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RESUMO 

 

RESUMO 

 

O objetivo desse estudo foi investigar o cotidiano das pessoas privadas de liberdade no 

sistema prisional do DF. Nessa pesquisa buscamos identificar os motivos que levam a 

desrespeitos e os caminhos para o seu entendimento e superação, tendo o teatro como 

instrumento motivador do debate.  A nossa pesquisa é de caráter qualitativo com foco 

prático e construção de textos nos laboratórios teatrais. Realizamos oficinas de 

formação de atores e de criação de texto, observando a realidade prisional como 

motivadora da criação. Nosso trabalho é dividido em três partes: na primeira 

descrevemos a realidade dos corpos aprisionados no sistema de Brasília, relatando como 

a estrutura prisional faz com que esses corpos sejam máquinas repetidoras de ações. Já a 

segunda parte, construímos a fundamentação teórica do Teatro do Silêncio, método 

usado para formação de grupos teatrais nas prisões do DF. As teorias que sustentam o 

Teatro do Silêncio se apoiam primeiramente no Teatro do Oprimido de Augusto Boal e 

no teatro politico de Brecht, que tem como finalidade o entendimento do que é o ser 

social. Em segundo lugar o teatro pobre de Grotowski, que foca na preparação corporal 

e por ultimo o teatro físico de Tchekhov, que trabalha a construção da personagem pelo 

centro de energia. Na terceira parte analisamos a peça Hamlet de William Shakespeare e 

comparamos com a realidade carcerária. Encontramos relações, principalmente as que 

tangem aos sentimentos de angústia, saudade, desespero. E por fim foram criados textos 

que colocam o entendimento do que é ser Hamlet num realidade carcerária. São 

Hamlets que vivem sós com suas penas e com os desrespeitos ás pessoas privadas de 

liberdade. Nesse levantamento dos Hamlets podemos observar vários desrespeitos aos 

Direitos Humanos, que pode ser resumido no desrespeito a Lei de Execução Penal, que 

limita a quantidade de presos por cela. Na realidade, no espaço que deveria um preso, 

vivem seis. Observamos por fim que o entendimento do ser um presidiário na nossa 

realidade demanda entendimento do que seja o ser enquanto ser, do que seja o ser social 

e quais as intervenções podem ser feitas para adequação da pessoa com restrição de 

liberdade possa agir livremente.      

Palavras-chave: Teatro. Prisão. Hamlet. Direitos Humanos. Corpos. 
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Abstract 

The goal of this study was to investigate the day-to-day life of the people 

encarcerated in the prisonal system of Distrito Federal.  In this research we try to 

identify the motives that lead to disrespect and the path to its understanding and 

superation, having theatre as the instrument of debate. Our research has a 

qualitative aspect focusing in the practice and in the creation of scripts in our 

theatrical labs. We provide actors preparation and text creation workshops, 

observing the prisonal reality as the motivation to create. Our job is divided in 

three parts: in the first we describe the reality of the emprisoned bodies in the 

prisons of in Brasilia’s system, we make statements about how the structure of the 

prisons makes these bodies as machines that repeat actions. In the second part, we 

build a theoretical basis of the Theatre of the Silence, method used to form theatre 

groups in the prisons of the Distrito Federal. The theories that give basis to the 

Theatre of the Silence are mainly the Theatre of the Opressed by Augusto Boal 

and Brecht’s political theatre, that helps us understand what is the social being. 

The Grotowski’s poor theatre is also helpful to understand the corporal 

preparation, at last, the physical theatre of Tchekhov that works the character 

building through the energy center is used as the theoretical basis of this study. In 

the third part, we make an analisis of  the play Hamlet, by Shakespeare, and 

compare it to the reality of the inmates. We found similarities in the feelings which 

are related to distress, homesickness and despair. At last texts concerning ‘what is 

being Hamlet in a prison reality’ were created. They are lone Hamlets who live 

with their sentences and with the disrespect that these people are treated in prison. 

In this we were able to observe many aspects of the Human Rights that are being 

disregarded, what can be resumed in the disregard for the Lei de Execução Penal, 

which creates a limit of inmates by cell. In reality the space that should be 

occupied by one inmate, is the place where six of them live. We also observed that 

the understanding of being an inmate in our reality requires an understanding of 

what is a human being as itself, of what is social and which interventions can be 

made for the inmates to make free choices in that space.  

Key words: Theatre. Prison. Hamlet. Human Rights. Bodies.   
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INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho tem como finalidade descrever e analisar o processo de adaptação 

da peça teatral Hamlet, de William Shakespeare. A intenção é construir uma adaptação 

que terá o nome de HAMLET ENCARCERADO. Esse trabalho de adaptação será feito 

com um grupo de seis pessoas selecionado no CPP, localizado no CIA/DF. 

A seleção dos atores participantes do grupo é feito por interesse pessoal, o 

agente prisional anuncia as matriculas e os interessados participam. Deve-se ressaltar 

que esse regime é diferenciado dos regimes existentes no complexo penitenciário, na 

Fazenda Papuda. Lá a forma de seleção é o comportamento da pessoa privada de 

liberdade e não somente o interesse da pessoa como no CPP. Esse grupo está em 

processo de formação teórico prático, e passará por todas as fases descritas nesse 

trabalho. Lembrando que não serão revelados os nomes dos participantes do grupo, por 

motivos legais. 

Nosso trabalho busca desfazer algumas realidades, como a vitimização da pessoa 

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

de que essa privação de liberdade vivida nesse momento poderá ser uma oportunidade 

de entendimento e reavaliação das suas ações para o futuro. A autonomia pode ser o 

caminho para descaracterizar a vitimização na pessoa privada de liberdade. 

Dividido em três partes, o nosso trabalho passa por um relato de como é o 

sistema prisional do DF, como foi concebida a técnica do Teatro do Silêncio e a análise 

dos textos criados pelas pessoas privadas de liberdade em comparação ao texto Hamlet, 

de William Shakespeare. 

A percepção de que Hamlet tinha vínculos com o sentido do existir dos 

presidiários vem de 1996, quando iniciei o meu trabalho com pessoas em restrição de 

liberdade, e se deu pelo discurso, observado nos vinte anos de convivência no cárcere 

com pessoas de todos os regimes. A pessoa privada de liberdade faz um roteiro no 

cumprimento de sua pena, o primeiro momento é o da negação, essa pessoa se apresenta 

como inocentes do que fez, no segundo já avaliam como a prisão o afeta e no terceiro 

conclui que reconhece que o sentido da pena vai além somente da punição, afastando, 
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assim, da análise inicial da vitimização e da negação. É aí que os Hamlets começam 

uma avaliação que transcende e aprofunda o sentido da prisão e do existir.  

Com a percepção de que no terceiro estágio do entendimento do que seja o 

cumprimento da pena, a pessoa começa a apresentar os descompassos do 

comportamento de Hamlet, tem-se uma avaliação clara do que seja a sua existência, ao 

mesmo tempo em que não sabe como agir. O objetivo aqui é caracterizar a melancolia e 

refletir sobre o agir dos Hamlets. Na situação de atores do grupo de teatro da FUNAP, 

buscam neles e na sociedade formas de agir que possam transformar não só a sua 

realidade como também a realidade a sua volta. Eles querem interferir no bairro onde 

moram, na prisão, na família e nas pessoas que os circundam.  

Construir respostas e agir é estímulo que as artes podem trazer para a pessoa 

privada de liberdade. Com isso, o debate sobre os direitos da pessoa é colocado não 

somente pelo professor como também pela pessoa em situação de cárcere. Vimos 

ressaltar a ausência de direitos, encontrados nas falas dos detentos que participaram 

deste trabalho de pesquisa. As falas vão desde a qualidade da comida, da falta de 

espaço, até os direitos mais subjetivos, como buscar entender as razões do outro, as 

razões da própria pena, essa análise é feita nas falas do terceiro capítulo. 

Aqui, queremos debater o sentido da pena e também o sentido dos direitos do ser 

humano, observando não só os aspectos jurídicos positivos do cumprimento da pena 

como os subjetivos. Esperamos que a sociedade conheça a pessoa em sua subjetividade, 

conforme observa as normas postas dos Direitos Humanos, com as nuances dos corpos 

das pessoas que são silenciados pela rotina do cárcere. 

Queremos refletir sobre o silenciamento das pessoas no cárcere, como elas são 

esquecidas da sociedade e como são os procedimentos no cárcere agindo sobre seus 

corpos. Nesse contexto, queremos desvelar como o descilenciamento pode surgir pela 

arte, quando a pessoa privada de liberdade reconhece que passa por todo esse processo 

que a faz calar. O descilenciamento é o objetivo central do nosso trabalho, que quer 

trazer voz para essas pessoas e tornar seus corpos suas propriedades, sem os processos 

que amarram o entendimento do mundo e de si mesmos.  
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1 O LUGAR DE CORPOS CALADOS 

 

O Sistema Penitenciário do Distrito Federal fica a uma distância de setenta 

quilômetros do centro de Brasília, idealizado para afastar do convívio cotidiano da 

sociedade as pessoas cumprem sentenças de privação de liberdade. Essa forma de 

afastamento sinaliza o silenciamento de corpos, tornando-os invisíveis aos olhos da 

sociedade não carcerária. Dessa forma, quanto mais afastados menos saberemos das 

suas existências, dos seus corpos, são pessoas privadas de liberdade que tem o corpo 

forjado pelo sistema penitenciário. Uma população carcerária que é desconhecia, no 

caso de Brasília, até os muros da prisão são encobertos por vegetação e montanhas, esse 

afastamento leva ao entendimento da sociedade de que os problemas carcerários não 

existem, por não existirem para os nossos olhos. 

No Distrito Federal, o Sistema Penitenciário é formado por várias unidades 

prisionais, localizadas na Fazenda Papuda, a saber:  

CDP: esta unidade é destinada a receber as pessoas do sexo masculino presas 

provisoriamente. É a Unidade Prisional de ingresso ao Sistema Penitenciário do Distrito 

Federal. Tem capacidade para 1049 pessoas, com lotação de 2250; 

PDF I: estabelecimento de segurança máxima que se destina ao recolhimento dos 

presos do regime fechado. Capacidade total 1464, lotação 2537; 

PDF II: é a unidade de segurança máxima com presos do regime fechado e também 

semiaberto, capacidade total 1464 lotação total 2723;  

CPP: abriga o regime semiaberto – albergue – sendo aquele especificamente destinado 

aos que já tenham efetivamente implementado os benefícios legais de trabalho externo e 

de saídas temporárias, 1115, lotação 1070;  

CIR: recebe presos em regime semiaberto, com trabalho interno ou externo, capacidade 

793.  
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PFDF: de segurança média, é destinado ao cumprimento de pena em regime fechado e 

semiaberto, bem como de presas provisórias que aguardam julgamento pelo Poder 

Judiciário, com capacidade 504 e lotação 784
1
.  

Deve-se ressaltar que o PFDF e o CPP não estão na fazenda papuda, se encontram no 

Gama e no SIA, respectivamente.   

 

1.1 corpos esquecidos  

Há várias maneiras de punição que uma pessoa privada de liberdade pode ser 

submetida, uma delas é a execração social. Foucault, no livro Vigiar e Punir (1987), 

relata que a punição do século XVII cabia ao culpado levar a luz do dia a sua 

condenação e a verdade do crime que cometeu. “Seu corpo mostrado, passeado, 

exposto, suplicado” (FOUCAULT, 1987, p. 15), deve ser como um suporte público de 

um processo que ficará nele, sobre ele, o ato de justiça deve se tornar legítimo para 

todos que acompanharam a punição. No século XVII, segundo o mesmo autor, o 

criminoso era exposto fisicamente ao seu crime, a sentença era escrita em seu corpo 

para que toda a sociedade soubesse qual crime o réu havia cometido, ele era conhecido 

socialmente. 

Na situação atual, talvez seja muito mais grave que a destes condenados do séc. 

XVII, pois hoje em dia o criminoso é ‘retirado’ do convívio social. Ele desaparece e é 

silenciado pela sociedade que cala a suas histórias, ele é despejado num abismo onde 

não se saberá que tipo de crime ele cometeu, a não ser pelo sensacionalismo dos meios 

de comunicação, que informam conforme suas conveniências. Pessoa 1, interno do CIR. 

confirma esse afastamento ao dizer: “aqui é um túmulo de pessoas vivas, esquecidas 

pela sociedade”, assim o crime existirá para a sociedade como uma memória, uma 

metáfora. Hoje em Brasília o crime é uma metáfora, está no inconsciente da sociedade 

como um monstro dos pesadelos. 

Freud (2012, p. 22), afirma:  

                                                           

1  Relatório de inspeção em estabelecimentos penais do Distrito Federal. Disponível em: 

http://sesipe.sejus.df.gov.br/.  

http://sesipe.sejus.df.gov.br/
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É possível que surja, no conteúdo de um sonho, um material que, no 

estado de vigília, não reconheçamos como parte de nosso 

conhecimento ou nossa experiência. Lembramo-nos, naturalmente, de 

ter sonhado com a coisa em questão, mas não conseguimos lembrar se 

ou quando a experimentamos na vida real. Ficamos assim em dúvida 

quanto à fonte a que recorreu o sonho e sentimo-nos tentados a crer 

que os sonhos possuem uma capacidade de produção independente. 

Então, finalmente, muitas vezes após um longo intervalo, alguma nova 

experiência relembra a recordação perdida do outro acontecimento e, 

ao mesmo tempo, revela a fonte de sonho. Somos assim levados a 

admitir que, no sonho, sabíamos e nos recordávamos de algo que 

estava além do alcance de nossa memória de vigília.  

 

Assim, o que faz parte do inconsciente não morre, é deste sono que a sociedade 

precisa despertar para desmascarar o distanciamento social em que o condenado está, 

em um lugar esquecido nos espaços geográficos de nossa cidade. A vingança social se 

traduz no afastamento, na ignorância e no esquecimento do homem pelo homem. 

 

1.2 dois corpos e duas teorias  

Qual o sentido da prisão contemporânea? Essa pergunta remete a duas correntes 

teóricas: a que entende que o crime deve ser encarado na base do “dente por dente e 

olho por olho”, conforme a ideologia encontrada no livro bíblico Evangelho de São 

Mateus 5, 38-42, em que a lei era executada pela pessoa e não pelo Estado; e a corrente 

que entende que as pessoas privadas de liberdade são seres humanos e para isso temos 

de tratá-las como tal, que o Estado não é Vingador e sim Educador.  

A primeira corrente se sustenta, conforme Masson (2009), na vingança. É a 

Teoria Absoluta, que traz como ponto principal das penas a retribuição, aqui Estado 

como a pessoa são vingadores e buscam retribuir ao agente o mal praticado. Esse 

modelo tem como consequência, o embate que se faz hoje no congresso nacional sobre 

a maior idade penal. Ao estado cabe a retribuição, o crime deve ser vingado, não 

importa quem o cometa. É a ideia do “olho por olho dente por dente”. O Estado 

vingador tem como meta construir presídios e cobrar o crime cometido com o 

afastamento do criminoso da sociedade, como forma de vingá-lo, o “apenado” deve se 

arrepender do feito. 
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Já a segunda corrente, Teoria Relativa, tem por sustentação prevenir a ocorrência 

de infrações penais, pouco importa a punição. Essa corrente entende que o relevante é o 

tratamento que a sociedade da à pessoa, em primeiro lugar, buscando evitar o crime 

mudando as condições sociais da pessoa em situação de risco. Observa-se que o Plano 

Nacional de Direitos Humanos representa a Corrente Relativista do cumprimento de 

pena, conforme a diretriz 16:  

 

Diretriz 16: Modernização da política de execução penal, priorizando 

a aplicação de penas e medidas alternativas à privação de liberdade e 

melhoria do sistema penitenciário.  

• Adotar mecanismos tecnológicos para coibir a entrada de substâncias 

e materiais proibidos, eliminando a prática de revista íntima nos 

familiares de presos; 

• Aplicar a LEP também a presas e presos provisórios e aos 

sentenciados pela Justiça Especial; 

• Vedar a divulgação pública de informações sobre perfil psicológico 

do preso e eventuais diagnósticos psiquiátricos feitos nos 

estabelecimentos prisionais; 

• Instituir a obrigatoriedade da oferta de ensino pelos estabelecimentos 

penais e a remição de pena por estudo; 

• Estabelecer que a perda de direitos ou a redução de acesso a 

qualquer direito ocorrerá apenas como consequência de faltas de 

natureza grave; 

• Estabelecer critérios objetivos para isolamento de presos e presas no 

regime disciplinar diferenciado; 

• Configurar nulidade absoluta dos procedimentos disciplinares 

quando não houver intimação do defensor do preso; 

• Estabelecer o regime de condenação como limite para casos de 

regressão de regime; 

• Assegurar e regulamentar as visitas íntimas para a população 

carcerária LGBT. 

 

Com visão humanista, como observada por Foucault (1987), outras ações já 

foram implantadas, por exemplo, as penas alternativas, conforme prevê a Lei nº 9.714, 

de 25 de novembro de 1998, que não retira a pessoa do convívio social, ela é levada a 

entender que o bem estar social deve ser observado e sua conduta deve ser nesse 

sentido. Assim, temos o cumprimento da pena em um ambiente socialmente humano. A 

Corrente Relativista quer o Estado responsável pela pessoa na sua subjetivada 

universalidade, pessoalidade e aplicação dos direitos civis. 

Estamos num momento de crise no paradigma da Teoria Absoluta contra a 

Teoria Relativista.  Na nossa sociedade, a Teoria Relativista ainda é pouco conhecida, 

se observarmos as pesquisas Datafolha que aponta que “87% da população quer redução 
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da maioridade penal. O número é o maior já registrado” 
2
. Vemos que, nesse caso,  a 

Teoria Absoluta ainda é a que sustenta o entendimento da população sobre o 

cumprimento de pena. Encontramos posicionamentos diversos na aplicação das duas 

teorias, enquanto há uma luta de algumas correntes para a descriminalização do uso da 

maconha que ia “desafogar” os presídios, diminuindo a superlotação. Por outro lado 

hoje no DF o Estado está construindo mais cinco presídios no Sistema Penitenciário do 

Distrito Federal, inclusive um federal de segurança máxima de Regime Disciplinar 

Diferenciado (RDD). Portanto, vemos avanços no caso da maconha (Teoria Relativista), 

que pode diminuir o número de pessoas nos presídios do Brasil, em contra partida, a 

construção de presídios (Teoria Absoluta), que entende que a pena deve ser cumprida 

com o afastamento da pessoa. 

 

1.3 túmulos de corpos vivos 

Hoje, há em torno de quinze mil pessoas privadas de liberdade em Brasília, 

conforme o Ministério da Justiça cumprindo rotinas que levam os seus corpos a 

mobilidade robótica. O procedimento é assim: cabeça baixa, mãos para traz, olhar para 

baixo e não encarar o agente, falar baixo e andar atrás de uma linha em fila indiana. 

Assim, essas pessoas têm seus corpos silenciados e se tornam invisíveis, todos deve ser 

a mesma pessoa, portanto a individualidade, a pessoalidade, a diversidade, a 

subjetividade são afastadas e o que aparece é aquele personagem forjado pelo 

carcereiro, todos em um só, por isso o silêncio de tantos seres, invisíveis tanto pelos 

carcereiros como pela sociedade. 

Essa invisibilidade se expressa de duas formas: pelo arranjo encontrado nos 

procedimentos dos agentes e pelo total desconhecimento da sociedade por essas 

pessoas. A sociedade e os meios de comunicação inviabilizam a realização da pessoa de 

ser, pois os que estão presos são “monstros” que devem ser afastados, esquecidos em 

presídios que são “túmulos de pessoas vivas”. A agressão que cometemos é a de não 

conhecermos a pessoa privada de liberdade, falamos tanto em direito a subjetividade e a 

sociedade trata todos como iguais: “são vagabundos que cometeram crimes e devem 

                                                           

2 
 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/04/1616762-87-querem-reducao-da-maioridade-penal-

numero-e-o-maior-ja-registrado.shtml  

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/04/1616762-87-querem-reducao-da-maioridade-penal-numero-e-o-maior-ja-registrado.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/04/1616762-87-querem-reducao-da-maioridade-penal-numero-e-o-maior-ja-registrado.shtml
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ficar trancados até apodrecer”, e ainda é muito comum ouvirmos a seguinte sentença 

“bandido bom é bandido morto”. Assim, o “criminoso” já carrega a sua sentença, 

mesmo antes do julgamento. Ela já está escrita na fala da sociedade: “apodrecer na 

cadeia”, “morrer na cadeia”. A ideia é essa, sem saber quem é e qual a circunstância que 

levou a pessoa a cometer delitos, ela já é sentenciada ao esquecimento, a perder a sua 

individualidade e ter o seu corpo silenciado. Lembrando que a pessoa em privação de 

liberdade perde o direito políticos de ir e vir, de votar, os outros direitos não, conforme 

a LEP: 

 

A Lei de Execuções Penais brasileira, na esteira do que dita nossa Lei 

Maior, reconhece, em seu artigo 3º, que o preso conserva todos os 

direitos não atingidos pela sentença penal condenatória. Perde o 

detento, além da liberdade de ir e vir, os direitos políticos. Para que 

fique bem claro, lembramos também que a própria LEP enumera, em 

seu artigo 41, os direitos conservados pelo preso, bem como as 

possibilidades de restrição ou suspensão desses direitos (Lei nº 7.210, 

de 11 de julho DE 1984).
3
 

 

São grades, lajes e cadeados que afastam a pessoa do mundo, no cotidiano 

dentro do presídio que a torna uma máquina de repetir ações, com os direitos ceifados. 

La a rotina é bem simples, conforme exposto pelos presidiários: seis horas o “confere”; 

sete horas “Chernobyl”, que é o café da manhã; nove horas pátio; onze horas “xepa” 

(almoço); quinze horas cela e jantar, até o dia seguinte “telar” (pode ver TV, ou ficar 

olhando para o teto, quando por castigo da “casa” na cela não tem TV). Com a rotina e o 

tempo muito grande em cela, essas pessoas dormem muito, pois ficam “telando na jega” 

(cama) e não tem nada para fazer, então “dormir faz agente esquecer”, no outro dia é a 

mesma rotina. 

No Sistema Penitenciário do DF, encontramos toda uma engrenagem para que as 

pessoas condenadas pela justiça cumpram a sua sentença, como uma linha de 

montagem, não só na estrutura física como na forma burocrática de gerir. É muito 

comum ouvirmos essas pessoas falarem que “a casa conspira”, como se o Sistema 

                                                           

3
http://jus.com.br/artigos/29913/o-direito-fundamental-ao-sigilo-de-correspondencia-e-a-execucao-

penal#ixzz3mIZBhvYe 

 

http://jus.com.br/artigos/29913/o-direito-fundamental-ao-sigilo-de-correspondencia-e-a-execucao-penal#ixzz3mIZBhvYe
http://jus.com.br/artigos/29913/o-direito-fundamental-ao-sigilo-de-correspondencia-e-a-execucao-penal#ixzz3mIZBhvYe
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Penitenciário fosse algo impessoal e mecânica. Essa mecânica induz a pessoa a se tornar 

parte desse funcionamento, perdendo a sua individualidade e pessoalidade. 

 

1.4 corpos que estudam  

Em cada unidade funciona o Núcleo de Ensino (NUEN), em todas a geografia é 

a mesma, um corredor que abrigam salas fechadas por grades e vigiadas por agentes que 

ficam atrás, somente os professores tem contato direto com o estudante, em algumas 

unidades temos salas que abrigam 40 estudantes, em outras as salas são menores 

abrigando 20 estudantes. As salas não possuem ventilação com divisórias que não 

chegam ao teto, o que resulta em insalubridade, poluição sonora, ruídos e calor intenso, 

tornando o trabalho do professor e do estudante difícil de ser realizado, havendo em 

alguns momentos competição de quem fala mais alto. Com isso o professor tem a saúde 

afetada nas cordas vocais, com tensões psicológicas, e doenças transmissíveis, com um 

caso de professor que contraiu tuberculoso e doenças pelo convívio em ambiente sem 

ventilaçao. 

A pedagogia utilizada é Educação de Jovens e Adultos - EJA, de acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais e o Plano 

Distrital de Educação nas prisões, em processo de aprovação pelo DF. 

O atendimento alcança as seguintes séries:  

 1º Segmento: Ensino Fundamental, primeiro seguimento - que abrange as séries 

iniciais. 

 2º Segmento: Ensino Fundamental, segundo seguimento:  Séries finais. 

 3º Segmento: Ensino Médio, terceiro seguimento: primeiro segundo, terceiro em 

algumas unidades pré-vestibular.  

O ensino é presencial em todos os segmentos. A avaliação de aprendizagem é 

bimestral e de forma processual, conforme as diretrizes da EJA.,  as disciplinas são 

distribuídas em bloco. 

São sessenta professores da Secretaria de Educação de DF cedidos em convênio 

para a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP). A FUNAP é uma 
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fundação do GDF que tem a função de oferecer educação e trabalho para as pessoas 

privadas de liberdade do Sistema Penitenciário do DF. 

 Os critérios de escolha dos professores obedecem aos seguintes diretrizes: 

entrevista, currículo e avaliação da vida pregressa. A avaliação do currículo e a 

entrevista são feitas por uma comissão composta pela direção da FUNAP, professores, 

psicólogo e pedagogo, já a avaliação da vida pregressa do professor é feita pela SESIP. 

 Uma das medidas prioritárias da educação é diminuir o distanciamento existente 

entre a prisão e a sociedade, atentando para a “humanização” do processo de 

encarceramento. Dessa forma, a presença da sociedade civil organizada, representada 

por profissionais especializados (educadores, profissionais da área de segurança, saúde e 

assistentes sociais) demonstra um esforço de aproximação.  

Para tanto, há uma legislação específica que norteia a ação educacional no 

sistema prisional, a saber: 

► Lei de Execução Penal – LEP – nº 7.210/84; que dispõe sobre a 

função reabilitadora da pena de prisão (com alterações da Lei 

12.433/2011) 

► Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB - nº 

9.394/96, que traça as diretrizes básicas para a Educação Nacional; 

► Resolução nº 01/2005 – CEDF, que estabelece as normas para o 

sistema de ensino do Distrito Federal; 

► Parecer nº 11 do CNE, de 2000, que estabelece os parâmetros da 

Educação de Jovens e Adultos; 

►Proposta de Educação de Jovens e Adultos do Distrito Federal de 

2006; 

► Declaração de Hamburgo, Conferência Internacional sobre 

Educação de adultos - 1997; 

► Plano Nacional Estratégico de Educação nas Prisões - Decreto nº 

7.626, de 24 de novembro de 2011.; 

► Fórum de Dakar - 2000;  

► Declaração Universal dos Direitos Humanos – 1948; 

► Diretrizes Nacionais para a Educação nas Prisões – 2010; 

► Diretrizes Distritais  para a Educação nas Prisões – 2010; 

► Constituição Federal – 1988; 

► Código Penal Brasileiro; 

► Resolução nº 03, de 11 de março de 2009 (Conselho Nacional de 

Políticas Criminais e Penitenciárias - CNPCP). 

 

A organização dos Núcleos de Ensino - NUEN no Sistema Penitenciário do DF se da da 

seguinte forma:  

CIR 

Número de Turmas: 16  
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Número de Alunos: 330 

Número de Agentes: 06  

Número de Funcionários de apoio (interno classificados): 05 

Número de Salas de Aula: 08  

Turno de Funcionamento: Diurno 

Ambientes Pedagógicos:  - Sala de professores  

- Secretaria 

- Laboratório de informática 

- Biblioteca 

- Auditório 

 

PFDF 

Número de Turmas: 10 

Número de Alunos: 214 

Número de Agentes: 10 

Número de Funcionários de apoio (internas classificadas): 05 

Número de Salas de Aula: 05 

Turno de Funcionamento: Diurno 

Ambientes Pedagógicos: - Sala de professores  

- Secretaria 

- Laboratório de informática 

- Biblioteca 

 

PFDF – ATP 

Número de Turmas: 02 

Número de Alunos: 18 

Número de Salas de Aula: 01 

Número de Funcionários de apoio (internas classificadas): 03 

 

PDFI 

Número de Turmas: 14 

Número de Alunos: 284 

Número de Agentes: 08 

Número de Funcionários de apoio (internos classificados): 06 

Número de Salas de Aula: 12 

Turno de Funcionamento: Diurno 

Ambientes Pedagógicos: - Sala de professores  

- Secretaria 

- 02 Bibliotecas 

 

PDFII 

Número de Turmas: 16 

Número de Alunos: 321 

Número de agentes: 09 

Número de Funcionários de apoio (internos classificados): 03 

Número de Salas de Aula: 12 

Turno de Funcionamento: Diurno 

Ambientes Pedagógicos: - Sala de professores  

- 03 Bibliotecas 
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- Secretaria 

- Laboratório de informática 

 

CDP 

Número de Turmas: 07 

Número de Alunos: 126 

Número de Agentes: 04 

Número de Funcionários de apoio (internos classificados): 03 

Número de Salas de Aula: 04 

Turno de Funcionamento: Diurno 

Ambientes Pedagógicos: - Sala de professores  

- Laboratório de informática 

- Biblioteca 

- Secretaria 

 

CPP 

Número de Turmas: 06 

Número de Alunos: 269 

Número de Agentes: 05 

Número de Funcionários de apoio (internos classificados): 02 

Número de Salas de Aula: 06 

Turno de Funcionamento: Noturno 

Ambientes Pedagógicos: - Sala dos professores 

- Biblioteca 

- Secretaria 

- Laboratório de informática 

 

1.6 Corpos que calam   

 Enquanto os agentes penitenciários “focarem somente na contenção da 

população carcerária”, é assim que resume o treinamento, apesar do Plano Nacional de 

Direitos Humanos observar o direito subjetivo da pessoa, pelo que se observa, in loco, o 

foco é “conter”, ai vemos corpos silenciados e autômatos em filas seguindo 

procedimentos. Pensar o “treinamento”, ou melhor, a formação, dos agentes 

penitenciários é uma tarefa dialética, eles são agentes de ressocializações e não 

silenciadores de corpos, ai esta a dialética: conter e educar. 

Ouvimos gritos desses agentes que desqualificam a pessoa como um ser 

individual e a qualificam como parte apenas de um grupo, suprimindo, assim a sua 

subjetividade, vociferam: ”olha o procedimento” “ô interno” ou então: “cala a boca ai, 

quer ir para o castigo?”, “tá olhando o quê?” Tudo isso torna a função do Agente 

Penitenciário desvirtuada ou somente observando um viés, o da segurança, é preciso 
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tornar visível essa outra função, a de socializador que deve ser o agente penitenciário, 

observa-se que essa analise é geral temos agentes que pensam e agem conforme suas 

funções.  

Deve-se ressaltar que foi a Policia Civil que implementou o treinamento, aqui no 

DF, dos Agentes de Atividades Penitenciaria, ao olhar do policial o crime deve ser 

cobra nos termo da Teoria Absoluta como vingança.  Sendo que a formação do Agente 

Penitenciário deve obedecer a Teoria Relativista, pois a profissão de Agente de 

Atividade Penitenciaria no DF tem o intuito a ressocialização da pessoas privada de 

liberdade. 

Diante desse contexto, e com o intuito de dar voz aos corpos silenciados 

desenvolvemos uma Pedagogia que busca atender à realidade carcerária. Esse trabalho 

vem sendo realizado desde 1992, com os professores da UnB Rita e Sergio Lima 

Sampaio, Paul Heritage, universidade de Londres, professores da Secretaria de 

Educação: José Augusto Pacheco, Zeza, Iza, Janilse, Nil. Todos esses colaboradores que 

propiciaram o entendimento e a necessidade de desenvolver Teatro do Silencio, outras 

tentativas foram feitas, o professor  Nil, por exemplo, tem uma proposta do Teatro 

Precário que discutia a precariedade da existência dessas pessoas, pena que as suas 

ideias não foram aprofundadas aqui no Sistema Penitenciário, por ele não ser mais dos 

quadros da FUNAP. 
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2  O TEATRO DO SILÊNCIO  

 

O Teatro do Silêncio foi pensado pela necessidade de construir uma pedagogia 

teatral no ambiente da educação prisional. Ao contrário do teatro convencional burguês, 

analisado por Boal (1983, p 81), 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, o Teatro do Silêncio possibilita uma trilha 

artística 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 ou a 

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

das populações em risco social, foco diferente do trabalho dos atores que usam esse 

método burguês, segundo (Boal, 1983). 

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

também diferentes do teatro burguês que é o sucesso pessoal. As motivações são: 

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, mas quase todos nunca fizeram 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 mundo construído 

pelas suas vidas e com grandes dificuldades de racionalizar suas experiências. 

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

de trabalho. A metodologia é focada na formação de um ator crítico para um espetáculo 

que debata questões relevantes para as pessoas e a sociedade.  As montagens já feitas 

foram apresentadas em diversos espaços culturais e universitários da cidade, a 
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metodologia é focada em outros aspectos do fazer teatral, na humanização da pessoa 

privada de liberdade e na formação de um ator crítico e não de um ator repetidor como 

do teatro convencional. 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 artístico.  

Na formação do ator do Teatro do Silêncio as perguntas que fazemos para 

chegarmos ao silêncio dos corpos são pertinentes às experiências das suas existências. 

Queremos saber coisas: 

Como a pessoa é? 

Como ela se vê? 

Como os outros o veem? 

Como ela vê os outros? 

O que ela espera de si? 

Como ela vê o mundo? 

O que não gostaria de revelar para ninguém? 

O que significa ser um presidiário? 

O que projetar para o futuro? 

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

que cala que tem como referencia teórica: o Teatro Pobre de Grotowski, um pouco do 

teatro Corporal de Michel Tchaikovsky e o Teatro do Oprimido de Augusto Boal e o 

teatro de Brecht.  

 

2.1 Pedagogias do Teatro do Silêncio 

O foco da pedagogia do Teatro do Silêncio é a descilencialização dos corpos das 

pessoas privadas de liberdade. As teses que sustentam são: em primeiro lugar o teatro 

do oprimido de Augusto Boal e o teatro politico de Bertolt Brecht, o segundo o teatro 
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corporal de Jerzy Grotowski e por fim a construção corporal da personagem de Michael 

Tchaikovsky. 

No teatro do oprimido de Augusto Boal o foca é o entendimento da situação 

social e politica da pessoa (BOAL, 1983), assim os primeiros resultados cênicos, são as 

cenas do cotidiano, isso é feito observando uma série de jogos propostos pelo próprio 

Boal onde os integrantes do grupo são o foco, construindo um sentido de colaboração e 

reconstrução das vidas das pessoas privadas de liberdade e uma síntese cênica de suas 

vidas. Em 1998, O Grupo Unidos pela Liberdade, criou o primeiro trabalho que foi um 

peça teatral chamada “Os Comédias, uma historia de vida”. “Comédia” no sistema 

prisional quer dizer pessoas que só querem “puxar” a sua cadeia, sem envolvimento 

com o crime e com grupos. Conforme afirma a Pessoa 1, preso no CIR, “o comédia é 

aquele que não quer se envolver com as tretas da cadeia”. 

A formação do grupo se deu com oficinas e montagem que durou um ano entre a 

formação a criação e a montagem, foi observada no primeiro momento a técnica do 

Teatro do Oprimido de Augusto Boal (BOAL, 1983), com jogos retirados do livro Jogos 

para atores e não atores, observando as questões sociais. Tendo como elemento 

motivador a analise de quem oprime e de quem é o oprimido. A oficina divide em três 

partes tendo, o aquecimento ideológico, lendo e comentando matérias tiradas de jornais, 

roda de improvisação com temas diversos como: agente penitenciário, filho, crime, 

violência, uso de tabaco etc., sempre coordenado pelo coringa, por último, encenações 

de historias contadas pelos participantes.  

“Os Comedias”, conta a historia da própria realidade do crime, da infância a 

idade adulta dos criminosos, analisando o que levaram essas pessoas a tomarem 

decisões que os tornaram o que eles são. Brecht abre o entendimento e a analise das 

pessoas para uma critica social que mostra a sua real condição de produto do meio, 

Odete Aslan, no seu O Ator no Século XX (1984) (pág. 59) chama a atenção para a 

frases de Brecht, “Para quem tem uma boa posição social, / falar de comida é coisa 

baixa. / É compreensível: eles já comeram.” Aslan chama a atenção para a fome e 

também para a fome de cultura e no caso especial, a fome de teatro. Teatro então, não 

deve ser “digestivo e culinário”, o que Brecht chama de Teatro Épico (Aslan, 1984), que 

interrompendo a ação para a plateia pensar, depois a ação é retomada.  Tratando de 

temas que ferem o comodismo e abrem os olhos. Brecht “desdramatiza a ação, renega a 
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teatralidade” (Aslan, 1984). Com essa consciência que o grupo criou coletivamente a 

peça “Os Comedias”, sempre chamando a atenção para o abismo social, com humor e 

comentários como no distanciamento do Teatro Épico para uma reflexão filosófica e 

social. O envolvimento da plateia e mesmo do ator não pode ser elemento de piedade e 

de desamino, a plateia e o ator devem ser estimulados á ação. 

A compreensão da dimensão social que envolve a pessoal privada de liberdade 

traz outras leituras da realidade carcerária, da estrutura que é construída socialmente 

para a separação e o silenciamento dos corpos e da consciência ontológica do que é a 

sociedade e do que são as estruturas oprimindo as pessoas, como os meios de 

comunicação de massa e o capital. O estudante passa a ter um entendimento de seu 

papel social e das possibilidades de transformação que ele pode trazer para ele e para a 

sociedade, buscando os seus direitos . 

A influência sofrida por Boal no Teatro do Oprimido vem de Paulo Freire, com 

liberdade total da plateia de interferir no momento que quiser, como nas Rodas de 

Cultura de Freire. Nas oficinas do Teatro do Oprimido não encontramos ator e plateia, 

todos são atuantes para buscarem 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, 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 (BRANDÃO, 2005, p. 

32). 

 

Nas Rodas Cultura de Paulo Freire introduz a figura do Mediador, referencia a 

teórica de Boal, que é chamada de Coringa. O Curinga esta entrelaçado com o seu teatro 

de escrita popular e participativa, a importância é tão grande que o próprio Teatro do 

Oprimido descrito por Angelim mostra de onde vem esse personagem:  

No desempenho do Coordenador do Círculo de Cultura estava 

previsto o papel de facilitador da organização grupal, no exercício das 

interações 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 



26 
 

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) 

 

Assim, o trabalho é observado pelo “Coringa”, (ROSENFELD, 1986, p 17), 

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 feitas pelo grupo.  

Segundo Boal (2003) Brecht chamava a atenção para a principal leitura do ator, 

que deve ser o jornal, técnica desenvolvida por Boal (2003) 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: 

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

dezesseis horas e a próxima refeição às sete horas do dia seguinte, além de ser mal 
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preparada, aqui a reclamação vem da forma de preparar o alimento não da quantidade 

ou da variedade; 

 Funcionamento intestinal: muitos sofrem de prisão de ventre, ficando até cinco dias 

sem defecar, ou infecção intestinal, por comida estragada; 

 O Banho de sol reduzido: em alguns pátios muito curto e poucas vezes por semana; 

 Saúde: doenças como as DSTs, a tuberculose, doenças dermatológicas, gripes, uso 

do tabaco e abstinência química, sem atendimento adequado; 

 A convivência diária: vinte e quatro horas por dia durante muito tempo; 

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

as mulheres se separam dos maridos, além  de desprezo dos amigos; 

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

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

São temas levantados como nos Círculos de Cultura de Paulo Freire 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 

sempre o contraditório. Na nossa roda de aquecimento ideológico, dialogamos, 

lembrando que diálogo é contradição, é dialética. 

Ao pensar sobre as consequências do diálogo, Boal no livro 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) 

 

As oficinas de descilenciamento corporal passam pelo entendimento do papel 

social do estudante. Os jogos e laboratórios teatrais desinibem os corpos e traz 

entendimento de quem é o estudante. Assim a responsabilidade de ser o curinga não é 
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só do professor, todos os estudantes passaram por essa experiência, até porque ele será 

um multiplicador no passo seguinte do Teatro do Silêncio.  

 

2.2 outros corpos  

Os laboratórios de formação passam pelas seguintes etapas: jogos significativos 

de autoconhecimento; criação de textos e construção da personagem; confecção de 

materiais e ensaios. Nos laboratórios de jogos significativos e autoconhecimento, 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?  

Com exercícios que tem como referencia Grotowski que busca a consciência 

corporal, qual limite que posso desafiar? São exercícios que extrapolam a própria 

capacidade de pensar. Grotowski no seu Teatro Pobre constrói uma serie de exercícios 

que ele chamava de laboratório até chegar à exaustão, é ai que o ator se livrava de si de 

suas mascaras e começa a criar. O ator criador vai além do cotidiano do cansaço, ele 

quebra qualquer amarra que o aprisiona. E estar de cabeça baixa com as mãos para traz 

em fila e em silencio pode trazer outras experiências de consciência corporal, a 

dessilenciação da pessoa. Aqui o corpo do ator é uma massa de possibilidades, ele pode 

ser um autômato ou um dançarino de Butô, onde o corpo se torna comunicador de 

historias da humanidade o corpo se presta a liberdade. 

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

trabalhar a consciência corporal inspiradas nas experiências de Jerzy Grotowski no seu, 

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 e depois. Assim  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 é o corpo o instrumento do ator, um exemplo que 
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ele nos deu foi à 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 a reprodução realista. 

O caminho que Grotowski trilha em direção ao teatro interior se alinha à 

essência do espírito do homem total para se fazer teatro não buscam somente a 

exterioridade o interior também é parte integrante das ações. O ator para ele deve 

desenvolver a potencialidade estrutural da humanidade do homem total. Seu teatro é 

ritualístico toda ação teatral deve ser feito em forma de ritos como as religiões fazem. 

Ou mesmo as cerimonias em cemitérios para compartilhá-los com os espíritos dos 

antepassados. 

A ritualização que buscamos no Teatro do Silêncio passa pela ritualização do 

cotidiano descrito anteriormente, é a encenação da mecanização para assim construir 

gestos significativos do ritual que a cadeia lhes empoe. Ver o seu corpo ritualizado traz 

entendimentos não somente exteriores como interiores, assim o aprofundamento 

ontológico faz a pessoa extrapolar os muros e grades e chegar a sua liberdade.   

 

2.3 corpos que falam 

Quando vencemos as partes do entendimento dialético e do entendimento 

corporal passamos para a formação e construção da personagem.  Tchékhov passa a ser 

a referencia, aqui buscamos com oficinas a técnica da construção da personagem, 

encontrar o centro de energia de cada persona como esse centro vai influenciar na vida 

da persona, como posso encontrar o ponto, o centro de ação e em seguida criar o gesto 

psicológico que vai fortalecer o ator em sua interpretação. Tchékhov desenvolve para o 

do ator uma técnica para o interprete, que complementa o trabalho proposto por 

Grotowski e Boal.  

Tchékhov manipula as ferramentas ao usar as imagens do texto evocando-as 

para retirá-las de sua realidade e reescrevê-las e reinterpreta-las mediante sua 

sensibilidade imaginária e a linguagem teatral, o que importa a mimeses e a 

verossimilhança, chega-se à construção de um texto corporal para desenvolvimento das 

ações que se inscreve a mimeses, considerando que somente o ator estabelece uma 

relação com o real do texto. 
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Para Azevedo, (2004), o ator deve buscar a sua formação corporal com base em 

elementos psicológicos e voltados especificamente para o trabalho interpretativo, não 

usando recursos de treinamento que não seja teatral, enfatizando que: 

Para Tchékhov, os exercícios físicos são necessários quando se trata 

de eliminar resistências corporais do ator, porém, mesmos estes 

devem se buscar em praticas diferentes das usadas na maioria das 

escolas. Ginastica, esgrima e acrobacias são úteis mas não essencial na 

formação do ator, este deve desenvolver, sobre tudo, sensibilidade 

corporal, “seu corpo deve ser moldado e recriado a partir de dentro.  

Azevedo, (2004 p. 45). 

 

Com isso o Teatro do Silêncio leva o entendimento de que é a criação teatral 

deve ter o corpo como elemento central da formação do ator e que a criação da 

personagem deve obedecer ao contexto da encenação. Assim a criação do texto e até a 

produção deve entender o contexto da montagem teatral, para a aplicação em 

circunstancias que os estudantes enfrentaram nas suas vidas.  

Temos como exemplo desse teatro dois grupos que atuam em Brasília com 

redução de danos com a população em risco social, nas periferias do Distrito Federal. 

Unidos Pela Liberdade e RECUPER ART. Aplicando oficinas e curso nas Cidades 

satélites e nas Cidades do Entorno. Sempre com o foco em questões relativas ao crime e 

a prisão e os caminhos para a saída dessa situação, tendo como método para essa 

mudança o Teatro do Silêncio. 

O Grupo Unidos pela Liberdade e RECUPER ART, vem desenvolvendo nas 

periferias  do DF e entorno um trabalho, patrocinado pelo poder público, atendimento 

das populações em risco, com oficinas de teatro e apresentações teatrais. A peça teatral 

serve como elemento para despertar o interesse na comunidade para o teatro e o debate 

sobre temas levantados durante as conversas realizadas depois das apresentações 

teatrais.  

Com o Teatro do Silêncio procuramos realizar uma abordagem do entendimento 

de que o ator é um ser total, ele exerce diversos papeis na sociedade e esses papeis serão 

vividos com um sentido universal. Que suas ações interferem e modificam a si e ao 

mundo. Fazendo com que essa pessoa faça uma leitura ontológica de sua existência. A 

busca e o entendimento do lugar das pessoas no mundo, e como a pessoa pode mudar o 

mundo para se colocar livre como ser. 
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Sartre descreva na Náusea como se dá o processo de libertação do ser que deve 

passar pelo entendimento da completude e recolhimento do vazio. Para libertarmos do 

vazio primeiro devemos penetrá-lo e essa penetração é feita pela “Náusea”, que é 

expressa assim pela personagem Roquetin: 

Não posso dizer que me sinta aliviado nem contente; ao contrário, me 

sinto esmagado. Só que meu objetivo foi atingido: sei que o desejava 

saber; compreendi tudo o que me aconteceu a partir do mês de janeiro. 

A Náusea não me abandonou e não creio que abandone tão cedo; mas 

já não estou submetido a ela, já não se trata de uma doença, nem de 

um acesso passageiro; a Náusea sou eu. ”(SARTRE 1988 p. 160) 

   

Viver o processo de conscientização é dolorido e demorado, é um processo de 

transformação profundo, no caso de Sartre em a Náusea Roquetin passou por uma 

mudança filosófica, os nossos estudantes de teatro também passam por essa 

transformação, pela náusea chagam ao entendimento filosófico de suas existências.  

O trabalho com teatro no sistema penitenciário preocupa-se com a formação do 

ator como também a sua formação cultural, por isso escolhemos não só as suas historias 

como também a dramaturgia universal, já montamos peças como o Voo Sobre o Oceano 

de Brecht, que conta a historia do aviador Lindbergh, que atravessou pela primeira vem 

o oceano atlântico, com um pequeno avião, vivendo e vencendo as dificuldades, 

podemos dizer que a vontade de chegar ao objetivo era tão grande que os obstáculos não 

importavam.  Também foi montado Uma Comedia Aproposito de uma Tragédia de 

Vitor Hugo, que analisa as criticas feita pela sociedade burguesa ao livro O Último Dia 

de um Condenado. Montamos também As Criadas de Jean Gent, uma adaptação 

chamada de As Mau Criadas, que mostra a montagem da peça por um grupo de presos 

que discutia as condições do cárcere, lembro que Gent escreveu no cárcere essa peça. 

Com a formação do ator encarcerado chegamos ao entendimento do que é a 

pessoa e o direito dela como humano, essa dimensão de entendimento leva os 

estudantes à defesa dos direitos humanos que a pessoa privada de liberdade. O estudante 

de teatro passa a ter atitudes de defesa da pessoa não somente do direito objetivo, mas 

na subjetividade e na individualidade da pessoa. Há uma aproximação dos estudantes 

primeiro com os familiares depois dos quem dividem a celas e até dos agentes 

penitenciários por entenderem o seu papel social.  

  



32 
 

 

3 Hamlet Encarcerado 

 

Das peças de Shakespeare, Hamlet é a que mais representa as contradições da 

existência, ela mostra um mundo amplo e complexo, como um espelho retorcido do que 

é o mundo e o ser. Mesmo com toda a controversa das analises e da existência de varias 

versões da peça e de inconsistências entre cenas criticadas por teóricos do teatro, 

observa-se que isso traz uma aproximação ao homem, com um histórico cheio de 

incertezas e de inseguranças. O texto será estudado e comparado com as escolhas e as 

criações dos estudantes em privação de liberdade.  

Trazer para uma reflexão não só existencial, como social, politica e ética, que é o 

proposito do Teatro do Silêncio para com novos entendimentos não só da pessoa, como 

da sociedade carcerária e mesmo da sociedade como um todo, encontradas no texto 

Hamlet.  Com esse objetivo este trabalho propõe desenvolver em primeiro lugar uma 

analise e posteriormente, para o ano de 2016, a montagem da peça teatral Hamlet de 

William Shakespeare, observando o entendimento e as historias de “vários Hamlets” 

existentes no cárcere. 

A adaptação chamará Hamlet Encarcerado. Toda essa discussão levantara as 

questões que fogem do caráter de direito não observado no comprimento da pena. Aqui 

iremos discutir a subjetividade da pessoa e seu direito a subjetividade, conforme 

observa as normas voltadas para os Direitos Humanos, pensados nas políticas de não 

violência usados usadas pelos órgãos que buscam a efetividade dos Direitos Humanos. 

Levantaremos na encenação as violações de direitos praticados pelo sistema 

prisional do DF, comparando com as violações analisadas na peça Hamlet e os 

caminhos para uma reflexão sobrem os Direitos Humanos e o cumprimento da pena. A 

peça em questão servirá de pano de fundo para um debate e para ações que podemos 

tomar como estudantes e professores junto ao sistema de formação e ressocialização, 

foca no cumprimento de pena da LEP. Aqui poderemos construir sugestões para um 

comportamento adequado dos servidores que atua no sistema prisional.  
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Às pessoas privadas de liberdade devem-se observar, no cumprimento de suas 

penas, dois aspectos, o objetivo e o subjetivo. No objetivo encontramos todo o 

arcabouço legal da LEP, da Constituição e de leis relacionadas ao cumprimento de pena, 

um exemplo é a contagem de tempo que a pessoa cumpriu, comparado com a sua 

sentença, se ela já tem ou não direito de progredir o regime, quanto tempo cumprido de 

pena e quanto ainda falta a cumprir, direito objetivo. Já o direito subjetivo analisa o 

comportamento da pessoa. É ai que falta uma intervenção maior no cumprimento da 

pena que não si vê no Distrito Federal.  

Uma avaliação subjetiva da pessoa não é feita e o objetivo da pena não é 

observado na sua integridade. Não há avaliação subjetiva da pessoa privada de 

liberdade, ela pode estar “pronta” para retornar a sociedade e continua presa por cumprir 

os requisitos somente subjetivos e não os objetivos, exemplo disso pode ser o 

comportamento da pessoa. 

  Observaremos em nossa analise, principalmente os requisitos subjetivos, 

observados em Hamlet e depois como eles podem ser encontrados nas pessoas privadas 

de liberdade. Como a angustia, por exemplo, é tratada na peça e como ela é relatada 

pelas pessoas privada de liberdade, como essa analise pode interferir em sua pena. 

 

3.1 análise do texto 

Depois da leitura de Hamlet pedi para os atores criarem um roteiro da historia, 

queria saber qual era o entendimento que eles tiveram. Os relatos focaram nas nuances 

da historia, como na síntese a seguir: um príncipe que teve o pai morto e encontra o 

fantasma que o manda investigar a sua morte, na investigação descobre-se que foi o 

próprio tio do príncipe, combinado com a mãe, que matou o pai e o tio casou-se com a 

mãe do príncipe. Enquanto a investigação do príncipe esta em andamento, há também 

intrigas amorosas com sua noiva, com uma morte acidental do irmão da noiva do 

provocado pelo príncipe. Com a chegada de uma companhia de teatro Hamlet resolvem 

encenar a morte do pai do príncipe, para o tio, que se desespera e revela ser o assassino. 

Por fim com a espada envenenada Hamlet é ferido de morte. 

Debatemos sobre o sentimento de Hamlet, como ele estava nos quatro primeiros 

atos e depois no quinto ato. Chegamos à conclusão que o sentimento que ele passa é de 
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um mergulho profundo na realidade, gerando angustia e melancolia. Pedi então que 

fosse escrito o sentimento que cada um passou, relativo à sua prisão, que gerou 

sentimentos parecidos com o de Hamlet.  

Foram entregues as escritas que passaremos a analisar observando os direitos 

subjetivos da pessoa privada de liberdade e o mergulho existencial encontrado em 

Hamlet. Aqui se observa que os nomes não serão colocados, por questões legais: 

Pessoa 1  

 

Aquele dois de julho pareceu o último... ‘Doda, Doda’, um homem 

colocou uma arma na minha cabeça... Era minha irmã, sem saber que 

era a polícia! Mais dois ou três segundos estava preso... Naquele 

momento, eu já era um preso!... Falei que parecia o último? Era só o 

começo de um caminho que, pra mim, não existia horizonte... A cela 

que me colocaram era escura e fria... Tinha um buraco no chão que 

fedia como carniça!... eles chamam aquilo de “boi”... E, foi lá, onde 

tive que dormir por várias noites... Meu Deus, o que aconteceu 

comigo? Por que estás me deixando passar por isso?... Não vês o 

quanto já sofri a vida toda?... Por que não me deixou morrer aquele 

dia em que fiz uma “roleta-russa”? É claro que nem tinha tanto 

motivo; era por causa de uma garota besta e traíra pra caramba... mas, 

e agora, o que será de mim?... Fui fraco, não nego! Naqueles três 

primeiros dias, tentei morrer de tudo quanto foi jeito... de fome, de 

sede... Se eu tivesse, ao menos uma corda... e, ao invés disso, tive 

amigos... “esquenta não ‘latrô’, passa rápido”!... No dia da minha 

condenação, parecia anestesiado... 22 anos... Mal tinha vivido todo 

aquele tempo!... E, agora que cheguei aos sete... E outras tantas e 

tantas vezes fraquejei... Como é difícil essa vida, meu Deus!...Ter 

alguém que te visite é bom; o apoio da família, namorar... Mas, não 

vivemos a vida que eles vivem... Contamos sempre com algo que está 

do outro lado do muro... E, às vezes, falta coragem para esperar 

tanto... falta ânimo.” 
 

Buscando em Hamlet o sentimento da Pessoa 1, onde a memoria é quase um 

fantasma, em que o corpo é quase inexistente. Um corpo que busca sentido para a dor, 

para a tortura de estar isolado do mundo em um ambiente de frio e medo. Em Hamlet 

encontramos uma profunda solidão que se equivale a da Pessoa 1:  

 

HAMLET: Oh, que esta carne tão, tão maculada, derretesse, 

Explodisse e se evaporasse em neblina! 

Oh, se o Todo-Poderoso não tivesse gravado 

Um mandamento contra os que se suicidam. 

Ó Deus, ó Deus! Como são enfadonhas, azedas ou rançosas, 

Todas as práticas do mundo! 

O tédio, ó nojo! Isto é um jardim abandonado, 

Cheio de ervas daninhas, 
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Invadido só pelo veneno e o espinho  

Um quintal de aberrações da natureza. 

Que tenhamos chegado a isto... (SHAKESPEARE 2010. p. 12) 
 

Nos dois textos encontramos um desejo de morte, uma falta de sentido para a 

existência, uma geografia que não cabe no existente, um mundo que parece estar 

afetando de uma forma agressiva o existir. Sabendo desse mundo Hamlet e a Pessoa 1, 

reconhecem que o conhecimento sobrepõe á consciência, pois a consciência é anterior 

ao conhecimento, saber é estar consciente do saber, então o conhecimento não se coloca 

como apresentado nas pedagogias usadas na nossa educação, que coloca o 

conhecimento, o saber, como a priori á consciência. A consciência é reflexiva, a 

consciência é saber que se sabe, sendo assim devemos pensar no conhecimento da 

consciência.  

“Doda, Doda”, é a consciência antes do conhecer, é o som da irmã que grita: 

“Doda, Doda” que leva a consciência de ser, é o acesso ao ser, para depois conhecer. O 

conhecimento é consciência de alguma coisa, então devemos antes da consciência 

conhecer que somos conscientes. Esse entendimento leva a uma revisão das ações, dessa 

pessoa, ela vai analisar o ocorrido, a sua historia. Nessa analise ela toma conhecimento 

do seu existir e da existência do outro. Os gritos interiores dos dois personagens trazem 

consciência reflexiva sobre suas ações.  

Mergulhar e criar uma analise ontológica fez parte desse relato, que traz como 

resultado o entendimento das suas emoções.  

Os debates sobre esse tema: ter consciência de que somos conscientes, levou a 

muitas reflexões sobre as ações do homem no mundo. Levantamos vários 

acontecimentos históricos em que o que movia a pessoa era a irracionalidade e as 

consequência desse agir. Assim chegamos mais uma vez ás próprias historia das pessoas 

que comentem crimes, será que houve analise para a ação criminosa da pessoa ou será 

que foi o impulso que levou a essa ação? Muitas respostas foram dadas: 

 

Pessoa 3 – ‘professor eu entrei no crime por vaidade, para ter o 

mesmo que os meus amigos que roubavam postos de gasolina.’ 

Pessoa 2 – ‘eu via as coisas nas lojas e pegava, nunca pensei nisso.’ 

Pessoa 6 – ‘pra mim foi uma coisa que levou a outra, a droga e depois 

o furto e por fim o latrô.’  

Pessoa 4 – ‘agente não pensa nas consequências, só pensamos em 

mais e mais. ’ 

 

Hamlet com as sua reflexões existenciais levou as pessoas privadas de liberdade 

à reflexão sobre suas escolhas e uma analise sobre o mundo. 
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Pessoa 2  

 

Brasil, por que me desamparaste?  

Por que, quando criança, não me desses sequer a oportunidade de 

estudar? 

Ah!, se eu tivesse estudado... 

Será que, por eu morar na periferia, ser pobre ou ser filho de uma 

empregada doméstica, não poderia eu estudar ou trabalhar no mesmo 

colégio e emprego que você? 

Saiba que, naquele momento em que você virou as costas para mim, 

fosses egoísta e preconceituoso com o teu filho... 

E, me negando o direito de estudar e trabalhar, que são indispensáveis 

na vida de qualquer ser humano que queira se tornar um cidadão de 

bem, tu permitisses que eu viesse a traficar, mendigar, roubar... Como 

fiz várias vezes... Isso, enquanto você jogava fora quilos e quilos de 

comida. 

Agora, por causa do teu preconceito e das más opções que tive, olha 

só onde estou! 

Estou jogado num lugar onde a tristeza, o desespero, a opressão, a 

angústia e o medo apavoram o coração das pessoas... 

Agora, qual será o sentimento que está no teu coração neste momento? 

Por ventura, vai virar as costas para mim mais uma vez, como sempre 

fez e fingir que nada viu? 

Ou terá compaixão de mim, ao ponto de me estender as tuas mãos 

para me ajudar a sair desse lugar? 

Brasil, tudo que eu queria, nesse momento, era o teu perdão. 

Mas, será que você pode me perdoar? 

Preciso de uma oportunidade para ser livre como um de teus filhos. 

Oportunidade, não apenas de estar fora das grades, mas, de poder 

estudar, trabalhar, fazer amigos, criar meus filhos que, há mais de sete 

anos, têm sido obrigados a viver sem mim, dependendo das migalhas 

dos outros... 

Isso é, se você acreditar que uma pessoa que um dia veio parar neste 

lugar, possa se recuperar e reintegrar à sociedade novamente. 

Se você acredita, me ajude! Tire-me desse lugar, desse buraco... Pois, 

estou me sentindo só e desamparado... 

Ajude-me! Ajude-me, me ajude... 

Brasil... 
 

Aqui debatemos o sentimento de ser estrangeiro no próprio pais, por isso as 

perguntas sobre o que o pais fez com ele, e a pergunta, será que fiz? Ou foi o contrario? 

Isso encontra ressonância em vários lugares em Hamlet, ele estuda fora da Dinamarca, 

são feitos comentários sobre o país que denigre as pessoas e o próprio território, ele no 

decorrer da historia é exilado. Assim encontramos ressonâncias desse estrangeirismo 

nos dois textos: 

HAMLET: Oh, sim, como não. Mas, pro meu sentimento – e sou 

nascido aqui, criado nesses hábitos – é uma tradição que seria mais 
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honroso romper, não respeitar. Esse deboche brutal nos transforma em 

alvos de insultos e achincalhes de todas as nações, do Oriente ao 

Ocidente, nos dá fama de bêbados, mancha nossa reputação; 

dinamarqueses suínos. Todos os nossos feitos, por mais belos que 

sejam, ficam ofuscados por esse costume inglório. Isso acontece 

também com indivíduos que, por nascerem com algum defeito natural, 

do qual não são culpados (a Natureza não permite que escolham sua 

origem) têm um temperamento exaltado e rompem as fronteiras e 

defesas da razão; ou que, por adquirirem hábitos nocivos, de chocam 

com os comportamentos bem aceitos. Essas pessoas, digo, pela nódoa 

de um estigma – Marca da natureza ou azar do destino – Terão todas 

as suas virtudes desprezadas, sejam elas tão altas ou infinitas quanto o 

homem é capaz. Uma gota do mal, uma simples suspeita, transforma o 

leite da bondade no lodo da infâmia. (SHAKESPEARE 2010. p.  (pág. 

21). 
 

 

Com o encontro dos dois textos o debate passa a ser sobre o papel do estado e suas 

implicações com os cidadãos, quanto mais o estado esta ausente maiores são as ofensas aos seus 

direitos. E o sentimento é de não pertencimento da pessoa a sua pátria. Assim a destruição pode 

ser um caminho para esse ser não pertencente. Os Direitos Humanos chamam a atenção para as 

politicas de afirmação da pessoa como pertencente, como atuante em seu país, conforme os 

artigos 3, 7 15 dos direitos humanos, onde o estado deve reconhecer a individualidade da pessoa 

e protege-la;  

Observa-se que em Hamlet e na Pessoa 2 há uma insatisfação que vai além dos 

acontecimentos, extrapola os fatos históricos vividos pelos dois e projeta um sentido 

mais amplo, existencial, que transforma a analise do mundo transcendente e universal, 

aqui as personagens analisadas vão além da materialidade do mundo, é um sentimento 

metafisico, um lamento do resultado das historias contadas das pessoas e do território. 

Se fosse outra historia seriam outros entendimentos, outras pessoas que existiriam. 

Notamos que há uma busca, nos dois casos, de um encontro a um ser universalmente 

bom, transcendente ao mundo encontrado por eles.  

Pessoa 3  

Estar preso para mim foi conhecer o outro lado da vida que eu não 

conhecia. 

Estou no lugar a onde não tenho o direito de ver a lua nem as estrelas. 

É um lugar muito escuro onde a solidão mora comigo, ninguém vê a 

minha dor, só a solidão, são 09 anos assim. 

Vendo um cenário de grades em minha frente, é triste, sinto angústia 

dor... Vejo as mesmas coisas todos os dias, nada muda. 

Tudo isso me fez ver parte da minha vida ficar para trás, nesta data fui 

preso. 

Eu sou testemunha, cadeia não é lugar para quem gosta da paz.  
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A prisão quase tirou minha família de mim. 

Eu estou marcado pelo resto da minha vida por que passei pela prisão. 
 

 

Ao mesmo tempo em que lamenta, existe uma compreensão de que há outro 

lado, que podia fazer com que ele se tornasse outra pessoa. Mesmo com toda a realidade 

descrita por uma visão de angustia e sofrimento, encontramos um entendimento de que 

possibilidades podem ser criadas para a concepção de outro ser. Hamlet também 

lamenta a sua condição:   

 

... HAMLET: Deus vos acompanhe.  

(Saem Rosencrantz e Guildenstern.) 

Agora estou só. 

Oh, que ignóbil eu sou, que escravo abjeto! 

Não é monstruoso que esse ator aí, 

Por uma fábula, uma paixão fingida, 

Possa forçar a alma a sentir o que ele quer, 

De tal forma que seu rosto empalidece, 

Tem lágrimas nos olhos, angústia no semblante, 

A voz trêmula, e toda sua aparência 

Se ajusta ao que ele pretende? E tudo isso por nada! 

... 

Pois devo ter fígado de pomba, sem o fel 

Que torna o insulto amargo, 

Ou já teria alimentado todos os abutres destes céus 

Com as vísceras desse cão. 

Ah, vilão obsceno e sanguinário! 

Perverso, depravado, traiçoeiro, cínico, canalha! 

Ó, vingança! 

Mas que asno eu sou! Bela proeza a minha. 

Eu, filho querido de um pai assassinado, 

Intimado à vingança pelo céu e o inferno, 

Fico aqui, como uma marafona, 

... (SHAKESPEARE 2010. p. (pág. 48)  

 

 

Foi tirado da Pessoa 3 e de Hamlet a capacidade de encaixar os fundamentos do 

seus mundos na nova realidade. Tudo que os dois sabem se esfacelam ao olhar e 

analisar as suas próximas ações. As visões, aparentemente retorcidas da realidade fazem 

com que os personagens busquem um entendimento que é a realidade, “Fico aqui, como 

uma marafona,” e “Tudo isso me fez ver parte da minha vida ficar para trás,” o lamento 

não retira o desejo de enfrentamento da realidade, eles buscam uma saída. “Ó, 

vingança!” diz Hamlet, como uma ação futura e “a prisão quase me tirou a família”, 

quase não é absoluto, significa que ele ainda tem família e que isso o faz capaz de agir 

no futuro. 



39 
 

Pessoa 4  

 

Aqui a minha vida cheira a morte, ou melhor... Fede a morte. E a 

morte cheira? Realmente o fedor fúnebre só existe nos vivos! Esse 

fedor vem da corrupção do homem, da riqueza e do poder.  Esses 

ficam incomodados com os subalternos, o subproduto humano, pois ai 

a pobreza prolifera e o cheiro é outro, a morte com outo cheiro. Os 

famintos se proliferam a dor a miséria geram frustrações, contra o 

amor cultuam o ódio. Vemos com isso publicarem crimes, 

assassinatos, sequestros, roubos, guerras... a violência gerando mais 

violência 

Essa apologia de impor a dor por muitos anos deixa de funcionar. 

É humilhante ler a historia do Brasil e ver que meus ancestrais só lhes 

fizeram o bem, em sociedade... Criou os vossos filhos, fez o trabalho 

pesado e sem reclamar. Como pagas o bem com o mau? Aqui no 

chilindró ainda escutamos o estalar do chicote.  

Aqui eu na tumba de pessoas vivas 

Venci a morte 

Lancei-a no calabouço do esquecimento. 

Por mais que a mim humilhas  

Nunca me aprisionará 

A mente pertence ao infinito, escuridão total 

Alguém ai? Alguém me escuta? Socorro? 

 

 

O que é ser um prisioneiro? É estar trancado em uma cela, ou ter mil formas de libertar 

o espirito? Essas perguntas são feitas sempre entre as pessoas privadas de liberdade, e quando 

encontram um sentido para a sua existência, pode ser no trabalho, na educação, o teatro e 

mesmo na religião, percebemos um entendimento diferente de prisão dessas pessoas, prisão 

torna-se uma metáfora,  

 

HAMLET: Deixa eu ver. (Pega o crânio.) Olá, pobre Yorick! Eu o 

conheci, Horá-cio. Um rapaz de infinita graça, de espantosa fantasia. 

Mil vezes me carregou nas costas; e agora, me causa horror só de 

lembrar! Me revolta o estômago! Daqui pendiam os lábios que eu 

beijei não sei quantas vezes. Yorick, onde andam agora as tuas 

piadas? Tuas cambalhotas? Tuas cantigas? Teus lampejos de alegria 

que faziam a mesa explodir em gargalhadas? Nem uma gracinha mais, 

zombando da tua própria dentadura? Que falta de espírito! Olha, vai 

até o quarto da minha grande Dama e diz a ela que, mesmo que se 

pinte com dois dedos de espessura, este é o resultado final; vê se ela ri 

disso! Por favor, Horácio, me diz uma coisa. (SHAKESPEARE 2010. 

p. 100) 
 

 

Hamlet toma consciência de que a liberdade pode ser desaprisionada pelo 

sarcasmo, pelo riso, e sugere Yorick que leve a solução encontrada em seu interior. A 
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consciência da dor, da angustia leva ao entendimento de que a liberdade esta além das 

grades, das traições, dos desrespeitos. 

Pessoa 5 

 

Engraçado, aqui no presidio não conheço um ladrão rico e dizem que 

roubam a grana de hospitais e escolas. A senhora justiça social não 

sabe onde eles estão não deveriam dividir uma sela comigo, ou estar 

no meu lugar? Aqui não tem ninguém. 

Espera ai esse Ninguém sou eu.  

Estou na prisão, lembra. 

E aqui como a comida do cão.  

Cão não, é sacanagem com bichinho.  

Quem me dera ser um cão.  

As cadeias do Brasil não cabem mais gente 

Alguém acha que estou mentindo? 

vem passar um final de semana conosco. 

Aviso. As vagas são só para o ano de 2069. 

E por favor, não traga nada,  

nem roupas,  

aqui não é permitido. 

Em Hamlet encontramos a seguinte: 
 

HAMLET: Então se aproxima o fim do mundo. Mas essa notícia não é 

verdade. Deixem que os interrogue com cuidado: o que é que vocês 

fizeram com a Fortuna pra ela jogá-los nesta prisão? 

GUILDENSTERN: Prisão, meu senhor?! 

HAMLET: A Dinamarca é uma prisão! 

ROSENCRANTZ: Então o mundo também. 

HAMLET: Uma enorme prisão, cheia de células, solitárias e 

masmorras – a Dinamarca é das piores. (SHAKESPEARE 2010. p. 

40) 

 

 

Observamos tanto em Hamlet quanto no depoimento da Pessoa 5 que há uma 

engrenagem para desmerecer a pessoa, enquanto na Dinamarca essa engrenagem é constituída 

de num sentido existencial, no Brasil as condições das prisões são desumanas. Aqui devemos 

lembrar que a realidade dos Direitos Humanos não é observada, onde deveria ter quatro 

encontramos quinze. A comida é uma lastima, muitas vezes vemos dezenas de quentinhas 

jogadas no lixo, perguntamos a razão ai vêm respostas como essas: “estava azeda”, “é carne de 

monstro, professor”, a carne mal cozida, o café com leite é “Chernobyl” dá diarreia, modificar a 

comida na cela é “melhorado” e ela é feita no “fogão”, garrafa pete recortada ao meio e 

queimada para não derreter, ali é colocado papel, plásticos e tudo que possa queimar para 

esquentar a quentinha e fazer o “melhorado”.  

 

Pessoa 6  

 

Silencio vazio. 
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Chegou a hora de dormir a cela é de 6 metros quadrados, como esta 

escrita na Lei de Execução Penal. Só que essa lei foi alterada, sem 

passar pelo congresso, onde deveria ter um tem três. Onde era para ter 

oito, tem vinte e sete, por enquanto. E a violência só aumenta... e vai 

continuar? 

Nada me arruína mais o corpo, nada me destrói mais a alma, nada me 

corrói de modo mais funesto do que o sofrimento psicológico. 

Muito sofrimento traz resultados negativos: quando somos excluídos, 

humilhados, desligados da realidade, e tachados de irrecuperáveis, tais 

imagens trará repercussões futuras? Ou será que somente vivo em uma 

ilusão? Ou será um ciclo vicioso pode alcançar proporções 

alarmantes? 
 

Aqui encontramos a síntese existencial de Hamlet:  
 

HAMLET: Ser ou não ser – eis a questão. 

Será mais nobre sofrer na alma 

Pedradas e flechadas do destino feroz 

Ou pegar em armas contra o mar de angústias – 

E, combatendo-o, dar-lhe fim? Morrer; dormir; 

Só isso. E com o sono – dizem – extinguir 

Dores do coração e as mil mazelas naturais 

A que a carne é sujeita; eis uma consumação 

Ardentemente desejável. Morrer – dormir – 

Dormir! Talvez sonhar. Aí está o obstáculo! 

Os sonhos que hão de vir no sono da morte 

Quando tivermos escapado ao tumulto vital 

Nos obrigam a hesitar: e é essa reflexão 

Que dá à desventura uma vida tão longa. 

Pois quem suportaria o açoite e os insultos do mundo, 

A afronta do opressor, o desdém do orgulhoso, 

As pontadas do amor humilhado, as delongas da lei, 

A prepotência do mando, e o achincalhe 

Que o mérito paciente recebe dos inúteis, 

Podendo, ele próprio, encontrar seu repouso 

Com um simples punhal? Quem aguenta  

Gemendo e suando numa vida servil, 

Senão porque o terror de alguma coisa após a morte – 

O país não descoberto, de cujos confins 

Jamais voltou nenhum viajante – nos confunde a vontade, 

Nos faz preferir e suportar os males que já temos, 

A fugirmos pra outros que desconhecemos? 

E assim a reflexão faz todos nós covardes. 

E assim o matiz natural da decisão 

Se transforma no doentio pálido do pensamento. 

E empreitadas de vigor e coragem, 

Refletidas demais, saem de seu caminho, 

Perdem o nome de ação. (Vê Ofélia rezando.) 

Mas, devagar, agora! 

A bela Ofélia! 

(Para Ofélia.) Ninfa, em tuas orações 

Sejam lembrados todos os meus pecados. 
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O principal monologo de Hamlet, pode ser visto em todas as falas que foram 

colocadas e também nas pessoas que se encontram em restrição de liberdade. Toda a 

profundidade existencial carregada de um profundo drama teatral, fez com que esse 

texto fosse referencia de muitas montagens. Chamar a atenção para a realidade 

carcerária e revelar quantas existências são refeitas no cárcere torna pessoas privadas de 

liberdade em Hamlet Encarcerados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A finalidade da liberdade é a plenitude do homem, pois a liberdade vem ao 

mundo pelo homem. Assim sendo o fim é escolhido livremente pelo ele. Essa escolha 

no pensamento ontológico é ação. E ação é sempre ultrapassar de um dado presente para 

um resultado que se busca, o fim. Então não posso cortar laços com o futuro, devo 

entender que a situação da escolha esta não só no presente ela tem ligações com o 

futuro. 

E é com esse futuro que queremos dialogar, passar por uma revisão das historias 

contadas na experiência com Hamlet e transforma-las em ações para o futuro, levar ao 

publico não só um “espetáculo”, mas uma possibilidade de conversar sobre o que é ser 

um existente em qualquer situação, mesmo a do encarcerado. 

Assim pela finalidade dos atos o homem constrói consciência, pois não há 

consciência que não seja posição de um objeto transcendente. Assim a consciência não 

contem conteúdo, os dados são construções do entendimento do objeto, então a 

consciência é consciência posicional do mundo, pois ela transcende para alcançado o 

objeto. Se a consciência do objeto é uma consciência da sua consciência devemos então 

analisar o mundo com a liberdade de entendimento que transcende o próprio 

entendimento de liberdade. 

A arte deve buscar essa dicotomia, a liberdade ontológica, onde o homem 

ultrapassa os seus próprios dados e a libertação social, onde os artistas possam a unir-se 

em uma compreensão de que a arte transcende a própria arte. A arte deve olhar o 

homem em sua inteireza e assim torna-lo livre, aqui o encarcerado terá condições de 

conduzir o seu destino e saber fazedor de sua historia. 

Hamlet Encarcerado tem como finalidade o entendimento primeiro do que é o 

ser e em seguida do ser como integrante social. E a peça de Shakespeare, nos conduz 

para essa reflexão. Encontrar o que esta “silenciado” nas pessoas privadas de liberdade, 

para uma reflexão sobre o que são os cárceres, físicos e existencialmente. 
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Esse trabalho relata a primeira parte de um projeto que visa a adaptação e 

montagem do espetáculo Hamlet Encarcerado. Estamos em processo de montagem com 

o grupo no Centro de Progressão Penitenciaria, localizado no CIA., lá se encontra as 

pessoas privadas de liberdade em regime semiaberto. A provisão de estreia é maio de 

2016.  
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