticas inexistentes. Dentre elas, 

destacamos a falta de atendimento ao egresso, e de conhecimento e aproximação com a 

família da pessoa privada de liberdade para reforçar os laços familiares, de acolhimento desta 

pessoa ao convívio social e familiar e o acompanhamento social desse egresso ao final da 

pena, como centrais de atendimento ao egresso e uma política de ressocialização. 

VII. 

Foram com essas preocupações que pensamos a nossa atuação como educadores de 

pessoas privadas de liberdade.  

Nossa pedagogia incentiva o estudante a ser ativo, independente e para isso, 

construímos um método que torna esse sujeito mais reflexivo, mais inteirado consigo e com 

os outros. O propósito é que ele descubra o seu papel social e sua função na sociedade, é ele 

saber que é excluído e pode ser incluído. Queremos lidar com todos os problemas que 

apresentam um estudante em restrição de liberdade. Como fazer este estudante ter desejo de 

reconhecer quem ele é? Como lidar com a vitimização e o fracasso?  

Nosso trabalho busca desfazer algumas realidades, como a vitimização do educando 

privado de liberdade, com análise crítica e reconhecimento da condição desse sujeito. O 

reconhecimento necessário não é somente da sociedade, é dele também, para ele não achar 

que o Estado é o provedor e deve tudo, que o Estado é o seu algoz.  

O caminho para descaracterizar a vitimização na pessoa privada de liberdade é a sua 

autonomia, por meio da educação e do trabalho, política que ainda não atinge universalmente 

estas pessoas; temos que criar caminhos alternativos para a dessilencialização das pessoas 

privadas de liberdade.
8
 

                                                           
8
  O sentido da palavra dessilencialização é tirar do silencio, tomar consciência de si e do contexto social da 

pessoa privada de liberdade. É dar voz aos silenciados da escravidão, da exploração, das diferenças sociais, 

da exploração.  
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Ao sugerirmos outros caminhos, criamos interpretações e expectativas sobre os 

educandos; esperamos movê-los para o entendimento de que há outros papéis sociais e fazer 

com que eles queiram realizá-los. No caso específico desse trabalho, o foco será a disciplina 

Teatro, lembrando que todas as disciplinas formais da educação básica são oferecidas no 

Complexo Penitenciário de Brasília. O foco dessa educação é a autonomia das pessoas, para 

que elas possam gerir as suas histórias. Portanto, o foco das atividades educacionais nos 

presídios do Distrito Federal é a conscientização do papel social da pessoa privada de 

liberdade para sua autonomia.  

 

O FAZER 

Mergulhar nas vidas: sete chaves para a autonomia 

 

O Teatro do Silêncio surgiu da necessidade de construir uma pedagogia teatral no 

ambiente prisional. Ao contrário do teatro convencional burguês que tem uma metodologia 

específica de formação do ator, com foco nos resultados comerciais, com tempo de formação 

estendido há, no mínimo, três anos e com ênfase na estética individual e não na ética coletiva, 

o nosso teatro leva os atores e diretores a uma produção teatral voltada à redução de danos 

sociais, com o tempo de formação de um ano
9
 o Teatro do Silêncio possibilita uma trilha para 

a autonomia da pessoa privada de liberdade, 

O teatro, no contexto prisional, possibilita outras escolhas que levam o estudante/ator 

a desenvolver o gosto pela arte teatral, não pela estética pessoal, a fama e pelo dinheiro, 

motivos do teatro burguês, mas pela transformação pessoal e pelo atendimento das populações 

em risco social, foco do trabalho dos atores que usam  esse método.  

Para iniciarmos este trabalho, os estudantes encontram motivações bem diversas, 

também diferentes do teatro burguês, tais como: ocupar o tempo, remir a pena, influência de 

amigos, possibilidade de um ambiente vulnerável a contravenção e regalias que a cadeia não 

oferece no cotidiano, como acesso a materiais. Há casos, também, em que o estudante já fazia 

teatro na escola ou em grupos teatrais, mas quase todos nunca fizeram teatro e nunca viram 

uma peça teatral. Encontramos estudantes não alfabetizados ou com grandes dificuldades de 

leitura, que serão motivados à escolarização. São estudantes que têm a compreensão de 

                                                           
9
  Pensar o tempo de formação de um grupo teatral em uma unidade prisional é fundamental, pois a realidade 

das transferências e das mudanças de regimes é constante no sistema.  
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mundo construído pelos sentidos
10

 e com grandes dificuldades de racionalizar suas 

experiências empíricas
11

.  

Os motivos que levam estes estudantes à sala de teatro não são considerados em nossa 

pedagogia; os motivos devem ser menores do que o próprio fazer teatral, se os estudantes vão 

para se beneficiar de algum modo, temos de ser sedutores para o teatro ser o objetivo do aluno 

querer estar ali e não o que o motivou inicialmente. Além dos motivos acima expostos, 

encontramos alunos com bloqueios pessoais que esperam ser eliminados com o teatro; por ser 

um ambiente de diálogo, ele vai para encontrar respostas na esperança de preenchimento de 

lacunas existenciais. Encontramos falas de alunos como: “A vida na cadeia brutaliza o cara e 

com o teatro agente pode pensar nisso”, entendemos que há uma esperança de humanização 

com teatro. Como humanizar uma pessoa que tem tantas grades, muros e cadeados? Como 

levar sensibilidade para essas pessoas? Como fazer com que essas pessoas possam pensar as 

suas experiências? Foi com base nessas perguntas que pensamos o Teatro do Silêncio. 

Como o Teatro do Silêncio não tem o propósito de formar atores para o mercado de 

trabalho, apesar de termos exemplos de atores egressos do sistema atuando 

profissionalmente
12

, nem de produzirmos espetáculos comerciais, mesmo sabendo que muitas 

montagens foram apresentadas em diversos espaços culturais e universitários da cidade, a 

metodologia é focada em outros aspectos do fazer teatral, na formação de um ator crítico e 

nem de produzirmos espetáculos comerciais, mesmo sabendo que muitas montagens foram 

apresentadas em diversos espaços culturais e universitários da cidade, a metodologia é focada 

em outros aspectos do fazer teatral, na formação de um ator crítico e não de um ator repetidor 

como do teatro burguês; na humanização da pessoa privada de liberdade. A finalidade deste 

teatro é preparar a pessoa para o mundo do trabalho, onde a colaboração, a responsabilidade 

social e a cultura da economia solidária sejam integrantes deste fazer teatral. 

Na formação do ator desse teatro as perguntas que fazemos para chegarmos ao silêncio 

destas pessoas são pertinentes às experiências das suas existências. Queremos saber coisas 

                                                           
10

  O sentido do termo experiências empiricas deve ter o sentido que a ciência dá: a. A prática do nosso 

cotidiano se estrutura através do que sentimos e confiamos gerando intuições. b. A sensibilidade estética e as 

práticas morais são subjetivas. c. Poesia e arte levam o homem a uma realidade que transcende a razão. d. Os 

significados das palavras baseadas no senso comum não são suficientes. e. Não existem meios objetivos e 

racionais para compreender os nossos sentidos. Neste modelo empirista as palavras tomam tamanha 

importância que elas passam a ter sentido próprio. 
11

  Neste sentido, o crime realiza muitos desejos que o trabalho não pode realizar. É costumeiro ouvirmos que 

depois de um crime, aquela pessoa que o cometeu manda fechar uma casa de prostituição para ter uma noite 

de prazer, ou outros dizerem que só roubavam para manter o vicio. 
12

  Hoje encontram-se trabalhando, profissionalmente, dez atores que passaram pelo sistema penitenciario com 

oficinas de teatro, música, dança, plásticas, em projetos dos Governos Distrital e Federal. 
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que fundamentam aqueles indivíduos, dentro e fora da prisão, que possam fazer com que eles 

respondam para si as perguntas:  

Como ele é?  

Como ele se vê?  

Como os outros o vêem? 

Como ele vê os outros? 

O que ele espera de si?  

Como ele vê o mundo? 

O que não gostaria de revelar para ninguém?  

O que significa ser um presidiário? 

O que projeta para o futuro? 

O método do Teatro do Silêncio tem como objetivo encontrar o que não pode ser dito, 

o que cala. Para isso, fizemos uma série de entrevistas para respondermos e dirimirmos 

algumas questões relativas ao entendimento do ser presidiário. Encontrarmos, com isso, o 

ponto de partida para a implantação do nosso teatro.  

Em nossa pesquisa, tínhamos como problema: conhecer os sentidos de algumas 

palavras para estruturarmos o nosso método. Usamos, como procedimento metodológico, 

entrevistas semi-estruturadas e informais. Foram entrevistados quinze estudantes de teatro
13

. 

Queríamos saber o sentido de algumas palavras escolhidas pelo uso que elas apareciam no 

cotidiano das pessoas privadas de liberdade: 

1. GRADES; por acharmos que era a presença mais evidente nas vidas dos 

presidiários, por serem as chaves para chegarmos ao nosso objetivo, revelar o silencio. 

Foram os seguintes significados encontrados em conversas informais: “Ele ficou 

pendurado na churrasqueira (grade)”; “A grade é maior do que o crime cometido”; 

“O mundo aqui è uma gaiola”; “A grade bate na minha cabeça”; “Minha quebrada 

só tem grade”; “A grade mora em mim”. 

Na análise feita sobre as grades, percebemos que o sentido que os presidiários dão não 

tinha um estranhamento sobre elas, ou mesmo uma aproximação, com exceção do “A grade 

mora em mim” e “O mundo aqui é uma gaiola”, que traz reflexão e entendimento da 

condição do encarceramento de sua própria existência. Não encontramos uma relação de 

aproximação ou recusa das grades, percebemos que é uma palavra significativa sem, no 
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entanto, apresentar a revelação, a chave que esperávamos para darmos continuidade à nossa 

pesquisa. 

2. SOLIDÃO; por encontrarmos sempre o preso de cabeça baixa e com pouco desejo 

de fazer as coisas ou mesmo de expressar seus sentimentos, ao definirmos solidão 

pensamos que a chave seria a revelação do sentido ontológico do sujeito privado de 

liberdade, nas entrevistas encontramos as seguintes reflexões: “O meu medo do 

sistema é enlouquecedor”;  “Aqui é um tumulo de pessoas vivas”; “O ladrão aqui 

fica com a saúde mental abalada”;  “Aqui na cadeia a mente fica fraca.”; “A cadeia 

pode mostrar a pessoa o que existe dentro de nós”;  “Hoje eu dormi, pois teve paz na 

cadeia”; “ficam fazendo terror”; “A cadeia pesou”;  “O corpo não cansa é a mente 

cansa”; “A cadeia é uma fabrica de psicopata”; “Quando da nove hora da noite o 

cara tá com fome, ai ele fica andando de um lado pro outro e não vai dormir porque 

tá com fome. Por isso muitos caras já amanhece na neura”. “A cadeia pesou hoje”.  

“A cadeia pesar” é significativo para o entendimento do sujeito com restrição de 

liberdade, e esse pesar aparece em vários momentos. Onde é encontrado o sentimento de 

frustração, podemos perceber que as interferências psicológicas aparecem com uma clareza 

muito grande, tais como “fábrica de psicopatas”, ou como o que não se alimenta por muitas 

horas
14

 e fica transtornado sem saber bem os motivos. Uma revelação muito importante para a 

criação do nosso método, “A cadeia pode mostrar a pessoa o que existe dentro de nós”; essa 

declaração fundamenta a pedagogia do silêncio, por revelar conhecimento de si da pessoa 

privada de liberdade.   

3. LIBERDADE; essa palavra é significativa no nosso trabalho. Quando 

coordenávamos uma exposição de pintura, os quadros que versavam sobre liberdade 

ou tinham avião ou pássaros; a escolha da palavra liberdade foi motivada 

principalmente em razão desta percepção: “lá fora é a liberdade aqui dentro é o 

inferno”; “A primeira cadeia é uma eternidade”... A segunda é leve”;"...Agora aqui è 

esperar o tempo passar pra liberdade chegar”; “O juiz começou a soltar, já tô no 

tempo de voar”; “A minha liberdade não esta contida pelo muro, a minha emente 

pode voar”; “Lá fora você tem liberdade”; “O que é uma prisão? Se formos 

pensarmos todos estão numa prisão, a prisão pode ser o mundo, as drogas, e mesmo a 

sua casa. Aqui tem gente que é mais livre que muita gente lá fora, a mente é que 

liberta”; “Aqui é casa de terror...Liberdade é o mundo”. 
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A liberdade é a grande expectativa na vida dos presidiários, são estímulos que podem 

ser a chave para desencadear um entendimento da pessoa em uma abordagem ontológica
15

·,  

para uma revelação do Ser, da pessoa enquanto participante de um contexto prisional. O 

desejo de ser pássaro, de ser avião pode ser o princípio de uma reflexão para uma proposta do 

Teatro do Silêncio.  

4. QUENTINHA; a comida no contexto prisional é democrática, com raras exceções 

encontramos comidas diferente ou somente em casos de doenças ou por motivos 

religiosos, todos esperam a mesma coisa, e podem dialogar sobre ela. Ela traz gírias 

que são usadas no cotidiano, na quentinha vem: “carne de monstro (carne mal 

passada), pederastia (linguiça), mulher do guarda (galinha), boi ralado e outros. 

Pensamos que pela comida poderíamos chegar a alguma chave de estímulo ao 

entendimento e reconhecimento dessa pessoa: “A musa dos ladrões”; “Lá vem a 

cromada”; “Vou paga uma quentinha”; “Todo ladrão espera a sua musa”; “A roupa 

dela é cromada”; “A cromada não revela o que tem dentro”; “Todo dia eu espero e 

ela vem ao meu encontro” “A quentinha só traz noticias boas”; “Só ela me acalma”. 

5. A CASA; aqui percebemos um tratamento que personifica o objeto casa que a torna 

pessoa: “A casa conspira”; “A casa não teve pena dele, levou ele pro castigo”; “A 

casa investe é no ladrão cagueta”; “O chegado brigou no pátio a casa vai sabê”; 

“Eu só falo o que a casa quer ouvir” ; “Na cadeia a casa é que manda”; “A casa não 

incomoda com quem tá querendo puxa a cadeia”. 

Essa personificação faz da comunicação entre os presidiários uma junção de várias 

pessoas em uma só, aqui “a casa” pode ser o diretor do presídio, o chefe de pátio, o agente 

penitenciário. A nossa análise percorre a interpretação lingüística e os significados filosóficos 

para o entendimento do contexto; com essa palavra específica damos ênfase a uma análise 

linguística, a mais apropriada por se tratar do texto oral onde devemos analisar o contexto dos 

falantes. 

6. CADEIA; por ser o próprio objeto de análise e fundamentação do Teatro do 

Silêncio: “A cadeia ensina o ladrão de galinha a ser doutor no crime”;“A cadeia leva 

o cara à neurose, o cara vira 22(louco)”;“Só quem tá na neurose sabe o que a cadeia 

fala”;“O cara vem, e se ele não é o bicho, a cadeia mata ele”; “A cadeia ensina o 

                                                           
15

  O contexto ontológico a que referimos é um entendimento mais profundo do Ser que está privado de 
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ontologia que deve remeter o Ser ao Ser e assim à liberdade. Assunto tratado na monografia O ENSINO DE 

FILOSOFIA EM AMBIENTE PRISIONAL “A Náusea”, ”A Angústia” e “O Nada”, em Sartre, como 

instrumento de entendimento e transformação do Ser, de João Timótheo Maciel Porto. 
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ladrão a ser pior”; “a cadeia ensina o ladrão a se calar”; “o cara tava de boa só 

puxando a cadeia”; “a cadeia para o ladrão que quer recuperar é como uma mãe, da 

conselho”; “o ladrão entra na cadeia e ela não deixa sair, mesmo tendo comprido a 

pena”; “a cadeia sabe tudo que acontece com o ladrão”; “a cadeia ensina só 

pederastia”; “a cadeia cada dia tá de um jeito”; “ô lugar...” 

Aqui podemos identificar também a personificação da cadeia, além do sentido 

existencial que ela traz. Na existência da pessoa que vive no contexto prisional é comum 

ouvir o aprendizado que a cadeia traz, para a recuperação ou para o aprofundamento no 

crime. Seriam suficientes para dar sequência à construção do nosso método se não 

tivéssemos encontrado outra palavra que nos deu a chave para construção do método, muro. 

7. MURO. Voltamos nossa atenção para os diversos significados de muro, 

entrevistamos diversos alunos de diversos regimes: fechado, semiaberto, e de prisão 

domiciliar. Novamente, aplicamos a entrevista onde perguntávamos qual definição os 

alunos tinham para muro e as respostas foram dadas espontaneamente, a medida que 

alunos respondiam, anotávamos os significados que o muro tinha. Essa técnica foi 

aplicada, anteriormente, em vinte e cinco estudantes/ator
16

 por sala, em nove salas, 

selecionamos a seguintes frases: “é o muro que tira a nossa liberdade”; “aqui agente 

não pode ver o verde”; “eu posso ver somente um pequeno azul do céu”; “o muro me 

impede de ir para o mundão” “O muro parece uma anestesia”; “O muro pesa”; 

“muito da minha vida aprendi com o muro”;“ O muro tira a minha visão do mundo”; 

“O muro tira a minha liberdade”. 

Foram muitas interpretações relativas ao muro, no entanto, a mais significativa foi a 

que ouvimos do Seguro. O Seguro é uma ala especial onde ficam os presidiários estupradores 

e os que na linguagem dos presidiários “batem na lata”, são os ameaçados de morte pelos 

próprios presos, ou de gangues rivais que se encontram no pátio da prisão e sentem-se 

ameaçados. 

 “Com o muro eu me sinto seguro”. Essa fala fez como que a ideia de silêncio fosse 

entendida no nosso teatro. O teatro que possibilita ao sujeito expressar e revelar o silêncio tem 

de entender a dicotomia dos significados. Pensamos na criação de um teatro que não seja 

opressor, que não tenha uma única interpretação, que seja sim, acolhedor, crítico, que escute o 

silêncio dos excluídos, que possibilite à pessoa privada de liberdade se reconheça como Ser 
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em um sentido ontológico, assim será preciso ouvir os silêncios. Pensamos em um teatro que 

mostre à sociedade o silêncio dos encarcerados. Um teatro que dê voz ao silêncio.  

Um teatro dos esquecidos, dos abandonados, que reconhece que o sujeito privado de 

liberdade, não tem a privação de outros direitos como cultura, escola, saúde, alimentação, 

convívio com os familiares.  

O Teatro do Silêncio quer dar voz a esse Ser privado de liberdade, conhecendo suas 

histórias para a revelação de um sujeito que possa conduzir o seu destino, que tenha 

conhecimento de seu papel social e que tenha liberdade de Ser. Para essa consciência, 

seguimos um ritual, uma metodologia. 

O Teatro do Silêncio é uma metodologia que junta várias teorias e adaptações de 

técnicas do teatro universal, em especial, O Teatro do Oprimido de Augusto Boal e O Teatro 

Pobre de Jerzy Grotowski, aplicados e transformados no contexto do teatro prisional. Além 

dos nomes do teatro universal criamos caminhos, criamos um método próprio!  

 

AS INSPIRAÇÕES DO FAZER 

Intérpretes de historias vivas: diálogos 

 

Do teatro de Augusto Boal, usamos o laboratório de conscientização do estudante em 

relação a sua própria condição.  

Iniciamos com oficinas que buscam responder quem oprime e quem é o opressor? 

Propomos, inicialmente, o levantamento dos temas pertinentes à vida de cada um, aqui 

encontramos a fundamentação teórica de Paulo Freire, que influenciou Boal, e em seguida a 

representação das cenas, com liberdade total da plateia de interferir no momento que quiser. 

Nas oficinas do Teatro do Oprimido não encontramos ator e plateia, todos são atuantes para 

encontrarem essas respostas, como nos círculos de cultura de Freire. Nas palavras de Carlos 

Rodrigues Brandão: 

“[...] o professor Paulo Freire teve uma ideia diferente. Em vez de colocar as 

pessoas em fila, ele preferiu colocar em uma roda. Colocar as pessoas 

sentadas uma do lado do outro, um do lado da outra, todo mundo. E como as 

mulheres e os homens que iam aprender a ler começavam o "segundo passo" 

conversando sobre a vida delas, sobre o trabalho de todos os dias, sobre a 

maneira de ser e de se viver naquele lugar, o professor chamava aquilo de 

CÍRCULO DE CULTURA”. (2005, p. 32)  
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Assim, o trabalho é observado pelo “Coringa”
17

, ROSENFELD, descreve assim o 

Sistema Coringa:  

O Coringa é uma personagem onisciente que altera, inverte, recoloca, pede 

para ser refeita sob outra perspectiva uma cena, sempre que sinta necessidade 

de alertar a plateia para algo significativo, concentrando a função crítica e 

distanciada. Função oposta ocupa o protagonista, o herói. Ele deve ser 

naturalista, fechado em sua lógica causal e psicológica, sempre representado 

pelo mesmo ator, destinado a criar e dar corpo à dimensão do particular típico, 

insuflando a ilusão cênica e materializando a dimensão mítica, uma vez que se 

destina à identificação e ao fomento da empatia junto ao público. O conjunto 

de tais procedimentos é especialmente épico, oriundo de Bertolt Brecht, mas 

não deixa de abrigar, igualmente, uma tentativa de conciliar o historicismo 

proposto pelo distanciamento brechtiano com o particular típico, como 

concebido por Lúkacs, outro teórico marxista que defende um herói mítico e 

fechado sobre si mesmo. (1996, p. 38) 

Agente de organização e condução desse teatro traz sempre demandas relativas ao 

momento e aos temas levantados nas pesquisas e entrevistas.  Segundo B. Brecht – também 

referência teórica de Boal – a principal leitura do ator deve ser o jornal, para chegarmos a essa 

atualidade dialogamos no inicio dos trabalhos, técnica desenvolvida por Boal chamada de 

rodas de aquecimento ideológico. Temas atuais  que afetam os estudantes de teatro no seu dia 

a dia prisional. São conversas relativas a diversos assuntos, temos como exemplos:  

o Refeições, servidas muito cedo, o almoço é servido antes das onze, jantar às dezesseis 

horas e a próxima refeição às sete horas do dia seguinte, além de serem mal 

preparadas, aqui a reclamação vem da forma de preparar o alimento não da quantidade 

ou da variedade; 

o Funcionamento intestinal, muitos sofrem de prisão de ventre, ficando até cindo dias 

sem defecar;  

o Comportamento dos agentes, alguns truculentos e outros educados;  

o Visitas, a reclamação mais evidente vem dos procedimentos das revistas, senhoras 

idosas e criança tirarem as roupas e agacharem três vezes sobre espelhos para 

verificação das cavidades corporais; 
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  Boal define o coringa: “dentro do sistema, as „Explicações‟ que ocorrem periodicamente procuram fazer com 

que o espectador se desenvolva em dois níveis diferentes e complementares: a fábula (que pode usar todos os 

recursos ilusionistas convencionais do teatro) e da conferência, na qual o coringa se propõe como exegeta”. 

Ver: BOAL, A. Teatro do Oprimido: e outras poéticas políticas. 7 ed. revisada e ampliada. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2005, p.208. 
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o Banho de sol reduzido, em alguns pátios muito curto e poucas vezes por semana; 

o Saúde, doenças como as DSTs, a tuberculose, doenças dermatológicas, gripes, uso do 

tabaco e abstinência química, não tem atendimento adequado; 

o A convivência diária entre eles vinte e quatro horas por dia durante muito tempo; 

o A saudade e o abandono, há reclamação constante de término de relacionamentos, as 

mulheres se separam dos maridos, desprezo dos amigos; 

o Educação, não atende a todos; 

o Política, “os caras precisam da gente para continuar roubando”; 

o O Sistema Prisional de Brasília é muito fechado, enquanto em outros presídios da 

federação o preso em regime semiaberto não fica na prisão aqui fica. 

São temas como esses e os levantados nos Círculos de Cultura que alimentam as 

futuras criações de cenas e peças teatrais montadas no processo do nosso teatro. Os temas 

alimentam uma compreensão mais profunda das pessoas, buscando o contraditório. Na nossa 

roda de aquecimento ideológico, dialogamos, lembrando que diálogo é contradição, é 

dialética.  

Ao pensar sobre as consequências do diálogo Boal em seu, O Teatro como Arte 

Marcial escreve:  

Diálogo é sempre perigoso, porque cria a descontinuidade entre um 

pensamento e outro, entre duas opiniões, sentimentos, possibilidade – entre 

elas instala-se o infinito; nele todas as opiniões são possíveis, todos os 

pensamentos permitidos. Quando existem dois e não apenas o Pensamento 

Único – a criação é possível. Diálogo é democracia. Só de pensar nisso, 

Platão, apavoradíssimo, vociferou: olha aqui, ai, você ai: na minha 

República, teatro não entra! Fora daqui! Nem pensar!!era só o que faltava, 

ora veja! Teatro que coisa! Sai para lá! (BOAL, 2003, p.33) 

Não temos respostas aos temas levantados, nem as próprias pessoas privadas de 

liberdade têm, nem mesmo os que as guardam, o Estado, as tem. Se por um lado isso é 

frustrante por outro, deixa possibilidades e vazios que podem ser preenchidos com liberdade, 

queremos levantar a bola. De quem é a bola? Minha? Sua? Da sociedade? De todos nós? Das 

pessoas privada de liberdade? Buscamos com isso a descontinuidade nietzschiana. Nietzsche 

diz que para o entendimento de sua obra não havia necessidade de uma leitura linear não 

importando a seqüência da leitura da obra,  para um entendimento universal do problema.  

Essa etapa é colocada sempre no inicio dos trabalhos, assim, os estudantes passam de uma 
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condição de presidiários submissos e oprimidos para atores, atuantes e livres. Em seguida 

iniciamos a segunda parte do trabalho, os laboratórios. 

Os laboratórios de formação passam pelas seguintes etapas: 1. Jogos significativos de 

autoconhecimento; 2. Criação de textos e construção da personagem; 3. Confecção de 

materiais e ensaios. 

Nos laboratórios de jogos significativos e autoconhecimento, de influência 

grotowskiana
18

, iniciamos com a observação do outro, quem ele é para ele mesmo? Quem ele 

é para o outro? Quem o outro é para ele? Qual imagem o outro faz dele? Assim cada um 

pensa no seu papel social perante aos seus colegas e a si mesmos. Em seguida, trabalhamos 

com vários exercícios em oito diferentes e complementares laboratórios. Os laboratórios de 

expressividade: 

do Olhar: o grupo caminha pela sala cruza com outro e o olha no olho, depois vigia 

seu companheiro com o olhar; em seguida vigia todos, vigia três e em duplas 

conduzindo um de olhos fechados pelo ambiente; em seguida busca uma inteiração 

completa com os movimentos do outro, depois o movimento negativo do outro. Ao 

terminarmos os exercícios de laboratório, formamos uma roda de avaliação sobre o 

acontecido. A primeira pergunta do coringa é se todos estão bem, se o exercício não 

trouxe nenhum incômodo pessoal, para depois debatermos o significado de cada coisa, 

de cada gesto, para cada um e com a conclusão do coringa sobre o esperado dos 

exercícios. 

das Imitações Gestuais: os alunos imitam o andar do outro e com a imitação diz como 

vê o seu colega; na imitação o aluno cria um gestual tendo como ponto de partida um 

aspecto relevante do colega imitado. Os alunos devem observar a seguinte regra: quem 

for imitado não pode interferir nem dar sua opinião, que será conhecida somente no 

final de todas as imitações. O coringa pede, aleatoriamente, a imitação de gesto do 

participante que seja significativo para ele e cria, coletivamente, uma coreografia 

gestual, com a participação de todos. Novamente a roda de avaliação é formada e os 

mesmos procedimentos da anterior são observados. 

dos Pés: desenvolvemos exercícios inicialmente com o toque, primeiro nos pés dos 

próprios participantes, em seguida observam-se os pés dos outros integrantes, 

comparando a sua anatomia, em seguida de olhos fechados o aluno tocará os pés do 
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  No livro, Em Busca de um Teatro Pobre, Jerzy Grotowski postula um teatro com poucas vestimentas, 
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Observa-se que o resultado de seu teatro tem como foco o trabalho do ator e não os adereços, cenários e 

figurino, por isso, teatro pobre. 
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colega sentindo a sua textura e percebendo as diferenças dos seus pés com os dos 

colegas. Depois tralhamos o andar e buscamos responder as seguintes questões: como 

o pé toca no chão? Como é o andar mais lento? Mais rápido? Como é o andar com as 

pontas dos pés, com os calcanhares, com as laterais? No jogo o curinga instrui para 

as características de várias personagens possíveis: rei na ponta, caipira nas laterais, ao 

final o coringa sugere ama improvisação de uma cena com alguma característica do 

andar apresentado no laboratório expressivo. Para terminar a roda de avaliação. 

dos Braços: os braços, como extensão do tronco, os braços participante do tronco, 

movimentos negativos; um braço age afirmativamente, outro age negativamente, um 

apóia outro rejeita; imitação do boneco de propaganda, do boneco João Bobo. Criação 

de uma cena, onde o aluno deve experimentar varias situações, o bêbado, o louco, o 

tímido... Em seguida a roda de avaliação. 

das Mãos: os atores devem expressar todos os sentimentos usando somente as mãos, 

imaginar as mãos dentro de uma caixa manipulando bonecos e contando histórias 

usando as mãos. Criar uma cena de uma personagem com características das 

improvisações. Roda de avaliação. 

do Peito: toda a energia e expressão nascem do centro do peito do estudante até 

irradiar por todo o corpo e dai construírem personagens e cenas. Roda de avaliação. 

da Cintura: os exercícios iniciam com uma corda imaginária saindo do plexo solar 

que puxa a pessoa tirando-a do lugar; em seguida essa corda o puxa para traz; a seguir 

iniciamos uma caminhada com movimentos largos no quadril, para frente e para traz, 

em círculo, sem movimento algum da cintura, sempre na perspectiva da 

expressividade do ator. Criação de uma cena. Roda de avaliação.  

da Cabeça: como movimentos circulares busca-se expressar algum sentimento, depois 

movimentos retos para traz e para frente, busca-se encontrar expressividade em cada 

movimento. Mostram-se diversas faces em fotos com várias expressões, para a 

imitação. Inicia-se um jogo de máscaras, cada aluno faz uma máscara que deve ser 

copiada por todos; no final cria-se uma cena tendo como referência as máscaras 

expostas.  

Lembrando que no fim de cada Laboratório de Expressividade faz-se a roda de 

avaliação. 

Como nos Círculo Cultura de Paulo Freire usado por Boal e descrito por Angelim: 

No desempenho do Coordenador do Círculo de Cultura estava previsto o 

papel de facilitador da organização grupal, no exercício das interações 
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permanentes entre o individual e o coletivo, conduzindo à progressiva 

autonomia da aprendizagem grupal ao combinar papéis de animador, 

organizador e consultor. A Figura, que se segue, expressa a tendência de 

evolução das interações no Círculo de Cultura, destacando‑se os seis 

momentos do seu desenvolvimento e a posição do Coordenador. Ou seja, no 

primeiro momento o Coordenador assume, com maior ênfase, o papel de 

animador e, como tal, catalizador das interações, que se configuram como 

conjunto de díades. No segundo momento, o Coordenador já se posiciona 

como participante do grupo, estimulando interações entre os demais 

participantes, enfatizando o papel de organizador. No terceiro momento, a 

intensificação de interações configura subgrupos, tendo o Coordenador como 

referência destes. No quarto momento, o Coordenador, continuando seu 

papel de organizador, estimula interações entre os subgrupos, o que se 

intensifica bastante no quinto momento, quando o Coordenador, a partir de 

um subgrupo, interage com os demais. No sexto momento, o fortalecimento 

das interações entre todos os participantes do grupo (coesão grupal) conduz 

ao desaparecimento dos subgrupos e à autonomia da aprendizagem grupal, 

cabendo ao Coordenador com maior ênfase, o papel de consultor. 

(ANGELIM, 1988, p. 45) 
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Figura 1: A dinâmica dos círculos de cultura por M. L. Angelim. 

O trabalho vocal é dimensionado na medida em que os laboratórios vão acontecendo. 

 

Os laboratórios desenvolvidos para a preparação do ator têm a finalidade de trabalhar 

a consciência corporal inspiradas nas experiências de Jerzy Grotowski, em Em busca de Um 

Teatro Pobre, observava que:  

O ator deve decifrar todos os problemas de seu próprio organismo que lhe 

sejam acessíveis. Deve saber qual o meio de dirigir o ar, conduzindo o som 

para determinada parte de seu corpo, produzindo sonoridades que parecerão 

ter sido ampliadas por diferentes tipos de ressoadores. (GROTOWSKI, 

1968, p. 57) 

Somente no final de todo trabalho expressivo, onde o estudante conhece “a casa que 

habita”, o lugar do seu corpo, que iniciamos a criação do texto. No fim desta etapa, que tem 

por volta de cento e sessenta horas de duração, ou um ano letivo, o estudante deixa de ser 

chamado de estudante e passa a ser chamado de ator, pois, agora ele deve estar preparado para 

outras etapas do fazer teatral.  

Para desenvolver essa etapa buscamos as histórias desses sujeitos, estimulamos a 

revelação do seu silêncio. Quem vem nessa história? No Teatro do Silêncio o propósito é 
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trazer os fantasmas do passado, é revelar o sujeito como ele é. Na construção dessas memórias 

sugerimos que todos os atores escrevam sobre suas infâncias. Aqui esta um exemplo de como 

os laboratórios teatrais trazem essas histórias. Este é Bruno
19

:  

Pelas ruas na meia noite da vida caminhei forçoso. Enterneci-me nos 

amanheceres e anoiteceres, nestas. Meu lar, onde o teto era o céu. 

Entediado sempre fui debaixo do sol lua e estrelas. Fui educado pela 

sobrevivência em silêncio, andei nesta sempre, cometi crimes, amei, odiei 

em lagrimas sorri, como travesseiros tinha meios fios nas quinas das 

calçadas deleitei-me inevitável ao desânimo do vício, sempre a beira da 

sombra do perigo no abismo escorregadio como lodo era meu domicílio. 

Praças, seus acentos, viadutos, pontes, brs, terminais rodoviários, estações 

de trens, cárceres, torturas, perseguição, fome fraqueza, desprezo, solidão, 

esquinas ruelas sem saídas, onde eu tinha de certo com manta a aquecendo 

o corpo nas madrugadas geladas, o orvalho frio e sem dó, semelhante eram 

os olhares dos muitos que nos viam e de nada faziam, eu fui um menor 

abandonado... 

Com as escritas de cada um, organizamos um banco de texto que poderá no futuro 

servir de referência para construirmos peças teatrais. O objetivo desse primeiro momento é 

fazer com que o estudante reencontre a sua história, descubra o seu silêncio. Temos reflexões 

dos alunos que dizem: “eu não sabia quem eu sou”, esse resgate traz para esse sujeito um 

sentido diferente para a sua vida e a vitimização passa a ser reconhecida por ele. Esse 

conhecimento é dialogado entre eles, neste diálogo pensamos em soluções diversas para os 

textos apresentados, criamos novos finais, reconstruímos trechos ou até o texto inteiro.   

Em outro texto escrito, é o autor, vamos chamá-lo de Vitor, que faz essa reflexão: 

Minha passagem pelo crime começou no ano de 1990. Tinha apenas 16 

anos. Sabia o que estava fazendo. Muitos, por aí, culpam amigos mal 

influentes. Eu não, não posso dizer o mesmo! Como já disse, sabia o que 

estava fazendo. Só não sabia das consequências... Comecei furtando doces e 

salgados em supermercados para matar minha fome; passei mais a frente, 

furtando wisque para vender... ganhar dinheiro fácil! Esse era meu 

pensamento. Continuei nesta vida até conhecer as drogas mas, quando falo 

de drogas, não estou falando de maconha, merla ou cocaína... e sim, da cola 

de sapato, que é vendida livremente em casas de material de construção. Eu 

não ficava um dia sem cheirar cola... esse era meu passatempo! E melhor: 

                                                           
19

  Os nomes reais não serão revelados. 
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quando cheirava, não sentia fome; tinha altas alucinações do tipo dar 

comida para a TV, conversar com ratos de esgoto... Até que, no ano de 

1992, vindo de uma bebedice, na companhia de vários adolescentes, 

decidimos roubar um casal que ali estava. O rapaz que foi surpreendido por 

uma voz de assalto, reagiu e foi esfaqueado.  Só eu fui preso, acabara de 

completar 18 anos. Fui condenado a 20 anos de prisão pela co-autoria de 

um crime. Sempre paro pra pensar se eu tivesse tido um tratamento 

psicológico em relação às drogas... Não tinha conhecido esse outro lado da 

vida. Hoje, me encontro no CIR PAPUDA há mais de sete anos... 

Esse reconhecimento de si e os laboratórios tornam esse ator capacitado para ser 

intérprete de histórias vivas. São criados diversos monólogos para interpretações dos seus 

criadores. No segundo momento os criadores cedem os monólogos para os outros encenarem, 

sem levarem em consideração a interpretação do autor, quem interpreta o monólogo dá uma 

dimensão pessoal ao texto. Já funcionando como a construção da personagem no treinamento 

do ator.  

São preparadas pequenas cenas para serem apresentadas pelos atores, vistas por 

professores do CPB, onde são feitas as primeiras avaliações do trabalho do ator e da 

construção do texto. A avaliação dos professores passa por critérios como: coerência e coesão 

do texto, construção da personagem, expressão corporal e trabalho vocal. 

A primeira criação do Teatro do Silêncio, em 1996, foi um texto chamado “Os 

Comédias”. Comédia no contexto prisional é aquela pessoa que tem atitudes diferentes das 

esperadas pelos presidiários, “que querem fazer o certo”. O nome da peça torna-se dúbio por 

trazer essa conotação e ao mesmo tempo lembrar o gênero teatral, comédia.  

A peça trata da história de um garoto, Sem Futuro, que é expulso de casa por conflitos 

familiares, o pai espancava a mãe.  Sobrevive até a maior idade nas ruas, quando foi preso, no 

dia em que completava dezoito anos, junto com um grupo, por tráfico de drogas. Todos são 

levados para um presídio. Realidade mostrada como forma de denúncia das condições do 

sistema penitenciário. Como o passar do tempo o garoto reconhece o seu pai, Tripa Seca, que 

já está, terminal, infectado pelo vírus HIV. O debate posterior á apresentação da peça tem 

como foco, o futuro do Sem Futuro.  

Aqui é usada a mesma técnica do Teatro do Oprimido, as soluções sugeridas pela 

plateia são refeitas tendo a mesma como participante do jogo teatral. Aqui o coringa é o 

grupo, todos os integrantes são organizadores das cenas. Com a roda de avaliação ao final.  
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O processo de construção do texto se inicia com a proposta de um dos integrantes. 

Pareceu para todos uma boa iniciativa montarmos uma peça que trouxesse temas tão 

relevantes para discutirmos com a sociedade, levar ao conhecimento público, o sentido de ser 

um presidiário e os motivos que os levam a cometerem crimes.  

Criação de texto, construção da personagem: o grupo, após o trabalho corporal 

iniciava a produção do texto, com leituras do que os atores traziam prontos e com o debate de 

como poderíamos armar o esqueleto do texto, com as cenas e seus conflitos. A cada 

estruturação era informado ao grupo como eram as partes do texto teatral. Como poderiam 

aparecer as contradições, os distanciamentos, como os conflitos seriam solucionados, quais 

objetivos e quais as mensagens queríamos passar. Lembrando que o Teatro do Oprimido de 

Boal serve como condução desses debates, o embate de ideias  conduzindo a nossa redação do 

texto.  

Observamos a seguinte estrutura na dramaturgia:  

1. Estrutura Externa: 

Ato: dois atos; praça de uma cidade hipotética e pátio de uma prisão. 

Cenas: quinze cenas no primeiro ato e oito cenas no segundo ato; 

2. Estrutura Interna: 

Apresentação: como são as personagens na ação; 

Conflito: desenvolvimento dos acontecimentos que compõem a ação; 

Peripécias: momentos de expectativa, momentos de retardamento, clímax; 

Desenlace: Conclusão da ação; 

3. Personagens: 

Principal ou protagonista: menino chamado sem futuro e seu pai Tripa Seca;  

Coadjuvantes: bêbado, travesti e traficante; 

Figurante: policiais, prostitutas. 

4. Espaço: praça de cidade e pátio da prisão  

5. Tempo: atual 

6. Tipos de discurso: coloquial 

Quando do texto concluído chega o momento de distribuir os papeis, que também é 

debatido para saber quem melhor retrata a personagem e com a anuência de todos iniciamos a 

etapa seguinte, que é da construção da personagem.  

Na construção da personagem buscamos a sua história, com relatos pessoais, texto e 

filmes. O ator cria uma série de gestos da personagem, que podem ou não serem usados na 

hora da composição. Toda a nova descoberta é passada ao grupo, assim, fazemos vários testes 
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até chegarmos ao personagem completo; aqui os atores já decoram o texto, para finalmente 

chegarmos a última fase, confecção do material e ensaio. 

O material, como já foi dito anteriormente, tem fundamentação no teatro de Jerzy 

Grotowski, Em Busca do Teatro Pobre, os figurinos o cenário e os adereços são construídos 

com base nas ideias e não na realidade como ela é. Ao retirar do palco toda a parafernália 

realista, Grotowski trouxe para o ator a responsabilidade da representação, um exemplo que 

ele nos deu foi a caracterização de um Rei, somente o cetro poderia dar toda a dimensão da 

personagem. Os figurinos, cenários e adereços sugerem a personagem sem, no entanto, vesti-

la realmente. Fazemos um teatro de signos e não realista. 

Os ensaios são a parte final do processo de montagem. Nele realizamos as marcas e a 

adaptação do elaborado na construção da personagem e do texto. Com eles ajustamos as 

interpretações dos atores ao texto. Para certas situações ainda devemos voltar aos laboratórios. 

 Um bom exemplo disso foi à preparação de uma cena em que o ator ia interpretar a 

personagem Sem Futuro, que já chegando a maior idade, a personagem deveria cheirar cola 

para em seguida conversar, com o efeito da droga, com personagens que ele leu quando 

criança na sua casa. A cena tinha um aparente distanciamento que todos julgavam falso.  

Com uma conversa que tivemos com o ator sobre a sua personagem, antes de terminar 

o ensaio, foi o diferencial na sua construção ai foi criada uma das melhores cenas. Sugerimos 

a ele que lembrasse do momento em que ele cheirou cola,  o que ele via e como ele sentia.  

No dia seguinte ele entrou em cena com os olhos arregalados a mão direita tirando 

coisas invisíveis da sua frente; em seguida enrolou-se tirando os braços das mangas da 

camiseta, encolhendo as pernas e se enfiando nela, logo depois retira a cabeça e inicia uma 

série de olhares para um lado depois pro outro, para frente, para traz, ele fixa os olhos em um 

ponto e inicia o texto... Cascão, Mônica vocês vieram?... 

Nosso teatro ao contrário do teatro convencional burguês, que não permite o 

envolvimento do ator no fazer teatral, quer misturar para em seguida distanciar e criticar a 

existência não somente da personagem, como do ator. Brecht em um dos seus textos dizia que 

burguês repete a lógica do opressor, do dominador, no nosso teatro é o contrário o dominado  

busca a compreensão do sentido da sua existência.  

 

AS INSPIRAÇÕES NO FAZER 

Intérpretes de histórias vivas: o silêncio falando para além dos muros 
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Com o passar do tempo sentimos que ainda não estávamos completos, faltava algo 

para darmos continuidade ao Teatro do Silêncio, os atores em 1999 já eram contratados pela 

FUNAP, e tinham um rendimento mensal complementado com o chapéu que passávamos em 

apresentações que éramos convidados. Foi quando surgiu à oportunidade de apresentarmos 

um projeto para desenvolvermos oficinas no Centro de Assistência Juvenil Especializada 

(CAJE), um centro que acolhe adolescentes em conflito com a lei. A proposta foi montada 

pelo grupo que se constituiu como empresa com o nome de Unidos Pela Liberdade.  

O grupo apresentou um projeto de oficinas de: teatro, dança, artes plásticas e circo. Na 

época, trabalhamos com os atores fundamentos de circo. Muitos deles desenvolveram 

trabalhos no complexo penitenciário do DF, nos núcleos de ensino e em oficinas organizadas 

pelo Teatro do Oprimido, Direitos Humanos em Cena, oficina coordenada por Boal, aplicada 

no Sistema Penitenciário Brasileiro, para as pessoas privadas de liberdade e os servidores, 

oficinas de artes plásticas e dança.  

O orçamento do projeto do CAJE foi de seis mil e quinhentos reais. As oficinas foram 

realizadas no segundo semestre de 1999.  

 Os atores estavam aprendendo a produzir seus trabalhos, observando como era o 

processo de montagem e produção teatral. No ano seguinte o grupo sem a nossa supervisão, 

aprovou um projeto de sessenta mil reais. Não era somente a autonomia que o grupo tinha 

adquirido, o sentido social da pena era expresso em suas ações, com o aproveitamento dos 

meninos do CAJE, incorporando-os ao grupo, com a formação dos jovens em conflito com a 

lei momento seguinte eles já eram multiplicadores, e hoje são professores. Temos um numero 

de 50 professores, que saíram das oficinas oferecidas aos jovens e adultos infratores e hoje 

atua em oficinas com as populações em risco social. 

Em seguida, os projetos foram tomando dimensões maiores e hoje o grupo Unidos 

Pela Liberdade realiza trabalhos para diversas entidades dos governos Federal e do Distrital. 

Como montagens como: Preta Judite uma Baba Desastrada, NAIDES, As Mal Criadas, de 

Jean Genet, Um vôo sobre o Oceano, de B. Brecht, O Circo entre outras. 

Nos anos seguintes iniciamos outras frentes com o mesmo processo do Teatro do 

Silencio, outro grupo foi montado. Fizemos vários trabalhos dentre eles: A Palavra dos 

Filósofos, o Tabaco que Mata, Conversa de Pescador, A nova Arca de Noé, e no momento 

esta em fase de pré-produção uma criação livre como texto de William Shakespeare, Hamlet, 

com o nome Hamlet Encarcerado. 
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OUTRO FAZER 

Desmuralizando: o Teatro do Silêncio encontra o PROEJA 

 

Ao construirmos a metodologia do Teatro do Silêncio observamos que já vínhamos 

fazendo uma aproximação com o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA)
20

, os 

estudantes de teatro frequentavam as aulas em um período e participavam das oficinas em 

outro; quando as oficinas terminavam o estudante já tinha vencido etapas do ensino regular.  

Pensamos que podemos ir além do ensino concomitante e hoje temos condição de 

construirmos um ensino integrado. Teatro integrado com as outras disciplinas. Um exemplo é 

o conteúdo de matemática voltado para cenografia, química para a maquiagem, história, para 

a história do teatro. Pensamos em um currículo nos moldes do apresentado pelo Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos integrados a EJA. Observamos que nesse catálogo o Eixo 

Tecnológico: Produção Cultural e Design
21

, temos o curso, Técnico em Arte Dramática 

(TAD), com previsão de, no mínimo, 800 horas. O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 

explicita a função social do curso de TAD, as possibilidades de temas a serem abordados na 

formação, as possibilidades de atuação e a infraestrutura necessária. Literalmente expressa: 

Realiza e apoiar atividades ligadas à criação em teatro, cinema, áudio e 

vídeo, podendo atuar como ator, rádioator, dublador, dublê, cenotécnico, 

bonequeiro, contrarregra, assistente de palco e de produção. Emprega 

métodos, técnicas e recursos de improvisação, atuação e normas de 

                                                           
20

  “O PROEJA é, pois, uma proposta constituída na confluência de ações complexas. Desafios políticos e 

pedagógicos estão postos e o sucesso dos arranjos possíveis só materializar-se-á e alcançará legitimidade a 

partir da franca participação social e envolvimento das diferentes esferas e níveis de governo em um projeto 

que busque não apenas a inclusão nessa sociedade desigual, mas a construção de uma nova sociedade 

fundada na igualdade política, econômica e social; em um projeto de nação que vise uma escola vinculada ao 

mundo do trabalho numa perspectiva radicalmente democrática e de justiça social.” Em: BRASIL. Ministério 

da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – 

PROEJA: Educação Profissional Técnica de Nível Médio – Documento Base. Brasília: MEC/SETEC, 

(2007, p. 08) 
21

  Tal Eixo “compreende tecnologias relacionadas com representações, linguagens, códigos e projetos de 

produtos, mobilizadas de forma articulada às diferentes propostas comunicativas aplicadas. Abrange 

atividades de criação, desenvolvimento, produção, edição, difusão, conservação e gerenciamento de bens 

culturais e materiais, ideias e entretenimento, podendo configurar-se em multimeios, objetos artísticos, rádio, 

televisão, cinema, teatro, ateliês, editoras, vídeo, fotografia, publicidade e nos projetos de produtos 

industriais. Tais atividades exigem criatividade e inovação com critérios sócio-éticos, culturais e ambientais, 

otimizando os aspectos estético, formal, semântico e funcional, adequando-os aos conceitos de expressão, 

informação e comunicação, em sintonia com o mercado e as necessidades do usuário. Na organização 

curricular dos cursos deste eixo, ética, raciocínio lógico, raciocínio estético, empreendedorismo, normas 

técnicas e educação ambiental são componentes fundamentais para a formação de técnicos que atuam em 

equipes com iniciativa, criatividade e sociabilidade”.  Ver: Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. 

http://www.etcom.ufrgs.br/wp-content/uploads/2010/03/catalogo_cursos_tecnicos.pdf 
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preparação corporal em espaços cênicos como formas de expressão corporal 

e de imagens. Possibilidades de temas a serem abordados na formação: 

História da arte dramática. Expressão corporal (corpo e voz). Improvisação e 

atuação. Espaço cênico, ritmo e movimento. Processos de construção de 

personagem. Técnicas de confecção de bonecos, acessórios cênicos, 

adereços, figurinos, cenários e de manipulação de bonecos. Possibilidades de 

atuação: Casas de espetáculo, teatros, espaços alternativos de interação 

social, lazer e cultura, festivais e mostras, sets de filmagens, estúdios de 

gravação de áudio e vídeo e eventos de naturezas diversas. Instituições 

públicas e privadas. Infraestrutura recomendada: Biblioteca com acervo 

específico e atualizado. Laboratório de informática com programas 

específicos. Laboratório didático: espaço para ensaios e apresentações. 

(BRASIL, 2008, p. 150) 

Com base neste documento, pensamos em alguns cursos no âmbito do PROEJA nas 

unidades de ensino do Complexo Penitenciário do Distrito Federal, abaixo apresentamos 

algumas ementas, em primeira redação, como propostas de cursos de 800 horas integrados à 

EJA: 

Sonoplastia: o curso abordará conhecimentos que estimulam a comunicação pelo 

som. Oferece a possibilidade de o aprendiz criar sua trilha sonora, que poderá ser 

produzida ao vivo ou gravada, utilizando-se dos meios de produção de som, como 

música, ruídos ou voz. Este conceito, aplicado inicialmente ao teatro, também poderá 

ser experimentado por meio do cinema, rádio, televisão e outras mídias, oferecendo, 

desta forma, uma visão mais ampla sobre a sonoplastia. Explora variantes expressivas 

do som, seja ele real ou imaginário, recriando cenários, objetos ou personagens;  

Dramaturgia: visa despertar e potencializar a escrita cênica. Propõe o 

desenvolvimento do aprendiz em outros modos de produção textual, como a criação 

coletiva e os processos colaborativos. Equilibra teoria, técnica e prática, incluindo 

conteúdos que compõem a base de criação para outras mídias, como o rádio, a 

televisão e a internet.  

Direção teatral: tem como enfoque formar novos encenadores com visão crítica e 

ampla sobre a sociedade e o fazer teatral. Despertar a consciência social nos diretores 

para produções de caráter solidário e colaborativo, organização de grupos e soluções 

de conflitos; 
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Técnicas de Palco: capacitar técnicos de palco que possam desenvolver trabalhos 

como cenotécnicos, aderecistas, maquinistas e diretores de cena (antigos 

contrarregras), com formação na área técnica e estética; 

Iluminação: Oferecer conhecimentos das novas tecnologias de iluminação com 

formação estética sobre a linguagem das cores do movimento e do sentido cenográfico 

da iluminação;  

Ator: conforme sugestão do Teatro do Silencio, a formação do ator já foi colocada 

nesse trabalho; 

Produtor cultural: formar produtores que possam fazer a produção cultural em sua 

totalidade, desde a confecção de projetos, a capitação de recursos, a contratação de 

pessoal, a produção executiva e a divulgação. 

Propor cursos como esses vêm atender a demanda do mercado cultural de Brasília, que 

possui vários espaços e poucos profissionais técnicos com formação para um atendimento 

qualificado desses lugares e, também, grupos que buscam a profissionalização no Distrito 

Federal. Na comunicação há vários elementos que se articulam ou são acionados para que 

haja a interação perfeita da produção com a ação. Como a epistemologia do teatro traz a 

noção do agir. Agir que significa realizar atos, estar em ação e pressupondo também 

informações dos enunciados levantados em consideração ao que está implícito, para que todos 

os elementos desta comunicação possam ser entendidos na cena teatral é que propomos em 

um PROEJA uma formação com todas as estruturas do fazer teatral.  

 

SILÊNCIOS FINAIS  

Entendemos que o Teatro do Silêncio busca reconstruir, de alguma maneira, as ações 

do cotidiano das pessoas privadas de liberdade. Assim como o interno reconstrói-se em seu 

relacionamento com o ambiente. “Lá em casa” pode ser a cela em que ele esta. A noção de 

mundo para ele restringe-se ao mundo em que ele habita. Como se um macro mundo se 

fizesse deste “micro mundo”, no mundo de muros grades e limitações, ele pode reconstruir 

nessa vivência uma comunicação teatral que explicita os dois mundos. O mundo do 

prisioneiro revelado ao mundo dos que tem liberdade.  

Para o interno, o mundo em que ele esta não é um micro mundo. Ele é completo, todas 

as ações vão sair daí e o falar aí; é nesse mundo que está o seu mundo. Toda a rotina das 

pessoas num ambiente prisional se expressa nas análogas ao mundo externo, encontramos 

situações que há uma comparação de significados como o mundo. Como os exemplos que se 
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seguem: “a cela é casa”, o pátio é o lugar de encontro, a conversa como os amigos é 

passatempo. As dimensões do nosso mundo podem por analogia ser encontradas na prisão. 

Há um raciocínio do interno que transforma o ambiente em símbolos que sua 

linguagem busca estruturar e tornar expressão da vida cotidiana. A expressão simbólica 

constrói o novo modelo de linguagem. Fazendo substituições ou criando uma analogia de 

novos sentidos para as palavras ou expressões,  exemplos disso é a casa conspira, em um 

ambiente de profunda desconfiança nos parceiros e no sistema é natural que haja uma 

sensação de que há uma conspiração constante e outras palavras serem colocadas ao longo do 

tempo com sentido diferente, um exemplo é boi, na fala da pessoa privada de liberdade tem 

outro sinônimo, vaso sanitário. 

A consciência operacional, que realiza o cérebro, vai além da percepção do fenômeno 

físico e encontra interpretações que perpassam esse universo. A entonação, o ritmo da fala, o 

movimento corporal, a posição social do falante tem sentido que somente o valor das palavras 

não traduz. É um conjunto vasto que funciona para além da consciência, indo para uma 

consciência inacessível, que somente quem vive entre grades, lajes e cadeados podem traduzi-

los. 

Foi pensando nessa impossibilidade de traduzir o sentido de estar preso que criamos, 

sem termos a dimensão do que era um modelo muito parecido com o proposto pelo PROEJA, 

estudantes que frequentavam a escola regular realizavam oficinas de teatro no horário inverso 

para formação nas artes cênicas e com o passar do tempo encontraram vazios que o teatro 

burguês não podia preencher e assim foram se adaptando ao mundo do trabalho. 

Hoje são grupos independentes que podem criar, desde o projeto, colocá-lo em 

execução e vendê-lo para instituições e para pessoas. Eles se organizam, o que é fundamental 

em um sistema de colaboração e produção coletiva. 

Pensamos que esse modelo atende a uma parcela de pessoas privadas de liberdade, 

para prática de economia solidária e do uso das habilidades de cada um para atender uma 

parcela do mundo artístico, inexplorada pela produção cultural local, levando debates sobre a 

drogadição, populações excluídas e a inserção social.  

Ao chegar à primeira vez ao Complexo Penitenciário do Distrito Federal, uma 

dimensão de mundo muito maior que o mundo em que eu estava acostumado a lidar apossou-

se de mim. Percebi que todo o meu conhecimento, todas as minhas certezas não cabiam ali. 

Fiquei por muitos dias com aquelas ideias em minha cabeça, que tamanho é o mundo que eu 

conheço? Que tamanho é uma prisão? Quem são aqueles que eu não conhecia?  
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Cada vez ia buscar respostas e outras perguntas se colocavam: são vivos mortos? A 

prisão é um túmulo de pessoas vivas? Desse tempo, de 17 anos, como Complexo 

Penitenciário do Distrito Federal percebo que as respostas para as perguntas feitas já cabem 

em meu mundo, posso respondê-las com a segurança que carregava antes do primeiro dia da 

minha chegada ao Complexo. 

Agora com o PROEJA, como uma possibilidade, ficam outros vazios. Será que um 

Programa como o PROEJA seria eficaz e eficiente? O PROEJA trará mudanças às pessoas 

privadas de liberdade? Um instrumento desses pode ser a saída para muitos que não tiveram 

em suas vidas experiências com a sensibilidade? O ser humano, enquanto ser humano resolve-

se? Não sei, percebo que o meu mundo não pode responder perguntas assim. Somente com o 

tempo é que as perguntas assim serão respondidas. Quem sabe daqui a mais 17 anos 

responderei essas indagações que me tornam tão pequeno agora. 

Espero que este artigo tenha conseguido mostrar ao leitor, um pouco da realidade de 

um presídio, de uma penitenciária, para que possamos como sociedade tomar conhecimento e 

agir para um mundo desmuralizado e um sistema de sentenças judiciárias mais observador da 

condição do humano privado de liberdade.  
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