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Prefácio

Em Teatro em Cadeado – Uma Experiência em Cela de 
Aula, a autora apresenta as agruras de uma prisão sobre o prisma 
de uma educação libertadora, contrapondo a cotidiana repressão. 
A aposta na construção compartilhada de saberes, na diversidade 
de temas e estratégias que, entre outras ações, estimulava o exercí-
cio do: observar, ouvir, registrar, questionar, dialogar, respeitar..., 
contribuiu para que ela conseguisse transformar aquele espaço. 

Suas metodologias e estratégias foram construídas com os 
alunos e não para eles. Essas oferecem possibilidades e, enquanto 
libertam as pessoas privadas, temporariamente, do seu direito de 
ir e vir, humanizam as prisões e, consequentemente, contribuem 
para a (re) inserção social dessas pessoas. Um dos principais desa-
fios para quem se propõe a trabalhar em um presídio.

Janilce, minha amiga e colega de profissão, além de lutar 
para que a educação seja reconhecida como um direito, não 
como um prêmio para aquelas pessoas, conseguiu um feito raro 
com suas oficinas teatrais: colocar do mesmo lado e com objeti-
vos unificados, os segmentos atuantes em uma prisão - professo-
res, agentes de segurança e de saúde, pessoas presas /estudantes. 
Transformou aquele espaço sombrio e de convivência temporária 



em um espaço de múltiplas vivências, de construção do conhe-
cimento e de (re)construção de valores. Sua ousadia prova que 
outra rotina nas prisões é possível. 

Teatro em cadeado soa como sinônimo de Teatro da diver-
sidade, com práticas inovadoras em um espaço que tem como 
matéria-prima a limitação; o não, antecedendo, sempre, o sim 
- as especificidades das juventudes, das pessoas adultas, das pes-
soas idosas; considerando, ainda, as especificidades de gênero, 
raça, conviventes no cárcere. Seus relatos ratificam a função so-
cial – essencialmente, transformadora - da educação e das artes 
em uma prisão.

Esta obra revela a complexidade do interior de uma prisão; 
os desafios para quem pretende lá trabalhar, seja em que função 
for. Enfim, indico-o a todas as pessoas que acreditam na (re) 
inserção social de pessoas encarceradas. Pois, a sua leitura nos 
remete à nossa alma e muda nossos olhares sobre as pessoas, tem-
porariamente, em cumprimento de pena. 

Delzair Amâncio
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Apresentação 

“Cultura e arte são recursos vitais para a sobrevivência.” 
(Sthephen Nachmanovitch)

TEATRO EM CADEADO é o relato de experiências rea-
lizadas, por meio de oficinas de teatro, com detentos em quatro 
penitenciárias do Sistema Penitenciário da Papuda do Distrito 
Federal no período de 2005 a 2013. Diversos projetos desen-
volvidos, durante esses anos, serão apresentados nesta obra que 
objetiva demostrar como a arte-educação, com ênfase na dra-
maturgia, pode contribuir para a transformação do indivíduo, 
independentemente do lugar onde ele esteja. 

Foram oito anos dedicados a quebrar os “muros” da cadeia 
e das “amarras da alma” de todos os envolvidos nos projetos aqui 
apresentados; e, sobretudo, dedicados a percorrer o caminho da 
contramão, com a finalidade de promover a liberdade na prisão. 
O processo construtivo que a atividade artística proporciona é 
diferente de outras formações e informações; a arte é a formação 
do interior do homem, é a emoção que ouve a voz do coração, 
é humanização. Ela é tão importante para o crescimento e de-
senvolvimento do ser humano quanto a alimentação, a escola, a 
religião etc.
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Leituras, observações e vivências com arte-educação, em di-
versos ambientes, deram o suporte necessário à professora, com 
formação em educação infantil, Artes e Psicopedagogia, realizar 
as oficinas de teatro no sistema prisional. Atividades lúdicas ins-
piradas no Teatro do Oprimido do dramaturgo Augusto Boal, 
bem como em exercícios adaptados de outros teóricos do fazer 
teatral, pautaram a produção de textos e das cenas de histórias 
reais resgatadas nos palcos das tragédias vividas por cada um dos 
alunos-detentos. Nessas oficinas, foi possível proporcionar edu-
cação e cultura; liberdade e limites; alegria e reflexão. 

Os jogos do “fazer de conta” possibilitaram aos alunos-de-
tentos; libertarem o corpo, expressarem emoções, relacionarem-
-se uns com os outros, quebrarem o cadeado que aprisionava 
o interior de cada um. “Por um instante, esqueci em que lugar 
estava…”, frase muitas vezes pronunciada por alunos durante 
as oficinas, nas quais o prazer e a alegria oportunizaram a ree-
laboração do sentimento de dor “carimbada” pela condição de 
estarem presos em cadeia. Durante a realização das oficinas, foi 
testemunhado o encantamento do homem oprimido, enquanto 
a criança escondida em cada alma era libertada nas brincadeiras e 
no fazer de conta do teatro. Nesses momentos, percebia-se a hu-
manidade existente no subconsciente de cada aluno; ao mesmo 
tempo em que era permitido a cada um encontrar beleza em sua 
própria produção criativa. 

Para melhor acompanhamento do trabalho desenvolvido, 
esta obra está organizada em três capítulos. O primeiro busca, 
de forma sucinta, uma abordagem conceitual do Teatro, sob a 
perspectiva do teatrólogo Augusto Boal, e da visão pedagógica e 
terapêutica da autora, destacando-se a importância das oficinas 
de teatro para a ressocialização de presos em cadeias. O segundo 
capítulo descreve o processo pedagógico percorrido na execução 
dos projetos/oficinas e apresenta uma referência analógica com o 
trabalho de terapia ocupacional, por meio de expressão artística, 
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realizado pela psiquiatra Dra. Nise da Silveira no tratamento de 
pacientes do Centro Psiquiátrico Nacional - Engenho de Den-
tro-RJ. A fim de ilustrar o decorrente, o capítulo III traz uma 
breve história de Severino (ex-detento), bem como, a reprodução 
de cartas (depoimentos) que, espontaneamente, foram escritas 
pelos alunos. No final, encontra-se uma juntada de anexos – fol-
der, reportagens e textos utilizados nas oficinas.

Este relato fez-se necessário como comprovação de que a ar-
te-educação pode ser essencial para a formação do cidadão, pois; 
o ser humano é corpo, mente e alma, e nem sempre os três estão 
em harmonia. O contato com as linguagens artísticas, especial-
mente, o teatro, pode conduzir o homem, mesmo o criminoso, 
ao retorno às raízes humanas mais profundas de suas memórias; 
para daí, então, rever valores éticos e morais e, por conseguinte, 
reconstruir sua identidade.

Enfim, que a leitura desta obra contribua para se (re)pensar 
os instrumentos para uma possível ressocialização do encarcera-
do e que, também, sirva de inspiração para outras experiências 
que utilizem a arte dramática como alicerce construtor de uma 
educação reflexiva e ressocializadora.
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Capítulo I

BREVES CONSIDERAÇÕES 
SOBRE O TEATRO

“O Sistema Penitenciário despersonaliza o preso. O teatro 
é a forma dele voltar a ser cidadão, reestruturar a vida, 

ressocializar-se com o outro e não contra o outro.”  
 

(Paul Heritage)
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1.1 – O TEATRO DO OPRIMIDO DE 
AUGUSTO BOAL 

Teatro, entre seus inúmeros significados, é a arte da repre-
sentação da vida. É o estudo do comportamento humano, dos 
contextos que levam o indivíduo a pensar e agir de uma deter-
minada maneira. Para Boal “... teatro é a capacidade dos seres 
humanos (ausente em animais) de se observarem a si mesmo em 
ação.”1 O fazer cênico é um exercício que serve como instrumen-
to às reflexões da própria existência humana. Teatro é conflito e 
transformação.

Augusto Boal (1931-2009), dramaturgo, pesquisador do 
teatro e preocupado com as questões políticas da sociedade, 
propôs intervenções dramáticas que atuassem diretamente nos 
problemas vividos pelo cidadão comum. Sua estética teatral visa 
reflexão e mudança de comportamento. Segundo ele2, “A lingua-
gem teatral é a linguagem humana por excelência, e a mais essen-
cial. Sobre o palco atores fazem exatamente aquilo que fazemos 
na vida cotidiana, a toda hora e em todo lugar.” Pensando assim, 
democratizou o fazer teatral e sugeriu essa prática como meio 
de compreensão e de busca de soluções para problemas sociais e 
interpessoais.

O Teatro do Oprimido (TO), técnica criada por Boal, é 
uma estética cênica construída por meio da experimentação prá-
tica em laboratórios teatrais e da sistematização teórica em semi-
nários ocorridos no Centro de Teatro do Oprimido - CTO no 
Rio de Janeiro, realizadas por seus Curingas e multiplicadores. 
1  Boal, Augusto (2008, p. xiv)
2  Ibidem (p. ix)
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Sua proposta teatral possibilita, aos participantes da técnica, a 
expansão da sua capacidade de compreensão do mundo. São ato-
res agindo além da representação de um personagem no palco 
para uma plateia atuante que não tem apenas o papel de especta-
dores, mas de espect.-atores. Para Boal (1993:16) “O espectador 
é o elemento fundamental da comunicação por meio do teatro”. 

Teatro é vida; pois, socialmente, somos não-atores, repre-
sentando os variados papéis no cotidiano que a vida nos impõe. 
No palco, com atores, a vida se debate com seus personagens; e, 
na distração do olhar, enquanto plateia, purificamos nossas emo-
ções. Teatro é comunicação, é interação com o público. Em vista 
disso, ele só se realiza em conjunto: TEXTO-ATOR-PLATEIA, 
separados não existem, são apenas elementos da arte dramática, 
mas estando juntos, solidificam a função dramática, tragédia e/
ou comédia. 

Fazer teatro é a junção de todas as linguagens expressivas da 
arte representada pelo corpo vivo, atuante com seus movimen-
tos, sons, silêncios, olhares, respiração, emoção. E por se apro-
priar de todas as outras linguagens artísticas para se compor é 
uma arte “impura”. 

1.2 – A AUTORA E O TEATRO

Não sou atriz. Gosto mesmo é de fazer parte da constru-
ção do espetáculo. Sentir o teatro em construção, exercitar o EU 
mais profundo, testemunhar a transformação do ator em per-
sonagem. O teatro para mim é o faz de conta da verdade, por 
meio da brincadeira. É provocar sorrisos e lágrimas, é reflexão. 
É a emoção que transborda e se esvazia, sem que se dê conta da 
seriedade com que os personagens nos falam. 

O teatro é tragédia, é drama, é comédia, é vida! No exercício 
dramático do faz de conta, o adulto encontra prazer e diversão 
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para salvar-se de suas misérias cotidianas e resgatar a criança viva 
no seu inconsciente; para o encarcerado, esse é o momento de 
libertação do “lacre” imposto pela sociedade, de liberação da 
criança; capaz de ao brincar, ao dramatizar suas vivências, criar, 
naturalmente, observações e explicações do seu entendimento 
sobre o mundo. Ostrower (2010:127) descreve a criatividade 
inerente a criança nesse processo: 

Nas crianças, a criatividade se manifesta em todo seu 
fazer solto, difuso, espontâneo, imaginativo, no brin-
car, no sonhar, no associar, no simbolizar, no fingir da 
realidade e que no fundo não é se não o real. Criar é 
viver, para criança.

No teatro, o “fingir” que é o outro, para experimentar a dor 
trágica da “Medéia” ou a inocência das personagens da peça “A 
Bruxinha que era boa”, possibilita sair de si para observar o outro 
que está no seu inconsciente e, então, adequar-se a realidade. 
Portanto, concordo com Nachmanovich (1993:51), quando diz 
que “A criatura que brinca está apta a se adaptar à mudança de 
contextos e de condições. A brincadeira, na forma da livre im-
provisação, desenvolve nossa capacidade de lidar com o mundo 
em constante mutação.” 

Toda expressão artística é um exercício cênico no qual cada 
linguagem possui sua especificidade de comunicação - assim: 
cores, formas, texturas, linhas, superfícies, movimentos, corpos, 
figurinos, máscaras, sons, luzes, cenários, maquiagens e poesias 
são alguns dos elementos expressivos utilizados para representar 
ideias e emoções. 

O mundo é um grande palco; e nele, somos vários per-
sonagens vivos e reais apresentando espetáculos sem ensaios; 
a vida que levamos é fruto de nossas escolhas. Acredito que 
todos deveriam experimentar o fazer teatral para se encontrar 
nos vários personagens de si mesmo e, assim, fazer a melhor 
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opção. A linguagem teatral é a arte que pode salvar vidas, curar 
a doença da alma.

1.3 – O TEATRO EM CADEADO

No exercício de professora de Arte do Programa de Res-
socialização dos Internos do Sistema Penitenciário da Papuda - 
DF, em convênio com a Secretaria de Estado da Educação do 
Distrito Federal (SEEDF), compreendi que ninguém é livre e 
nem preso totalmente. Aprendi o que é prisão: prisão de paredes; 
prisão social; prisão emocional. Compreendi o valor da liberdade 
sem cadeados e o valor da liberdade de alma. Descobri o verda-
deiro valor e o verdadeiro sentido da liberdade. Prisão e liberdade 
foram os meus dois grandes desafios. 

Alunos encarcerados foram os personagens no cenário que 
abrigou o meu sonho de trabalhar com teatro. Mas, como pro-
por liberdade de expressão dentro da cadeia? O que é crime? Não 
me cabe aqui defini-lo, outras literaturas o farão. Interessa-me o 
ser humano aprisionado, aquele que teve sua liberdade tempora-
riamente interrompida justificada pelo crime cometido. Durante 
as oficinas de teatro, testemunhei declarações: “Professora, por 
um instante havia esquecido do lugar onde estou…” E eis que o 
sujeito oprimido pela condição de encarcerado, vai ao encontro 
da liberdade interior, ao mesmo tempo que resgata a humanida-
de também perdida. Penso, então,  “Caiu a ficha...” , o criminoso 
está preso e condenado no seu EU, as grades e as paredes não o 
tornarão diferente.

O Sistema Prisional, por si só, não recupera um criminoso. 
“A cadeia é um inferno!”, “Aqui tudo é proibido!” - diziam, princi-
palmente, os mais jovens. A maioria dos encarcerados é de origem 
pobre, o que não justifica seu crime, apenas retrata a violência so-
cial vivida pelos apenados. Souza (2011:233) afirma que: 
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Quando a marginalidade torna-se o móvel que (im)
pulsiona a vida do indivíduo, liberdade para ele passa 
a significar outra coisa: o direito de não se submeter a 
uma ordem social que o nega, que lhe sonega, que o 
renega e que o esmaga.

Na cadeia, deparei-me com uma realidade: a negação dos 
direitos humanos fundamentais. Os relatos eram de uma infân-
cia negada, violada, sem EDUCAÇÃO, sem afeto. A prisão já 
existia na profundidade desses seres, porém isso, nem sempre, 
torna todos criminosos. O ambiente prisional aumenta o abismo 
da criminosidade, pois desumaniza as relações que são pautadas 
por regras de conduta emergencial, sem efetiva expressão de ami-
zade / fraternidade. 

Nesse ambiente, então, foi fornecida, aos participantes 
das oficinas de teatro, uma chave capaz de romper o cadeado 
interior de cada um. Para sobrepor ao ambiente opressor em 
que estavam. O jogo cênico ofereceu a ludicidade, a liberda-
de e o “fazer de conta”, capazes de despertarem o sentimen-
to de prazer e alegria - emoções tão humanas e vitais para a 
reconstrução de um sujeito fragmentado. A atividade teatral 
possibilitou exploração das emoções, coletivamente, pois não 
é um exercício solitário, precisa do outro para seus embates 
e reflexões; ou seja, as oficinas de teatro tornaram-se, para 
o preso, o espaço facilitador ao relacionacionamento com o 
outro, sem as amarras da cadeia. Os jogos teatrais abriram as 
portas da imaginação e da criação, exploraram o inconsciente 
e a capacidade de reformular realidades e sonhos. Deixou de 
existir a “cela de aula” para existir a sala de aula - o “ser preso” 
tornou-se apenas um aluno.

Nesse contexto, a liberdade foi sentida e praticada com os 
exercícios cênicos, bem como a descoberta de novas escolhas de 
vida para cada um. Aplausos, assovios e canções cantaroladas, 
timidamente, pelos alunos, expressaram a satisfação e a entrega 
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naquele momento de libertação e distração. Dessa forma, a  sala 
de aula     tornou-se um lugar sagrado, espiritual; um lugar de 
renascimento; um lugar onde a liberdade de aprender, de des-
cobrirem-se, sobrepunha-se à prisão dos corpos. O teatro é um 
trabalho humanizador, potencializa a educação e a construção do 
homem em sociedade. 

A experiência com as oficinas de teatro nas “celas de aula” 
do Sistema Penitenciário do Distrito Federal é a prova de que é 
possível, praticando a linguagem cênica; reconstruir o homem, 
não para que ele se torne ator ou atriz profissional, mas para 
que se reconstrua como sujeito capaz de trabalhar a recondução 
da sua própria vida. O castigo não é eficiente na ociosidade, o 
homem evolui através do trabalho. E como afirmou Ostrower 
(2010:31)

O homem elabora seu potencial criador através do 
trabalho. É uma experiência vital. Nela o homem 
encontra sua humanidade ao realizar tarefas essen-
ciais à vida humana e essencialmente humanas. A 
criação se desdobra no trabalho porquanto esse traz 
em si a necessidade que gera as possíveis soluções 
criativas.

Desse modo, por considerar a arte como uma tarefa essen-
cial à vida humana e também uma forma de trabalho, ouso afir-
mar que o exercício com atividades dramáticas e criativas têm o 
poder de libertar o sujeito encarcerado de sua condição opresso-
ra, proporcionando-lhe a liberdade interior, capaz de extrapolar 
os limites impostos pelo corpo aprisionado. 

O fazer de conta e as atividades lúdicas, mesclados aos jogos 
dramáticos - atividades tão inusitadas naquele contexto em que a 
repressão é a cultura imposta - liberam emoções e, principalmen-
te, o sentimento de alegria que deixa o sujeito vulnerável a uma 
possível reabilitação. Brincar é diversão, é aprendizado; o teatro 
é, também, diversão, distrai e refaz sentimentos, organizando-os. 
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Portanto, na cadeia, o teatro é essencial para auxiliar na resso-
cialização do sujeito preso, tendo em vista que possui o poder 
reformulador e transformador, por proporcionar ao homem a 
oportunidade de se relacionar com o outro que é seu próprio 
espelho e, então, repensar sua capacidade de compreensão de si 
e do mundo.
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Capítulo II

PROCESSO PEDAGÓGICO

“O processo educativo é um caminho espiritual” 
(Sthephen Nachmanovitch)
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2.1 – CELA DE AULA

Ao chegar a uma escola de qualquer lugar do mundo, a 
movimentação é quase comum a todas. Alunos por todos os la-
dos entre os corredores da escola. Mochilas, livros pendurados 
nos braços, conversas, sorrisos... Parece uma revoada de pássa-
ros muito agitados buscando uma árvore para se aconchegar e 
silenciar. 

O espaço físico da escola é um local de encontros. Encontro 
com o outro, encontro com o conhecimento. É um espaço de-
mocrático. Atualmente as crianças são encaminhadas às escolas 
bem cedo. Logo aprendem a compartilhar e a respeitar a rotina 
escolar convivendo diariamente com seus pares. Seguem uma ro-
tina rígida com horários definidos de acordo com cada família, 
porque seus pais saem para trabalhar e entregam seus pequenos 
cidadãos as instituições educacionais. Assim, vão crescendo em 
ambientes educativos, locais que representam o segundo lar para 
muitas crianças. 

Os jovens entram e saem de salas, escolas, cursinhos, os 
quais complementam sua formação. Tem a hora do recreio, do 
lanche. Para os menores, hora de correria, gritaria, brincadeiras 
etc. Entre os jovens há momento para relatar experiências, in-
formações, hora de acessar suas redes sociais e de se fechar na 
solidão das telinhas. Não é assim a escola do presídio. São alunos 
adultos com privação de liberdade. O preso não chega à escola 
como ele quer. Primeiro ele deve estar instalado no bloco que 
tem acesso ao setor de ensino, porque já passou pela triagem de 
segurança. 
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A rotina para chegar à “escola” é penosa. Diariamente se 
passa pela revista da segurança. Toda a roupa é tirada. O material 
escolar entra no conjunto de revistas, antes e depois da escola. 
Chegar ao Setor de Ensino não é um caminho muito prazero-
so. Sons de grades, cadeados e as vozes alteradas e truculentas 
dos agentes de segurança compõem a sonoplastia desse caminho. 
Não há mochilas e nem conversas animadas. Cabeça baixa, mãos 
para trás e passos contidos, enfileirados são conduzidos as CE-
LAS DE AULA para aguardar a entrada do professor. Estar na 
sala de aula é um prêmio aos encarcerados que são selecionados 
de acordo com sua disciplina e, é claro, de acordo com seu histó-
rico de vida criminal. Os presos que vão para as oficinas de teatro 
têm oportunidade de se movimentar, andar com as mãos soltas 
(isso não é fácil pela força do hábito que lhes é imposto).

Outra vez, repete-se a sonoplastia de grades e cadeados, mas 
com a entrada de outro personagem. A chegada do(a) profes-
sor(a). Depois da abertura e fechamento dos cadeados, nas celas 
de aula, uma voz mais suave e simpática entra em cena. Então, a 
respiração fica mais tranquila. As mãos vão se soltando. O olhar 
vai se modificando aos poucos. Algumas vozes são ouvidas e, as-
sim, transformam-se em estudantes. A aula começa. Um instante 
de liberdade e o crescimento se inicia, afinal aprender potenciali-
za o crescimento cultural e moral, mesmo para adultos margina-
lizados. Conversam baixo, abrem cadernos. 

Meu caminho até a cela de aula era quase igual ao dos 
alunos, com exceção do despir-se, mas o detector de metais, os 
cadeados, as grades, também, faziam parte da minha rotina. O 
material que preparava para as aulas sofria algumas restrições 
ou exigia uma prévia autorização do chefe de segurança do se-
tor de ensino. 

Um elemento que nas escolas regulares é positivo, no pre-
sídio, é muito perigoso: a SIRENE. Essa não era bem vinda em 
minha rotina. Era o sinal de “abandonar o navio” às pressas. 
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Quando a sirene é acionada é sinal de que existe algum problema 
interno com os encarcerados e, por consequência, oferecia algum 
perigo aos profissionais ali presentes. Por ordem superior deve-se 
sair imediatamente do local. 

O Setor de Ensino do Centro de Internamento e Reedu-
cação (CIR) era organizado em salas de aula. Dois andares com 
oito salas de aula, uma biblioteca, uma sala de música e outra 
para artesanato. Havia um auditório para as aulas de teatro que 
também era usado para as reuniões e datas comemorativas. Lá, 
as peças de teatro eram apresentadas ao público, composto pe-
los alunos daquela unidade prisional. Nesse espaço podemos 
contar com um pequeno palco e iluminação, aparelho eletrô-
nico, um computador, alguns instrumentos musicais e algum 
figurino. Era um espaço propício ao exercício da arte. Palco, 
texto e plateia. A maioria dos internos nunca havia assistido 
um espetáculo profissional. Ali, exercitava-se o gosto pela arte. 
O meu maior prazer era observar os olhares atentos e emocio-
nados daquela pequena plateia.

Ao assumir a vaga de professora de Arte no CIR em abril 
de 2005, fui presenteada com o grupo de teatro RECUPE’ART, 
criado pelo professor que me antecedeu. O grupo era formado 
por quatro rapazes com idade entre 25 e 35 anos. Esses já tinham 
tido a oportunidade de conhecer técnicas do Teatro do Oprimido, 
no projeto executado pelo professor e pesquisador inglês Paul 
Heritage. Portanto, já haviam encenado alguns textos dentro do 
Sistema Penitenciário. Os rapazes estavam ansiosos por conhe-
cer a nova professora de teatro e também para iniciar um novo 
trabalho. 

Meu primeiro passo foi esquecer que estava diante de con-
denados e lembrar que estava diante de um grupo de teatro, os 
quais estavam esperando para iniciar outro projeto. Conversas, 
questionamentos e entusiasmo, quando me dei conta, um novo 
desafio foi incluído no meu currículo profissional. 
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Cores, formas, texturas, linhas, volume etc, diversas formas 
de expressões artísticas, também, foram apresentados aos alunos. 
E assim, suas “janelas” iam se abrindo para vislumbrar a beleza 
do mundo através da ARTE. Recebi algumas cartas contendo 
verdadeiros depoimentos das “janelas” que foram abertas por 
meio do encontro com as linguagens artísticas.

2.2 – OFICINAS DE TEATRO DO CENTRO DE 
INTERNAMENTO E REEDUCAÇÃO - CIR

Ao iniciar nossos trabalhos em 2005, recebemos a sugestão 
da direção do CIR para que fizéssemos uma campanha de com-
bate ao tabagismo utilizando a linguagem teatral. O consumo 
do cigarro é muito intenso entre os presos. Não é proibido. O 
teatro é uma atividade que eles gostam muito. Assim surgiu o 
texto O TABACO QUE MATA. Outros trabalhos foram reali-
zados nessa unidade de internação no período de 2005 a 2010: 
A ROTINA, A FORMIGA E A NEVE, ACONTECEU NA 
CAATINGA, GONZAGUINHA: A ÓPERA DE UM BRA-
SILEIRO e SEJA UM CRAQUE DA VIDA, NÃO DEIXE O 
CRACK TE USAR.

 O TABACO QUE MATA (2005)

Escrevemos o texto de acordo com o número de atores do 
grupo. Após uma semana de trabalho o texto estava pronto: “O 
TABACO QUE MATA”. Começamos os ensaios, escolha de fi-
gurino, objetos cênicos e tudo mais. Decidimos a data da estreia 
e também a “turnê” dentro do sistema penitenciário com a par-
ticipação e autorização dos superiores. 
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Para apresentar em outras unidades, foi necessário enviar 
um ofício à direção do presídio que se encarregou de solicitar 
autorização ao juiz da Vara de Execuções Penais (VEP) e também 
solicitação de escolta para movimentação dos internos. Nada era 
realizado sem solicitação por ofícios. Com pouco mais de um 
mês de ensaios, estreamos na própria unidade de internação, o 
CIR (Centro de Internamento e Reeducação) depois em outras 
três unidades: Penitenciária do Distrito Federal 1 - PDF1, Cen-
tro de Detenção Provisória - CDP e Penitenciária Feminina do 
Distrito Federal - PFDF. Sucesso total! 

Após cada apresentação abríamos para o debate e para al-
guns esclarecimentos sobre os malefícios do fumo, com apoio de 
outros educadores. Percebemos a total ignorância de alguns dos 
detentos em relação às consequências do uso do fumo. Perguntas 
pontuais foram feitas e as demandas esclarecidas pela Orientado-
ra Educacional Tânia Oliveira que exibia as imagens, utilizando 
o retroprojetor. Encerramos a “turnê” no início de julho com 
participação no Festival de Arte do Sistema Penitenciário do Dis-
trito Federal (FEST’ART).

A ROTINA - (SESC –GARAGEM, UMA GRANDE 
AVENTURA) 2005

No segundo semestre de 2005, retornamos motivados e 
mais confiantes na capacidade de realizar bons projetos. Recebe-
mos da Vara de Execuções Penais (VEP) a sugestão para contar, 
por meio do teatro, a rotina de um presidiário. Desafio aceito e 
planejado. Decidimos que o texto deveria ser encenado fora da 
cadeia, numa tentativa de alertar os jovens de que o crime não 
compensa que a vida na cadeia é privação de quase tudo.

Foram dois meses de trabalho. Escrever o texto, produ-
ção e agendamento de espaço para apresentar o espetáculo 
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 “A ROTINA”. Conseguimos pauta no SESC – GARAGEM 
(Qd. 913 Sul - Brasília) para o dia 18 de outubro de 2005 às 
19 horas. Após confirmação da data e local, iniciou-se a cor-
rida da preparação de documentação para autorizações e libe-
rações pela direção do presídio, da VEP e da escolta. Convites 
às autoridades locais e também aos familiares dos internos. 
Pura emoção! Encenar em um palco de verdade... um sonho!

A ROTINA é a narrativa do cotidiano de um preso. O texto 
foi construído a partir da experiência de cada um dos integrantes 
do grupo de teatro. Com um pouco de ficção para “florear” a 
história. Minha intervenção ficou por conta da orientação para 
a escritura do texto dramático, da construção dos personagens 
e da organização das cenas. A linguagem e a rotina da cadeia 
foram reproduzidas: as grades, os cadeados com seus respectivos 
sons, as chaves... “as leis faladas e bem definidas”; várias questões 
foram abordadas: espaço para dormir, comida; sonhos, dores, 
amores, abandono a saudade da rua e da liberdade. Visitas. Fa-
mília. Cartas. Sirene. Polícia. Rádio. Morte. Preparamos todo o 
espaço cênico. Iluminação e sonoplastia por conta do técnico da 
casa, o Serginho. Apoio cenográfico dos professores Gilvan, Jessé 
e Evaldo. Tudo ajustado!

Os atores chegaram ao Serviço Social do Comércio (SESC) 
em um camburão (bem iluminado!), com suas devidas escoltas. 
Entraram pela porta dos fundos do teatro, sem nenhum tempo 
para ensaiar ou reconhecer o espaço. As algemas foram retiradas 
e todo procedimento de segurança realizado. Respiraram. Dei-
xaram de ser presos para se tornarem atores: vestir o figurino e 
entrar no personagem. Na plateia estavam: professores do Sis-
tema Penitenciário, alunos e professores da Educação de Jovens 
e adultos (EJA) da escola Setor Leste, familiares dos atores, o 
diretor Executivo da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso 
(FUNAP) e o Juiz da VEP. Após os três sinais da campainha, 
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iniciou-se a história. Foram 40 minutos de imersão no mundo 
da cadeia.

Em um só fôlego, o público assistiu e sentiu a dor de uma 
rotina sem liberdade. Sem maçanetas e chaves para abrir e fe-
char portas. Sem janelas para ver o céu e o sol. Sem ver a lua ou 
dias nublados. Sem grama para pisar. Sem liberdade de ir e vir. 
Sem escolhas. As palmas e sorrisos, em meio a tragédia assistida 
naquela ficção, quebraram a quarta parede para que os atores se 
entregassem aos abraços daquela plateia tão especial. 

O exercício do jogo teatral abriu as algemas. Cada um, dos 
quatro presos, tiveram a oportunidade de, no momento de expe-
rimentação, libertar-se do passado que os levaram a prisão. A arte 
liberta! Ostrower (2010:28) explica:

A tensão psíquica pode e deve fazer elaborada.(...) 
Embora exista no ato criador uma descarga emocional, 
ela representa um momento de libertação de 
energias. Mais fundamental e gratificante, sobretudo 
para o indivíduo que está criando, é o sentimento 
concomitante de reestruturação, de enriquecimento da 
própria produtividade, de maior amplitude do ser, que 
se liberta no ato de criar. 

A oportunidade de mudar a história, ao se apresentarem 
como agentes do bem estar social, é a catársis. Pode ocorrer den-
tro do sujeito criminoso que matou, roubou, extorquiu... Um 
sujeito ávido por mudanças que se estabelecem a partir do co-
nhecimento de si mesmo, do uso da sua energia para uma nova 
forma de vida.

O ano de 2005 terminou com a satisfação de um trabalho 
realizado com responsabilidade e com bons resultados. Cada um 
dos presos que saiu para apresentar a peça teatral “A rotina” re-
presentou, em média, os 8.000 presidiários do DF onde o traba-
lho com arte-educação potencializou a ressocialização.
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TEATRO INFANTIL – ACONTECEU NA CAATIGA E 
A FORMIGA E A NEVE

A FORMIGA E A NEVE (2005)

Com a turma de alunos das classes de alfabetização, foram 
realizados jogos teatrais direcionados à lateralidade e expressão 
oral. Era uma turma muito especial. Apliquei atividades lúdicas 
e literárias. Misturei os exercícios do Teatro do Oprimido com as 
brincadeiras e jogos infantis. Senti que aquela turma necessitava 
de uma atenção mais especial. Eram homens com traços rudes, 
sofridos e doentes. Dois deles com comprometimento psiquiá-
trico. Outros com deficiência escolar, cultural, econômica, fami-
liar e poucos com alguma formação educacional. Todos frequen-
tavam as séries iniciais da EJA. 

As aulas foram muito movimentadas e divertidas. Depois 
da devida autorização, levei alguns materiais diferentes: balão de 
aniversário, jogos e CDs de músicas infantis. Brincamos de Pic-
-pega, Escravo de Jó, Coelhinho sai da toca, parlendas. Essas ati-
vidades proporcionaram relaxamento e alegria, elementos essen-
ciais para a preparação do corpo cênico. O envolvimento com a 
proposta era integral. Correram, pularam, cantaram, dançaram. 
Veja só, brincaram! Cenas que não saem da minha memória e 
merecem serem contadas. Cada um teve a chance de se encontrar 
com a criança escondida no quartinho escuro da sua alma.

Naquelas aulas não havia criminosos, eram crianças brin-
cando. Alguns revelaram não ter tido infância, nunca brincaram. 
Imagina! Depois de tamanha experiência, a turma propôs que eu 
escolhesse uma peça infantil para apresentarem aos filhos no dia 
de visita do mês de outubro, uma vez que se aproximava o dia 
das crianças. Era tradição preparar uma festinha para as crianças 
que vinham no dia de visita, nessa data comemorativa. 
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Nesse período, as professoras da alfabetização estavam tra-
balhando em sala de aula a fábula “A FORMIGA E A NEVE”. 
- Perfeito!! Não perdi tempo. - Vamos encenar esse texto! Adaptei 
o texto à linguagem dramática e distribui os papéis. Todos de-
sempenharam muito bem seus personagens. Os dois alunos que 
sofriam de problemas psiquiátricos e, por isso, não tinham boa 
expressão oral, representaram muito bem as árvores que compu-
nham a cenografia. 

O Sr. Jair, aos 65 anos, não sabia ler, tinha a aparência e 
a expressão rude. Depois de participar timidamente das oficina 
de teatro, decorou e interpretou muito bem seu personagem: o 
muro. Ele realmente parecia um muro ou uma pedra. Desse ho-
mem, guardo especial lembrança, pude observar dia a dia sua 
transformação. Seu desenvolvimento foi acelerado, melhorou a 
comunicação verbal com seus pares e seu aprendizado na classe 
de alfabetização. 

Todo o figurino foi confeccionado durante as oficinas de 
teatro. Reciclamos materiais disponíveis e permitidos. Os ato-
res cuidaram pessoalmente de cada detalhe com toda dedicação, 
capricho e alegria que tal projeto merecia. Então, no dia 12 de 
outubro de 2005, os visitantes do CIR apreciaram, no pátio, o 
espetáculo A FORMIGA E A NEVE. Foi a única apresentação, 
mas de extenso valor para cada um dos atores que, pela primeira 
vez, executaram um projeto tão bonito. 

A descoberta de si mesmo, é o que a arte proporciona ao 
ser humano. Não pude presenciar essa apresentação, porque foi 
um dia de feriado, mas eles me levaram toda alegria e satisfação 
pela execução de um trabalho tão gratificante – tiveram como 
prêmio: o sorriso das crianças. Nas palavras de Stein (2006:28), 
encontrei uma justificativa científica para aquela transformação 
visível no comportamento e na alma daqueles homens ao se en-
tregarem ao universo infantil:
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Muitas pessoas ficam emocionadas ao descobrir a 
“criança que existe dentro delas”. Isso nada mais é do 
que o reconhecimento de que a pessoa era como criança 
a mesma pessoa quando adulto. Provavelmente o núcleo 
essencial do ego não muda ao longo da vida.

O que mais conta num projeto como esse é o processo. A 
“caixinha” de cada um foi se abrindo em meio a sorrisos e brin-
cadeiras. A máscara do criminoso desaparecendo, dando lugar ao 
menino desprotegido e entregue ao faz de conta dos jogos. O faz 
de conta que sou o outro. Brincar é um exercício para a vida. Aos 
poucos aqueles homens foram libertando a criança que estava 
presa dentro de si e brincando com ela. Eram três horas diárias 
de pura liberdade. Não existiam quatro paredes e nem cadeados. 
Eram meninos brincando e experimentando a liberdade de ser 
FELIZ. 

ACONTECEU NA CAATINGA (2006)

O texto, Aconteceu na Caatinga foi encenado pelos alunos 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA), utilizando fantoches. A 
história remete ao nordeste, origem da maioria dos internos do 
Sistema Penitenciário da Papuda. Discorre sobre o problema da 
seca no nordeste brasileiro e sobre a ganância humana em relação 
a ocupação da terra sem respeitar sua natureza. Todos os perso-
nagens da história foram animados por fantoches de luva. Foi 
ensinado como manipular, falar e dar vida aos bonecos. 

Adaptei a narrativa para o texto dramático e acrescentamos 
músicas de autores nordestinos. Efetuei a inscrição do trabalho 
em uma Mostra de Arte e Cultura da Secretaria de Educação 
daquele ano, 2006. O espetáculo foi apresentado na ESCOLA 
PARQUE 308/SUL para 400 crianças da primeira fase do ensi-
no fundamental. Parte do elenco havia participado do projeto 
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anterior (A formiga e a neve). Um dos alunos tocava violão e 
gostava de cantar, o que acrescentou brilho ao trabalho. Ao final 
da peça o elenco cantou “Xô chuá cada macaco no seu galho...” 
Música que ilustrou perfeitamente a história encenada.

De volta ao Presídio, os atores relataram a emoção de apre-
sentar o trabalho para crianças, que nem imaginavam quem es-
tava dando vida aos bonecos. As crianças aplaudiram e se diver-
tiram com os fantoches nordestinos e suas músicas. 

DESCONTRAINDO: Em meio ao projeto em desenvol-
vimento, os sete alunos motivados a apresentar fora da cadeia 
para o público infantil, preocuparam-se em nomear o grupo de 
teatro. Muitas ideias foram surgindo num clima de descontra-
ção. Pensaram um nome relacionado ao universo infantil. Surgiu 
a idéia de me colocar como integrante do grupo, não prestou! 
Então, sugeri: “Janilce e os sete ladrões”. Muitas risadas e alguns 
comentários como: “Quê isso professora?!” A sugestão não foi 
aceita pelos alunos, mas a piada foi muito boa. 

GONZAGUINHA: A OPERA DE UM BRASILEIRO I 
(2007)

No ano de 2007, alunos da oficina de teatro do CIR apre-
sentaram uma nova proposta. Já estavam cansados de ver repre-
sentações da vida deles. Queriam algo diferente daquela rotina. 
Eu tinha uma “carta na manga” o texto GONZAGUINHA: A 
ÓPERA DE UM BRASILEIRO. – Vamos fazer um musical? 
Propus a eles. Curiosos aceitaram conhecer o texto. A proposta 
foi aceita! 

Convidamos o professor Jessé e seus alunos de música. En-
tão, iniciamos os preparativos para o espetáculo musical sobre 
a vida do Gonzaguinha que eu havia escrito em 1999. A pri-
meira reunião sobre o novo texto foi para conhecer a biografia 
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do polêmico Gonzaguinha que além de cantor, era também um 
grande e reconhecido compositor. O romântico e o político. O 
moleque criado no Morro São Carlos e o universitário inquieto. 
Órfão de mãe. Filho do grande Gonzagão. 

As músicas foram ouvidas e apreciadas. Vamos sambar!!! 
Distribuído os papéis, ajustado com os músicos, iniciamos a lei-
tura de mesa e depois os ensaios de cena. Os alunos de música, 
também participaram como atores, pois cantavam e tocavam 
violão. Um deles interpretou o próprio Gonzaguinha, cantava 
muito bem as músicas inseridas no texto dramático.

Foi criada uma cena muito especial, nela o Gonzagão 
aparece cantando seu baião, um forrozinho. Um trabalho rico 
de elementos e companheirismo. Resolvemos que o figurino e 
adereços seriam confeccionados durante o horário das oficinas. 
Não tivemos nenhum patrocínio orçamentário. Utilizamos jor-
nais, tinta guache, cola e algum tecido doado pela oficina de 
costura da FUNAP. Costurei parte do figurino em minha casa. 
Organizamos os dias de ensaio e produção. O espetáculo foi 
tomando forma... 

Escrevia, reescrevia, adaptava, corrigia, montava a cena. As 
músicas ficaram sob a direção do professor Jessé, um verdadeiro 
maestro que também ajudava nas cenas. Resolvidas as questões 
cênicas, fez -se necessário agendar o local de apresentação e au-
torização para a saída dos internos. A Escola Parque 308 Sul foi 
a escolhida, no dia 11 de setembro 2007, às 20horas, o grupo de 
teatro Caminho da Liberdade estreou o espetáculo GONZAGUI-
NHA: A ópera de um brasileiro. 

O espetáculo foi emocionante! Os atores se entregaram ao 
trabalho de atuação. Usufruiram de toda liberdade da arte na-
queles 60 minutos de apresentação que lhes foram concedidos. 
Inesquecível! Gratificante. Receberam aplausos como reconheci-
mento de um bonito trabalho. Na plateia havia professores, alu-
nos, familiares, autoridades e público em geral, pois havia sido 
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noticiado em jornais da cidade. Por todos os cantos do teatro, 
policiais faziam a segurança. 

Volta à realidade: algemas e camburão. O que ficou, e, nin-
guém tira da alma de cada um, foi o aprendizado. Aprender a ser 
outro para ir ao encontro de si mesmo. É a magia da arte. É a 
magia do teatro. No dia seguinte, na reunião para avaliar o tra-
balho, a emoção ainda transpirava pelos poros de cada um. Um 
sentimento de alegria e de dever cumprido.

Entusiasmada com o sucesso daquela estreia, agendei outro 
local. O teatro SESC GARAGEM concedeu-nos uma pauta. O 
grupo, animado com a nova agenda, caprichou nos ensaios. O 
glorioso dia estava se aproximando e nenhuma resposta da VEC 
para liberação dos internos, com suas respectivas escolta e trans-
porte. No dia oito de outubro pela manhã ainda estávamos sem 
resposta. Fui pessoalmente até a VEC entregar o ofício de solici-
tação, só assim tudo foi encaminhado. 

Para nossa surpresa, sete internos não foram autorizados a 
sair. Em reunião com todo o elenco, ficou decidido que o grupo 
iria honrar o compromisso agendado. Em um único dia, adapta-
mos o texto para os cinco internos autorizados e realizamos o en-
saio. Deu certo, graças ao comprometimento de cada um. Nesse 
dia a imprensa escrita local, noticiou e criticou a burocracia do 
sistema. Três jornais noticiaram valorizando o trabalho.

Nessa apresentação, o maior espetáculo foi a determinação 
de cada um. Vitória para os que saíram e para os que ficaram na 
torcida para que tudo desse certo. Os CINCO internos represen-
taram os outros, aproximadamente 9.000, presos da Penitenciá-
ria da Papuda do Distrito Federal. Não foi um grande espetácu-
lo, porém não apagou o brilho da vitória. Na cadeia, existe um 
código de conduta entre os presos, seja, “pro bem ou pro mal”. 
As leis, apesar de não serem escritas, são faladas e respeitadas, en-
tão a justiça é cumprida sem dúvidas. Se os cinco internos foram 
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representar os 9.000, então, todos venceram a barreira. Esse foi 
o sentimento dos atores.

SEJA UM CRAQUE DA VIDA, NÃO DEIXE O CRACK 
TE USAR

A questão das drogas é incontrolável, até mesmo dentro das 
penitenciárias. Por isso, o policial chefe de segurança do setor 
de ensino me encomendou um trabalho que alertasse os presos, 
sobre os perigos do uso de CRACK. 

Criei um texto sobre uma vida saudável, sem drogas. Como 
o futebol era o assunto preferido entre os presos, ficou fácil criar 
um texto que narrasse esse universo muito conhecido pelos ato-
res. O título da história é um lema: Seja um craque da vida, não 
deixe o crack te usar. Escrevi a peça teatral e, imediatamente, ini-
ciei os ensaios com uma turma da oficina de teatro do primeiro 
semestre.

Figurino e cenografia caracterizavam um campo de futebol. 
Eram dez alunos. A encenação foi apresentada na cerimônia de 
inauguração das novas salas de aulas no setor de oficinas daquela 
unidade prisional, o CIR. Não tive oportunidade de continuar o 
trabalho com esses internos. O semestre terminou e não voltei a 
trabalhar naquela unidade.

2.3- PENITENCIÁRIA FEMININA DO 
DISTRITO FEDERAL

Em 2011, trabalhei na Penitenciária Feminina (PFDF). 
Durante o ano letivo, desenvolvi com o grupo de dez mulheres 
presas o projeto CONVERSANDO COM MEUS BOTÕES, 
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tendo o objetivo principal de resgatar valores afetivos. As mulhe-
res encarceradas sofrem muito com o abandono da família e dos 
companheiros. Para efetiva sensibilização, inclui leitura dramáti-
ca e jogos infantis no desenvolvimento do trabalho. 

Realizamos a leitura dramática do texto A BRUXINHA 
QUE ERA BOA (Maria Clara Machado), momento em que de-
batemos sobre o comportamento de cada um dos personagens 
e sobre o que é ser bom ou ser mau e revemos alguns valores 
aprendidos durante a vida.

Apresentei-lhes os elementos expressivos da linguagem vi-
sual (cores, formas, texturas, linhas) e os elementos expressivos 
da linguagem dramática (ator, texto, público, maquiagem, figu-
rino, cenografia, iluminação). Entramos no universo das memó-
rias da infância. As aulas foram bem animadas. Cantavam, dan-
çavam e brincavam.

CONVERSANDO COM MEUS BOTÕES (2011)

ELAS POR ELAS

(Janilce Rodrigues)

Elas não usam saias

Elas vestem calças e camisetas

Nos pés, havaianas brancas.

Sem brincos e nem batom.

Elas não usam saias!

Estão à margem da sociedade

Não usam saias porque são proibidas.
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Não podem usar saias,

só calças brancas ou azuis.

Elas só vestem calças!

Não usam saias ou vestidos. 

Elas prendem os cabelos.

Não usam tintas.

Mas, as saias?

- Elas não vestem, só calças.

Nem esmaltes, nem batom. 

Saltos, nem pensar!

São privadas de toda vaidade 

sem liberdade.

São mulheres presas. 

Elas não usam saias…

O projeto CONVERSANDO COM MEUS BOTÕES, 
foi uma boa experiência e um bom laboratório. Apresentei-lhes 
os textos de minha autoria, escritos e bordados em tecidos, 
elementos que compunham a instalação “SEGREDOS DA 
CAIXA DE COSTURA” que criei e coloquei em exposição na 
GALERIA VAN GOGH (Sobradinho, março de 2001). Tam-
bém, levei alguns objetos da costura que foram permitidos pela 
segurança do presídio. 

Entre os objetos da caixa de costura, estavam duas bonecas 
de pano. Uma aluna pegou uma das bonecas e chorou, chorou 
muito. Perguntei o que estava acontecendo. Ela relatou, mui-
to emocionada, que naquele momento lembrou da mãe e da 
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infância. Que sentia saudade de brincar. Saudade de casa. Sau-
dade dela mesma.

 Adaptei os poemas da instalação SEGREDOS DA CAIXA 
DE COSTURA para texto dramático. Entre um texto e outro, 
ríamos das histórias pessoais. Histórias de mãe, filha, esposa que 
algumas vezes provocavam lágrimas, porque sentiam saudades, 
na maioria das vezes era dos filhos. Sofriam pelo abandono da 
família. O sofrimento estava estampado em seus olhos. 

Nunca falavam dos problemas internos ou dos artigos que 
as levaram para lá. O contato com os elementos da costura lhes 
ofereciam conforto e prazer. Linhas e agulhas são elementos 
que produzem ornamentos para a vaidade da mulher. As me-
táforas dos versos obrigavam-nas a pensar, a “costurar ideias” e 
a visitar sonhos. Tornando o ambiente agradável e inspirador. 
Eu mesma, diante daquela realidade, fiquei inspirada e escrevi 
o poema “Elas por elas”.

 Organizei uma encenação e nos preparamos para apresen-
tar em uma escola da cidade do Gama, a mesma cidade onde se 
encontra a penitenciária feminina. Tudo foi previamente agen-
dado e autorizado, no entanto não aconteceu por falta de escolta. 
Mas como sempre, o que teve maior validade e importância foi 
o processo.

O trabalho com os homens presos é totalmente diferente do 
trabalho com as mulheres. A natureza feminina é inconstante. 
A mulher encarcerada é competitiva e desconfiada. A mulher é 
frágil mesmo sendo forte. Sua natureza é de cunho emocional, 
por mais que tente ser racional. Portanto, a cadeia das mulheres 
é mais complicada. Conta o Dr.Drausio Varella (2017:27) que 
o Dr. Maurício Guarniere, diretor da penitenciária feminina em 
São Paulo, assim resumiu “Cadeia de mulher precisa de cuidado: 
se apertar demais espana, se soltar vira bagunça.”
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2.4 – HISTÓRIAS DO CENTRO DE 
DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP

No Centro de Detenção Provisória (CDP), a maioria dos 
alunos eram muito jovens e aguardavam o julgamento, por isso 
ficavam por pouco tempo ali. Lembro de uma turma muito es-
pecial, muitos garotos de vinte e poucos anos. Preparei uma aula 
bastante dinâmica com muito movimento e diversão. 

Eles se entregaram a proposta e participaram. Corriam, 
abaixavam, deitavam, faziam caretas e riam um do outro. Ao 
término da aula, no momento da avaliação das atividades rea-
lizadas, um dos alunos falou espontaneamente e até sem cons-
ciência do que estava afirmando: “Professora, por um instante 
esqueci do lugar onde estava.” Um outro perguntou: “Profes-
sora, a senhora é psicóloga?” A TRANSFORMAÇÃO É IN-
CONSCIENTE.

Com outra turma daquela mesma unidade prisional, de-
batemos sobre a questão ambiental. Havia entre os alunos um 
catador de latinhas. Um sujeito bastante consciente do seu tra-
balho. Discutimos as questões do meio ambiente. Falamos de 
como devemos contribuir para a preservação da natureza e sobre 
questões sociais envolvendo o lixo etc. 

Reginaldo, o catador de latinhas por profissão, levantou a 
seguinte polêmica: –Se o Brasil é um dos países que mais recicla 
as latinhas, deveria criar uma campanha para que as pessoas se-
parassem o lixo orgânico, seco e latinhas. Acreditava que dessa 
maneira o catador não perderia tanto tempo abrindo os sacos de 
lixo a procura das latinhas. Outro problema levantado pelo cata-
dor era que, ao passar nas ruas para catar as latinhas, eles abriam 
os sacos de lixo e os deixavam abertos causando outro problema: 
deixavam as ruas sujas com o lixo remexido. 
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A partir dessas questões, criamos o texto dramático O CA-
TADOR DE LATINHAS. A peça foi escrita baseada no relato 
do aluno. Apesar de termos realizado alguns ensaios, não apre-
sentamos para o público, pois o CDP é provisório, as turmas 
mudam rapidamente, por isso a maioria dos projetos não são 
concluídos. 

2.5 – OFICINAS DE TEATRO NO CENTRO 
DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA - CPP

No início do ano letivo de 2008, fui requisitada para 
trabalhar no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) onde 
encontrei alunos oriundos do CIR, quase todos integrantes 
do grupo denominado CAMINHO DA LIBERDADE. Co-
meçamos as oficinas com jogos teatrais e idealizando um novo 
projeto. 

Neste período, a Fundação Athos Bulcão (FUNDHATOS) 
abriu inscrições para as escolas públicas participarem do PRO-
JETO TEATRO VAI À ESCOLA. Vislumbrei a possíbilidade 
de levar os alunos para fora das grades, a fim de que tivessem 
contato com a plateia externa. Solicitei autorização à direção pe-
dagógica e à direção da unidade prisional para participar com os 
alunos daquela unidade prisional. 

Levei ao grupo a proposta de encenarmos o texto, escrito 
por mim, GONZAGUINHA: A ópera de um brasileiro, que já 
havia sido encenado no CIR. Eles aceitaram imediatamente. O 
grupo era constituído por oito alunos/atores. Organizei toda a 
documentação para ser realizada a inscrição que foi aprovada. 
Era a primeira vez que o Projeto TEATRO VAI À ESCOLA 
aceitava alunos adultos. 
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PROJETO “TEATRO VAI À ESCOLA” - GONZAGUINHA: 
A ÓPERA DE UM BRASILEIRO II 

Convidei a professora Iza Maia para coordenar comigo a 
montagem do espetáculo e para a direção musical convidei o pro-
fessor Jessé Gomes, pois já havíamos feito juntos essa montagem 
no CIR. Durante todo o processo recebemos visitas e orientações 
dos profissionais de teatro convidados pela FUNDATHOS.

Assim, nosso espetáculo foi sendo moldando e ia crescen-
do. Figurino, cenografia, sonoplastia, maquiagem, iluminação, 
marcação de cena. A medida que a preparação do espetáculo ia 
avançando, também aumentava o entusiasmo e o profissionalis-
mo do nosso elenco. O professor Jessé trabalhava com a afinação 
e os arranjos para as músicas. Convidei um percussionista, o Sgt. 
bombeiro reformado Antônio Célio, para completar a sonorida-
de do espetáculo. 

De julho a novembro daquele ano, quase todos os finais de 
semana foram comprometidos com as oficinas oferecidas pela 
FUNDATHOS aos professores responsáveis por desenvolver o 
projeto. De segunda-feira a sexta-feira, durante o dia, trabalhá-
vamos na produção e ensaios. Semanalmente, redigiamos um 
relatório sobre o desenvolvimento do projeto à coordenação da 
FUNDATHOS.

Devo lembrar que ficamos sem sala para os ensaios por 
uns meses. O presídio estava passando por reforma e amplia-
ção naquele ano. Ensaiávamos no pátio externo, sem cobertura. 
Inclusive o ensaio geral, apresentado para os internos daquela 
unidade, foi realizado no estacionamento do presídio em um 
palco improvisado. Foi uma noite de Gala. A céu aberto, fo-
mos aplaudidos por professores, policiais, internos e parte da 
equipe da FUNDHATOS, responsáveis pelo desenvolvimento 
do projeto. 
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Tudo afinado para a apresentação oficial no festival TEA-
TRO VAI À ESCOLA no CENTRO CULTURAL BANCO 
DO BRASIL (CCBB). O dia mais esperado chegou: 28 de no-
vembro de 2008. Com as devidas autorizações em mãos, segui-
mos no início da tarde rumo ao CCBB. “O MELHOR LU-
GAR DO MUNDO!!!” Assim disse um dos alunos/atores em 
sua simplicidade. Agora sem algemas e sem camburão. Cada um 
chegou lá “com suas próprias pernas”, pois eles cumpriam regime 
semiaberto.

Cada participante ficou responsável por organizar o seu fi-
gurino em um camarim destinado ao elenco. Cenografia pronta, 
fizemos nosso primeiro e único ensaio em um palco, não um 
qualquer, era o palco do CCBB de Brasília!!! 

À noite, às 19horas, a biografia do grande compositor Gon-
zaguinha foi cantada e contada pelo GRUPO DE TEATRO 
CAMINHO DA LIBERDADE. Lá, eles encenaram, represen-
tando os doze mil detentos do SISTEMA PENITENCIÁRIO 
DA PAPUDA-DF. O “teatro em cadeado”, mais uma vez, que-
brou as algemas sociais.

 

A RÁDIO (2011)

A proposta foi idealizada pelo professor Jessé Gomes. Par-
tiu da necessidade de alertar os jovens sobre como é dolorosa a 
vida de um presidiário e, também, que o crime não compensa. 
Formatei a história a partir de um programa de rádio, porque 
era um meio de comunicação muito utilizado na cadeia. Tive 
vontade de escrever algo em que o RÁDIO fosse um elemento 
de destaque. 

Recordei-me de quando trabalhava no CIR. No setor de 
ensino, havia um auditório que era destinado às aulas de tea-
tro. Nesse lugar, contávamos com: um aparelho de som 3 em 
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1, palco, computador, alguns figurinos e instrumentos musicais. 
Nos intervalos dos ensaios, um dos alunos aproveitava a oportu-
nidade para ouvir um pouco a programação da rádio preferida. 

Ele se sentava de pernas cruzadas e ficava ouvindo com toda 
atenção. Guardei essa cena em minha memória e recordei um 
momento da minha própria história. Minha mãe era costureira 
e ouvia rádio durante todo o tempo em que trabalhava. Ouvia 
novelas, noticiários e músicas.

O rádio é um veículo de comunicação que está em muitos 
lugares e “companheiro de todas as horas”, conforme a fala de 
um dos locutores da rádio. Para as pessoas que se encontram 
presas, esse aparelho é um meio de se comunicar com o mundo 
extramuro. Os familiares, namoradas e namorados das pessoas 
que se encontram presas enviam cartas a uma rádio local que é 
ouvida pelos destinatários na prisão. 

Então, juntei dois meios de comunicação utilizado pelos 
presos, carta e rádio, e escrevi a história “A RÁDIO”. Era a his-
tória de um jovem recém chegado a prisão por ter se envolvido 
com o tráfico de drogas. Por meio da rádio ele ouve a leitura 
emocionada da carta de uma mãe que tem um filho preso. Era a 
sua própria mãe que desabafava sua dor. 

O grupo de teatro era composto por quatro rapazes. O José 
era o único com experiência em teatro. O cenário foi pintado por 
um aluno daquela unidade prisional. O figurino foi improvisado 
com as próprias roupas dos alunos. Alguns elementos cênicos 
como balde e colchão levei da minha casa e o principal desses ele-
mentos cênicos, o protagonista, o aparelho de rádio, eu comprei 
especialmente para aquele projeto. Na preparação dos atores, uti-
lizei vários exercícios corporais.

Foram feitas duas apresentações: uma no auditório do 
CPP para os alunos daquela unidade prisional e outra apresen-
tação no auditório do CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01 
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DE SOBRADINHO (CEM 01) para os alunos da EJA (notur-
no) no dia 29 de novembro de 2011. Após a apresentação, os 
atores conversaram com a plateia que se mostrou muito emo-
cionada e interessada no tema. Alguns confessaram que esta-
vam próximos do crime e que aquela peça os alertou sobre o 
perigo. Alí, estavam presidiários encenando a própria história. 
Ninguém estava brincando de ser preso. Afinal, “CADEIA É 
UM INFERNO!”

 

2.6 - A ARTE DE CAI GUO-QIANG 
ATERRIZA NA PAPUDA

“Nunca aprendi a pousar”, declaração do artista chinês Cai 
Guo-Qiang ao apresentar sua instalação no CCBB, em Brasília, 
no ano de 2013. A frase do artista nos remete a ideia de que as 
possibilidades de criar e aprender, independe das grades e muros, 
onde se encontram os internos em presídios. Cai Guo-Qiang 
apresentou sua pintura a partir da explosão com pólvora, relem-
brando a história da humanidade. Este elemento explosivo, foi 
criado para ser utilizado em festividades do povo chinês e não 
para guerras.

O Projeto “CAI GUO–QIANG aterriza na PAPUDA”, é 
uma releitura e reflexão sobre a proposta do artista. Não pousar é 
não deixar de sonhar, de criar e recriar. Reinventar uma realida-
de. Encontrar beleza em meio a fumaça da pólvora. 

Enquanto eu visitava a exposição, uma ideia foi surgindo: 
pólvora é algo muito conhecido dos alunos da penitenciária. 
Esse era um dos elementos que os levava à condenação. O cri-
me. A tragédia. 

A exposição do artista chinês era composta, também, por 
máquinas inventadas pelos chineses camponeses, construídas a 



52

Janilce Rodrigues

partir de “quinquilharias”: aviões, robôs, brinquedos que se mo-
vimentavam e falavam. O que mais me chamou a atenção foram 
as palavras: INVENTAR E RECICLAR.

Com ajuda do professor Ricardo Gonçalves, que filmou 
toda a exposição do CCBB, os internos da PAPUDA também 
tiveram a oportunidade de visitá-la por meio da filmagem. Eles 
se divertiram e conheceram outro conceito de arte. Primeiro 
apresentamos a história da pólvora, momentos de reflexão pro-
funda para cada um dos alunos/presos. Pólvora e crime estão 
muito ligados a rotina deles, no entanto a pólvora como ele-
mento de beleza, festa, alegria, eles não conheciam. O fogo, a 
explosão, a fumaça se transformando em expressão artística! 
Tudo o que, para os presos, era elemento do crime, foi usado 
para expressar beleza. 

Os alunos puderam testemunhar as possibilidades da ressig-
nificação da própria vida, por intermédio do trabalho do artista 
chinês. Ao encarcerado, voar com Cai Guo- Qiang, foi como sair 
daquele lugar e encontrar-se com seu “eu” original. O “eu” que 
nascera com livre-arbítrio. E mais uma vez estavam diante de 
uma nova escolha: crime ou liberdade? Ser criativo para o bem 
ou para o mal? Tenho plena certeza de que esses alunos não fo-
ram mais os mesmos que chegaram no presídio. Incansavelmen-
te confirmo Paulo Freire quando afirma que “A EDUCAÇÃO 
TRANSFORMA”.

A proposta foi desenvolvida como trabalho criativo, uti-
lizando revistas, tesoura e cola. Os participantes deveriam In-
ventar personagens eletrônicos a partir de imagens encontra-
das nas revistas. Eles se divertiram e recriaram a própria vida. 
Pude observar, enquanto construíam seus projetos, fisionomias 
transformadas e relaxadas. Com esse material, organizei uma 
exposição pública no espaço do SESC durante o mês de agosto 
de 2013.
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2.7 – O ENCONTRO COM NISE DA SILVEIRA

“A indignação é fundamental para a transformação, 
sem ela não conseguimos mudar quase nada.”

(Nise da Silveira)

O encontro com a Dra. Nise da Silveira foi muito por aca-
so. Convidada por uma amiga para assistir ao filme dirigido por 
Roberto Berliner, NISE: o coração da loucura (2016), pensei em 
não ir. Mesmo sendo uma ficção, temia ver cenas de maus tratos 
aos pacientes. Tenho em minha memória algumas vozes falando 
sobre o hospício da cidade de Rio Bonito, município do Rio de 
Janeiro: camisa de força, choque elétrico e o quanto era perigoso 
conviver com loucos. Enchi-me de coragem e curiosidade, fui ao 
cinema. A tela se abriu e a história foi se desenrolando diante dos 
meus olhos, quase sem piscar. 

Ao ver a história sendo contada na tela do cinema, conectei-
-me com um passado muito recente da minha vida profissional. 
Atrevi-me a relacionar o trabalho da protagonista no hospício 
com os oito anos em que trabalhei na penitenciária. Eu em uma 
cela de aula de presídio e a Dra. Nise em uma salinha de tera-
pia ocupacional (TO), numa clínica psiquiátrica, uma salinha 
desprezada pelos grandes doutores psiquiatras no final de um 
corredor. Lá, bordavam e costuravam sem nenhum compromis-
so com um tratamento que fosse eficiente. Era o fazer por fazer 
qualquer coisa.

Ao assumir a salinha, a Dra. Nise iniciou um trabalho 
para a ressignificação do espaço, utilizando a experimentação 
da arte como técnica, respaldada por conceitos da psicologia 
analítica de Carl Jung. Ela colocou em prática a arteterapia 
como instrumento de humanização dos pacientes, chamados 
por ela de “clientes”. Ofereceu-lhes diversos materiais. Cada 
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um aproximou-se do que lhe despertava interesse. Telas, pin-
céis, tintas, lápis de cor, argila e tantos outros materiais foram 
tomando conta daquela “salinha”.

Ela, também, convidou alguns amigos habilitados com a 
linguagem artística para observar e orientar seus clientes. Ali, 
surgiram das cinzas grandes artistas. Dra Nise afirmava não ser 
a linguagem o mais importante, mas sim a comunicação com o 
outro. O método aplicado tirou das sombras da esquizofrenia, 
muitos artistas que se encontravam paralisados pelo “tratamento 
da época”. 

Ao ler a obra “NISE DA SILVEIRA: caminhos de uma psi-
quiatra rebelde”, escrito por Luiz Carlos Mello, presente de uma 
amiga, compreendi a teoria da doutora quando afirma que “psi-
quiatria e criminologia eram nada mais nada menos que assuntos 
fronteiriços”3, Descobri que o título do TCC (Trabalho de Con-
clusão de Curso) da doutora foi Ensaio da Criminalidade da Mu-
lher no Brasil, realizado na Faculdade de Medicina de Salvador/
BA, no ano de 1926, estudo baseado em observações realizadas 
com grupos femininos de Alagoas, Pernambuco e Bahia.

A Dra. Nise sentiu na própria pele os malefícios do ócio, 
quando foi presa por 18 meses, acusada de ligação com o comu-
nismo. Período que ela afirma ter sido a maior experiência da 
vida dela. Segundo ela “todo psicanalista deveria fazer um estágio 
de um ano na prisão, pois nada como o encarceramento para 
mostrar a alma humana.”4 Com essa experiência, ela concluiu 
que o encarcerado precisa se ocupar o tempo todo tendo ativida-
des práticas, construtivas e prazerosas. 

Suas memórias e vivências levaram-na a trilhar o caminho 
da arte como instrumento terapêutico. Ela, nascida em 1905, 
teve uma educação rodeada de artistas e intelectuais que frequen-
tavam sua casa em Maceió. Da mãe, pianista, herdou o gosto 
3  (SILVEIRA, apud MELLO, 2017, p.54)
4  Ibidem (p.81)
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pela música. Do pai, jornalista, aprendera a escrutar o olho do 
esquizofrênico, pois ele, enquanto seu professor, dizia não haver 
nada mais revelador do que o olho de quem não entende.

Penso que o crime, também, é uma doença da alma. Sem 
oportunidade de mudanças, o apenado fica estagnado nele mes-
mo. O trabalho com a arte e a educação profissional abre ca-
minhos e novas descobertas para o ser “carimbado” pelo crime. 
Pagar penitência sem reflexão e escolhas, não servirá para nada. 

O homem é um ser em construção, no entanto sem mate-
rial de qualidade e apropriado para essa construção, não desen-
volverá. Não cresce. Afirmo por experiência que, além de outras 
atividades, é a arte, com todas as suas linguagens artísticas de 
expressão que servirá de ferramenta para a reintegração do sujei-
to apenado. 

A arte é uma linguagem abstrata, por isso provoca emoções 
e afetividade. Mas, é preciso sensibilidade para compreendê-la. 
O exercício com atividades artísticas aproxima o homem da sua 
alma. Os sentimentos mais profundos como emoções e afetos 
resgatam o Eu desconhecido com seus valores éticos e morais. 
Presídio e Psiquiatria são marginalizados pela sociedade e ambos 
necessitam de apropriar-se do trabalho artístico para auxiliar a 
recuperação do presidiário e/ou paciente.
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Capítulo III

RESSOCIALIZAÇÃO

 “A Bagagem de ontem é fardo demasiadamente pesado para 
hoje... ontem acabou na noite passada.” 

(J. A. Petersen)
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3.1 – SEVERINO, UM CASO À PARTE.  
“O PALCO, O LUGAR MAIS LIVRE  
DO MUNDO!!!”

Muitos conheceram o personagem do comediante Paulo 
Silvino no programa ZORRA TOTAL (TV GLOBO) em que 
ele representava, SEVERINO, o porteiro de um estúdio de TV 
que fiscalizava a entrada dos funcionários, identificando-os por 
seus respectivos crachás. Assim ficou popular o seu clichê “CARA 
CRACHÁ, CARA CRACHÁ”. Mas, na falta de um dos atores 
ou de um objeto cênico, o diretor convocava o SEVERINO para 
a substituição. O porteiro se recusava a fazer tal “papel”, pois não 
fazia parte de suas obrigações de porteiro. 

Diante da insistência do diretor, o SEVERINO, mesmo 
contrariado, acabava aceitando o convite. Quando a cena era 
organizada e ele ficava muito próximo a atriz bonitona, ele se 
corrigia e dizia “MINHA MÃE SEMPRE DISSE QUE EU 
TINHA CARA DE...(ele se referia aquilo que fora substituir 
naquela cena). Então, eu brincava com um interno, o Severino 
da Ceilândia, durante as oficinas de teatro: SEVERINO CARA  
CRACHÁ. 

Em 2007, na primeira montagem da peça Gonzaguinha, o 
Severino fez uma participação muito especial. Escrevi uma cena, 
na qual Dina (mãe adotiva de Gonzaguinha) dançava um forró e 
para isso precisava de um cavalheiro com características nordes-
tina, remetidas ao Gonzagão. 

Eu, como diretora e personagem daquela cena, deveria 
escolher um dos atores para fazer par. Quase todos queriam 
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ser escolhidos. Lembro do Severino encostado no canto da 
sala no momento em que eu disse: - Eu escolho SEVERI-
NO! Ele saiu do canto da sala imediatamente e falou sorrin-
do: - PROFESSORA, QUANDO EU NASCI MINHA MÃE 
DISSE: - VOCÊ TEM CARA DE FORRÓ!!! Foi motivo de 
uma grande gargalhada em coro. Finalmente o SEVERINO 
incorporou o personagem. Aprendeu o passo do forró e virou 
um forrozeiro de primeira. Com certeza, nossos ensaios eram 
pura diversão. Eu confesso que vez ou outra o diretor do pre-
sídio me chamava a atenção sobre o volume das músicas. Para 
Severino, o teatro foi a descoberta de um outro mundo, um 
melhor que o crime. 

Lembro de quando estávamos no CCBB, durante o interva-
lo entre o ensaio e a apresentação, Severino me pegou pela mão 
e dirigiu-se à parte externa do teatro. Pediu-me para fotografá-
-lo naquele lugar bonito. Um registro histórico de sua vida para 
mostrar aos familiares e amigos que ele, SEVERINO da Ceilân-
dia, esteve naquele lugar tão importante.

Tempos depois, já cumprindo em casa o “regime condicio-
nal” e trabalhando em uma escola da Asa sul, fui visitá-lo no 
trabalho e entregar a foto “tão importante”. Outra vez, pegou-
-me pela mão e saiu orgulhoso pela escola, apresentando-me aos 
colegas de trabalho e à diretora da escola: “Esta é a minha pro-
fessora de teatro!” 

Nesse dia ele me contou como estava a vida e relatou com 
alegria, estampando um belo sorriso: –Saio de casa bem cedinho 
e vou à parada de ônibus com meu fone de ouvido. Entro no 
ônibus. Fico olhando as pessoas e imaginando: elas não sabem 
que fiquei na cadeia e agora sou uma pessoa comum, livre! Tenho 
casa, esposa e trabalho. Tenho vale transporte. “NUNCA MAIS 
QUERO VOLTAR PARA AQUELE LUGAR!”
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3.2 - AS CARTAS

Carta é o meio de comunicação mais usado e permitido aos 
encarcerados, com suas devidas restrições. Papel e caneta são ob-
jetos preciosos dentro da cadeia. Mais valioso ainda é quem sabe 
ler e escrever. E quem possui tudo isso é “rei”. Tudo na cadeia 
vira moeda. Se a escola, não fora valorizada antes, no presídio, 
se torna o melhor lugar do mundo. Os presos que conseguem se 
matricular no setor de ensino, valorizam muito o que a educação 
proporciona à vida deles. Ali, o professor é muito respeitado. 

Muitas vezes ouvi o aluno/preso comentar o quanto o estu-
do lhe fora útil naquele momento da sua vida, principalmente, a 
leitura. Essa proporciona reflexão e transformação. Testemunhei 
olhos se abrirem, como se ali nascesse uma criança. “Agora vou 
poder ler meus processos!”. “Professora, o que é subtração?” A 
professora explica: – João, é assim, em minha casa tem uma cesta 
com 12 laranjas, você chega lá e pega 5 laranjas, quantas laranjas 
ficaram? Ele responde “7”. A professora então conclui a explica-
ção: – Você subtraiu 5 laranjas da minha cesta de frutas… Ele 
concluiu: “É por isso que o promotor, no dia do meu julgamen-
to, falava subtraiu, subtraiu, ... Eh, professora, preciso estudar.”

Além da Bíblia, Paulo Freire deveria ser cultuado como ins-
piração para a ressocialização dos encarcerados por meio da lei-
tura. Muitos dos criminosos não tiveram acesso à escola. E, sem 
leitura, são como cegos diante da justiça e dos próprios direitos. 

Eles e elas escrevem cartas. Recebi alguns desses tesouros 
que foram como diplomação para minha vida profissional. Es-
critas espontaneamente como forma de gratidão ao trabalho 
realizado. Confissões sinceras de reconhecimento de si mesmo. 
Vários tesouros chegaram as minhas mãos. Guardei-as com todo 
carinho. Esse é um verdadeiro tesouro para um profissional.
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A carta que mais me surpreendeu foi a do Paulo. Ele fora 
meu aluno das aulas de Arte por dois semestres. Meu primeiro 
contato com ele começou assim: - Qual o seu nome? “Paulo. 
A senhora sabe quantos já matei?” Ele sabia ler e escrever. Era 
um rapaz negro, forte e de pouca conversa. Ao final do segundo 
semestre, pedi aos alunos que escrevessem um pequeno relatório 
a respeito das atividades desenvolvidas em minhas aulas de Edu-
cação Artística. Para minha surpresa, Paulo escreveu!

* Cartas transcritas na integra. (preservado o anonimato)
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RELATÓRIO ESCOLAR

A minha professora de artes mim ensinou que a arte é muito 
em portante na minha vida porque com a arte eu posso muda a 
diresão da minha vida porque com a arte em veis de eu rouba eu 
vou devover um sossego a uma pessoa que esta solitária porque 
com arte em veis de eu mata eu vou devolver vidas este é o meu 
pensamento de hoje em diante viver com a arte em veis de viver 
com as drogas ou armas porque eu não sabia que arte devovia 
vidas e alegria isto foi o que eu aprendi neste semestre na escola 
com o fime eu aprendi que para tudo melhora na minha eu te-
nho que da um passo a diante e isto que eu estou fazendo hoje.

Nota: Esse foi o aluno que se apresentou: “Sabe quantos já 
matei?”. Com ele, a experiência foi marcante! Nessa turma, apre-
sentamos e discutimos o filme, “A corrente do bem”, e também 
as filmagens da exposição de  Cai Guo Qiang.
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Bsb,12 de novembro de 2007

Professora Janilce, gostaria de lhe agradecer por tudo que 
aprendi durante esses meses em que estivemos juntos nas aulas 
de teatro. Quero dizer que pra mim foi muito importante des-
cobrir uma forma tão diferente de esquecer um pouco os proble-
mas e sonhar com um futuro melhor.

Quero dizer obrigado pela paciência, amor, atenção, dedi-
cação carinho, determinação e principalmente por não discrimi-
nar pessoas que são vistas na maioria das vezes como o lixo da 
sociedade. Se hoje houvesse uma premiação de melhor profis-
sional e amor ao próximo a senhora com certeza ganharia em 1° 
lugar!! Parabéns!! Adorei fazer teatro e se eu puder quero poder 
continuar nesse grupo pois a cultura é fonte de boas ideias e é 
disso que precisamos e através da arte vamos colorir um passado 
escuro. Tenho uma maravilhosa família me assistindo, sei que o 
teatro será um dos canais de alegria entre mim e quem eu amo. 
O teatro me fez lembrar um acontecimento de muitos anos atrás 
quando meu pai e minha mãe deram a mim e minha irmã uma 
enciclopédia Barsa e naquela época era como ganhar o melhor 
presente pois os livros são sabedoria Ficamos durante anos usan-
do esses livros para tudo e vejo o teatro como uma rica fonte de 
sabedoria. Obrigado por ter me dado essa oportunidade de viver 
uma vida melhor.

Nota: Esse aluno participou do espetáculo de fantoche 
“Aconteceu na caatinga”.
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Brasília, 14 de outubro 2007

Saudações!

Professora Janilce, é com um prazer imenso que venho por 
meio desta lhe agradecer por  tudo, que eu aprendi com a senho-
ra, pois depois que me empenhei no teatro e me entreguei para 
esse trabalho tudo mudou em minha vida até mesmo em meu 
casamento, minha esposa ficou muito feliz por tal mudança que 
ocorreu comigo, porque eu não queria saber de abraçar nenhum 
tipo de causa, mas quando eu entrei no teatro que a senhora nos 
colocou o seu trabalho e perguntou se estávamos querendo algo 
sério com o teatro, eu particularmente fui um que não somente 
abracei como a cada apresentação e ensaio estou pronto pra tudo, 
professora, quero lhe parabenizar, por você ser esta mulher guer-
reira  que você é, e mim orgulho  muito de hoje ter você como 
minha professora. Com você  aprendi também que não devemos 
desistir nunca quando temos algo a conquistar, principalmente 
depois desta apresentação conquistamos uma grande vitória.

Obrigado por tudo que você me ensinou professora. 

Nota: Carta Escrita depois da apresentação da peça “Gon-
zaguinha: A ópera de um brasileiro” no teatro da Escola Parque 
308 Sul-Brasília.
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Brasília,26 de novembro de 2007

Saudações!

Bom dia professora Janilce. Venho por meio destas poucas 
linhas explicar o motivo da minha ausência no teatro. Professora 
é que aqui no P4 só está saindo os funcionários, então não pude 
mais ir para o teatro e sairmos para as apresentações, então para 
não ficar sem fazer nada no pátio e também para preencher os 
requisitos da casa consegui um trabalho na “padaria”, mas estou 
pronto para apresentação e caso venha acontecer apresentação 
peço-lhe que avise minha família.(...) e a senhora pode contar 
comigo pra tudo estou com o grupo e disposto a trabalhar.

Professora obrigado por tudo do seu aluno que gosta muito 
de você.  

Nota: Esse aluno participou do espetáculo “Gonzaguinha: 
A ópera de um brasileiro” em 2007 e 2008.
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Brasília,10 de novembro de 2008

Professora Janilce, em primeiro lugar gostaria de lhe dizer 
o quanto foi bom a sua presença para nós neste colégio, pois 
tem muita gente lá fora que não acredita no nosso potencial de 
vencer as barreiras da vida de um dia voltar a ser novamente uma 
nova pessoa no meio da sociedade.

Olha professora, graças a Deus por existir pessoas assim 
como a senhora de pelo menos querer acreditar em nós e querer 
resgatar nós lá do fundo do abismo onde muitos já caíram e não 
consegue mais sair pois a mente já está suja com as ganancias e as 
maldades que o mundo tem para oferecer.

Hoje, eu estou aqui: mas com um suspense no ar! Puxa será 
que eu vim preso porque Deus quer poupar mais alguns anos 
da minha vida. Pois do jeito que a rua anda perigosa algo pior 
poderia ter acontecido.

Professora eu sei o quanto você tem feito por nós. Agra-
deço do fundo do meu coração. Então eu vou terminando esta 
te desejando um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Bjos!!! 
e até mais. 
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PDF1- Dezembro de 2012

Relatório – Aulas de Artes

Eu nunca imaginaria que um dia eu iria fazer, terapia, eu 
acabei descobrindo que A, Arte de pinta é fantasticamente uma 
bela terapia. Acabei entrando no mundo das cores, Encontrei nas 
aulas de artes uma forma de neutraliza todos os tipos de pensa-
mentos que não faz bem pra mim.

Quando fazemos um dezenho espresamos o que temos 
guardado no nosso coração, seja bom ou ruim, cada vez que fa-
zemos um dezenho estamos, deixando uma marca do que somos 
e o que queremos ser amanham.A travessa a vontade de viver não 
e tão difício assim, difício é você não entender que a vida passa 
tão depressa que, não da pra fazer outro dezenho. Viva a vida 
como se fosse o último dia da sua  historia. 
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Não nascemos prontos. Qualquer animal precisa de um di-
recionamento para atuar na vida. Alguns recebem uma educação 
que parece escrito na bula. Quase tudo certinho. Outros nem 
tanto. Mas não quero filosofar sobre o destino de cada criança 
que nasce, a única certeza que tenho é que nenhuma mãe pariu 
um filho para ser bandido. 

A liberdade é uma conquista diária. O fato de sermos hu-
manos não nos garante civilidade. Liberdade é uma questão de 
EDUCAÇÃO. Verdade é uma questão de ponto de vista de cada 
um. Todos tem sua própria verdade que é entendida de acordo 
com sua cultura e educação. E o crime?! Ninguém escolhe ser 
criminoso. Alguns crimes são patológicos, outros ocasionais e 
outros socioculturais. 

Existem inúmeras causas do crime. A prisão não recupera 
nenhum criminoso sem que haja um atendimento psicossocial 
eficiente, o que, também, não garante total ressocialização. O 
que garante a recuperação do sujeito encarcerado é a própria 
vontade de se reformular, porém sozinho num ambiente onde 
tudo conspira para o mal, torna-se muito mais difícil. A prisão 
prende um corpo, tira o direito de ir e vir, mas não prende o 
pensamento e a vontade do sujeito encarcerado. A experiência de 
Graciliano Ramos em Memórias do Cárcere é um exemplo, pois 
apesar de muitas das suas anotações terem sido rasgadas, quando 
encontradas pela segurança do presídio, tudo ficou na sua me-
mória e no seu talento para contar histórias.

A prisão é uma fábrica de muitas bombas humanas. O que 
retém essa bomba é o sonho e o aprendizado, pois não são proi-
bidos. Os que chegam às “celas de aula” diminuem o combustível 
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do corpo explosivo e enchem a alma de novos sonhos, novos 
desejos. Livros, lápis, cadernos, quadro de giz, professor, cadeira 
escolar são elementos que contribuem para a aquisição de novo 
oxigênio. Mas, infelizmente, a porcentagem dos encarcerados 
que chegam ao espaço ESCOLAR é muito pequena. O que im-
pera dentro do sistema prisional é o ócio, a desumanização.

Varella (2017:79) afirma que “a mesma sociedade que se 
queixa da vida ociosa dos presidiários e dos custos do sistema 
lhes nega acesso ao trabalho.” O trabalho é uma forma do encar-
cerado se reconciliar com a vida em sociedade. Somente o castigo 
não ressocializa. É na ação que o ser humano se ordena.Trabalho 
e estudo é o que alimenta a alma do homem, ser pensante, pos-
suidor de livre arbítrio.

Aqui relato a parte que me coube da escola prisional. Tenho 
certeza que outros professores dentro ou fora da cadeia, testemu-
nharam e testemunham experiências engrandecedoras com os re-
sultados de suas inúmeras salas de aula. É a educação que forma e 
transforma o homem. Não é possível que o Estado queira punir 
o crime sem oferecer possibilidade de reflexão e reconstrução de 
novos valores. 

Não existirá política de segurança eficiente, enquanto a 
educação do país for posta em segundo plano. A EDUCAÇÃO 
é o alimento necessário para o desenvolvimento de uma nação 
segura e livre. Não se faz justiça sem educação. Não se faz justiça 
desconsiderando a humanização do homem em sociedade. Os-
trower (2010:53), conclui que:

Formando a matéria, ordenando-a, configurando-a, 
dominando-a também o homem (ser humano) vem 
a ordenar-se interiormente e a dominar-se. Vem 
a se conhecer um pouco melhor e a ampliar sua 
consciência nesse processo dinâmico em que recria 
suas potencialidades essenciais. 
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É necessário trabalho diário para reconstruir o homem 
aprisionado. E o teatro? Esse auxilia na reconstrução do homem 
oprimido pelo crime e pelo cárcere. O teatro é uma eficiente fer-
ramenta de sensibilização e sociabilidade da humanidade. Enfa-
tiso, todos deveriam experimentar o fazer teatral. É uma terapia 
sem burocracias e economicamente, é um ótimo investimento 
para o Estado. Uma sala e um professor de teatro. Nenhum ou-
tro equipamento será necessário. O resultado é positivo em qua-
se sua totalidade.

 É urgente que as escolas derrubem seus muros ostensivos 
e olhem para o NOVO cidadão como alguém que retém amplo 
acesso ao conhecimento proporcionado pelas mídias, mas que 
precisa de formação técnica e afetiva. Na EDUCAÇÃO, para 
o desenvolvimento do cidadão, é preciso de LIMITES e não 
 PRISÕES.

Testemunhei faces transformadas pelo exercício do teatro, 
pelo afeto exteriorizado com as linguagens artísticas. Fui muito 
feliz aprendendo a trabalhar na cadeia. Todos os dias era um sus-
pense “Será que encontrarei meus alunos? Conseguirei concluir 
o projeto?” Aprendi a trabalhar com o “quase impossível” e tive 
sorte em concluir a maioria dos projetos e avaliar os resultados. 
Deixo aqui minhas memórias e reflexões.
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1.     FOLDER DE DIVULGAÇÃO

2.     REPORTAGENS

3.     TEXTOS DAS OFICINAS

a. O TABACO QUE MATA 

b. A ROTINA

c. ACONTECEU NA CAATINGA

d. A FORMIGA E A NEVE

e. GONZAGUINHA: A ÓPERA DE UM BRASI-
LEIRO

f. CATADOR DE LATAS

g. SEJA UM CRAQUE NA VIDA, NÃO DEIXE O 
CRACK TE USAR

h. A RÁDIO
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A – Folder de divulgação
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B – Reportagens
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C – Textos das oficinas

a) O TABACO QUE MATA 

(Não foi encontrado o texto original, veja a sintese)

Este texto foi dramatizado com muito humor. É a história 
de um casal cuja esposa se queixa para um amigo, da impotência 
do marido fumante. O amigo fala sobre o programa de atendi-
mento nos postos de saúde às pessoas com dependência química, 
principalmente, a do tabaco. Em casa, a mulher chama o marido 
para conversar e pede a ele que vá ao posto de saúde para uma 
consulta e para participar do Programa Nacional de Controle do 
Tabagismo. O marido, a princípio, recusa-se, mas é convencido, 
quando a esposa ameaça de abandoná-lo. Então, convencido, o 
homem vai à consulta e participa da palestra sobre os malefícios 
do tabaco. Alguns meses depois, a mulher encontra-se com o 
amigo e conta as novidades sobre a saúde do marido e confessa 
que a vida conjugal ficou ótima depois do tratamento.

b) A ROTINA

Criação coletiva do Grupo Recuper’Arte

Direção: Janilce Rodrigues

Personagens:

Zói de Anjo (preso) 

Diúlia( preso) 

Pastor (preso) 

“21” (preso recém chegado ao presídio)

Ator
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Renata (esposa do 21/visita) 

Um policial  

CENA 1

(Em off : “o juiz aceitou a apelação...”)

(Palco dividido em três partes. Duas celas nas laterais com 
um colchão em cada e um pátio no meio com uma bola, um va-
ral com roupas penduradas, dois bancos laterais e um “golzinho” 
no centro. Em uma cela, o “viado” e “Zói de Anjo” assistem TV; 
na outra, o “pastor” lê a bíblia, faz cartas, escova os dentes, ora... 
“21” chega no pátio com uma trouxa, uma “quentinha” e uma 
sacola na mão; larga a sacola e, comendo, começa a reclamar da 
“xepa”. Com o barulho do portão, “Zói de anjo” levanta-se e 
grita para o pátio):

(Diálogo entre presidiários – um fora de cena)

“ZÓI DE ANJO” – E aê, maluco, tá vindo da onde?

“21” – Tô vindo da delega.

“ZÓI DE ANJO” – Já sabe para que cela tu vai?

“21” – cela 2.

“ZÓI DE ANJO” – Aê, mas dá ideia aí que aqui já tá lotado...

“21” – Aê, meu irmão, não posso fazer nada! O Cana vai 
me colocar é aí...

Outro grita – E aê “Diúlia”, vai se dá bem, hein!? Dois “bo-
fes” no barraco...

Ouve a voz do policial – José

“21” – Aqui, seu agente. (Põe a “xepa” de lado)

POLICIAL – Já foi preso antes?
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“21” – Não.

POLICIAL – Tem algum problema com alguém aqui no 
pátio?

 “21” – Como é que eu vou ter problema com alguém se tô 
chegando agora?

POLICIAL – Olha rapaz, estou vendo que você não é mui-
ta flor que se cheire... aqui, primeiro: é sim senhor, não senhor! 
Cabeça baixa, mão pra trás... fica de cara pra parede! (vira as cos-
tas) e, logo depois continua: – O que é que você está esperando 
aí parado? Qual é a sua cela?

 “21” – cela 2, Seu agente.

POLICIAL – Então, entra logo!

CENA 2

(A cena congela na entrada do “21” na cela. Os outros apa-
recem uniformizados de coro. Luz no coro)

CORO – E agora José. E agora “21”. A porta se abre e se 
fecha para uma nova vida. Onde está sua esposa? Onde está seu 
filho? Onde está você?

(As luzes se apagam. O coro sai de cena e voltam ao normal)

(“Diúlia” continua assistindo TV mas, assim que “21” entra 
na cela, “Ela” dá uma olhada nele como se o estudasse com os 
olhos.)

(“Zói de Anjo” a reprova)

“ZÓI DE ANJO” – Aê viado, tem que se ligar... o cara 
mal chegou, já fica aí se abrindo... Aê maluco, eu não falei que 
o barraco já tava cheio? É melhor tu se adiantar senão, não vai 
prestar... Não tem nem onde tu dormir aqui!

“21” – Aê véi, demorou... cair pra dentro então!...
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Música funk – 10

(Os dois caem na porrada por alguns segundos e “Diúlia” os 
separa desesperadamente.)

DIÚLIA (ofegante) – Parem com isso! Vamos nos conhecer 
melhor!... Qual é o teu nome?

“21” – Aê viado, não quero saber de merda nenhuma, não!

“DIÚLIA” – Se quiser, pode dormir aqui do lado... Eu fico 
com a cara pra parede!

“21” – Aê véi, é o seguinte: se quiser vê um lado amanhã, 
demorou...

(Aparentemente derrotado)

“ZÓI DE ANJO” – Aê bicho, não quero nada com você 
não. Amanhã eu tô me adiantando, pode crê?

(Apagam-se as luzes da cela. Acende a luz do pátio. Ator 
entra)

ATOR – aqui é assim... Que luz se acende? O direito de 
olhar o sol e encontrar em seu brilho uma esperança. Esperar 
e jejuar. Aproveite para mudar. Procure dentro de tua solidão a 
essência do ser humano.

(O ator sai)

CENA 3

Música 10

(Ouve-se a voz do policial avisando do banho de sol.)

(Saem os presos das duas celas em fila. “Zói de Anjo” passa 
com um colchão enrolado e vai direto falar com o pastor. “Diú-
lia” está num canto do pátio e “21” anda de um lado para outro.)
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“ZÓI DE ANJO” – Aê pastor, tem condições de eu morar 
lá no barraco com o senhor?

PASTOR – Ah!, não tem jeito não! Tô esperando um irmão 
que vai pra lá a semana que vem...

“ZÓI DE ANJO” – Pô pastor, dá essa força aí!

PASTOR – Tem jeito não...

“Zói de Anjo” caminha em direção ao portão.

“ZÓI DE ANJO” – Aê seu polícia, quero mudar de pátio...

POLICIAL – O que foi que aconteceu?

“Zói de Anjo” sai do pátio (sai de cena).

“21”  aproxima-se do pastor

“21” – O que foi que aquele comédia tava querendo, pas-
tor? O cara é o maior pilantra...

(Pastor mudando de assunto propositadamente)

PASTOR – irmão, já falaram de Jesus pra você?...

(Tenta abraça-lo – “21” desvia o corpo.)

“21” – Hoje não pastor... mas sei que vou ter outras opor-
tunidades... (saindo de perto do pastor)

(O pastor chega perto do “Diúlia”)

PASTOR – E então rapaz, é hoje que você vai aceitar Jesus? 
Deus tem uma grande obra para a sua vida, sabia? Vamos lá na 
casa de Deus... o “Diúlia” o acompanha mas, antes, diz: - Ô pas-
tor, eu vou, mas, só hoje! Sei lá se esse Deus quer alguma coisa 
comigo... (Saem de cena).

(Música funk)

(Enquanto isso, “21” malha no pátio. O policial “bate na 
lata” e todos entram em fila. Caminham para a cela.)
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(As luzes se apagam e acendem com a chegada do coro)

(O coro entra no pátio)

CORO – O caminho da cela é sempre o mesmo,  pátio-
-cela-pátio. A escolha foi sua. Ou você não escolheu? Escolher 
é difícil. A escolha foi o caminho mais fácil. O destino é cego.

CENA 4

(A cela 1 está vazia; na cela 2 “Diúlia” e “21”. “21” chama 
o pastor na cela ao lado:

“21” – E aê pastor!... e aê pastor?!

“DIÚLIA” – O pastor não está aí, meu bem! Foi de sai-
dão... só volta na segunda...

(Alguns segundos depois...)

“21” – E aê, cela 3?!... (ninguém responde)... Ah, esses bi-
chos tão é negando voz... E aê da 3, tô mandando uma “teca” aí, 
pode crê?!

(“Diúlia” está deitada na cama enquanto “21” faz o lança-
mento de uma “Teresa”. Joga-a duas vezes e a puxa com uma 
sacola. Olha para “Diúlia”.)

“21” – Aê “viado”, é o seguinte: eu sou malandro, não te-
nho nenhum “furo”, não sou cabrito e nem “jack”, tá ligado? É o 
seguinte véi: tô a fim de dormir nessa “jega” aí!

“DIÚLIA” – Ah é?! Quer dormir na “jega”? vai ter que pa-
gar o preço meu bem porque na “tóra”, não tem nada aqui não, 
neném!

“21” – E qual é o preço “viado”?

“DIÚLIA” se insinua, mostrando a bunda: – quero uma 
noite de prazer...
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“21” – Ah “viado cabuloso!” Eu vou ficar com ela e pronto, 
meu irmão! Vou é te enfiar uma “doida” nessa tua “mala”!

“Diúlia” tira uma lâmina que está sob o colchão e diz: - vem 
enfiar então neném...

“21” – Demorou, “viado”!

(Música funk)

(Os dois brigam e “Diúlia” “bate-na-lata”.)

“DIÚLIA” – Seu polícia, socorro! Socorro... aaai!

(A cena vai virando teatro mudo... Um “cana” aparece e 
manda os dois irem para o fundo da cela e ficarem de cara para a 
parede. “Diúlia” sangra pela barriga. O policial a tira da cela; ela 
sai de cena. Ele pergunta para “21”)

POLICIAL – Onde está a faca, interno?

“21” se vira e chuta uma faca que está no chão. O policial a 
pega com uma luva)

POLICIAL – Você sabe o que isso dá? São pelo menos uns 
dez anos a mais que você vai ficar aqui mofando, engraçadinho...

ATOR – As luzes se apagaram mais uma vez. A luz da razão. 
Você não vê saída? Onde está a sua razão?

(Saem os dois de cena. O policial volta com “Diúlia” e a 
coloca na cela do pastor. Ela está com um curativo no abdômen. 
O policial sai de cena; volta com “21” e o põe na outra cela. O 
palco escurece. Acendem as luzes do pátio.)

CENA 5 (Dia de visita.)

(No pátio estão dois bancos laterais. Pastor, “Diúlia” e “21” 
estão no pátio. “21” forra o banco com um lençol e senta; o 
pastor faz o mesmo e põe uma rosa sobre o banco. “Diúlia” anda 
para um lado e para o outro... de vez em quando, olha para 
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“21”(olhar de medo). A esposa de “21” entra no pátio. Eles se 
abraçam.)

Música: “Renata” (Latino)

RENATA – Ai amor, já não agüento mais! Toda vez que eu 
venho aqui nesse inferno é uma “encheção de saco”. Sabe o que a 
policial me disse? “Que se eu não soltasse o cabelo, tirasse toda a 
roupa e não abaixasse três vezes, eu não ia entrar”...

“21” – Ah! Amor, esquece isso! Vamos lá no parlatório que 
eu vou fazer você esquecer tudo isso...(Dá uns beijos nela).

RENATA – Não José, dessa vez é sério! Você acha que eu 
sou obrigada a passar por isso, é?

“21” (Mudando de tratamento) – Renata, me diz então: 
você arrumou outro, foi? Me diz logo, sua vadia: você tá me 
traindo é?

(Renata abaixa a cabeça e começa a chorar.)

RENATA(chorando) – Você sabe que eu não faria isso nunca...

“21” – Pois é, sua piranha, você pensa bem, antes de fazer 
uma trairagem dessa comigo!

RENATA – Ah, então eu vou te falar logo: (pausa) eu tô 
afim de um cara aí...

“21” (Com ódio) – Quem é esse cara; esse desgraçado? Eu 
vou mandar esse filho da puta... e, se você não me falar, vou 
mandar matar é você!

RENATA(chorando) – Não amor, eu tô mentindo! Não tô 
com ninguém, não... Eu só falei isso porque tô com medo de 
você ir pra rua e continuar nessa vida...

“21” (com amor) – Não, meu amor, vamos conversar... Eu 
quero muito sair daqui logo e poder cuidar de você, do “Juni-
nho”... Ter a nossa casa... Você não acredita em mim?
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RENATA – Ah, eu acredito... Mas, não sei mais o que fazer! 
A vida lá fora sem você tá muito difícil... outro dia peguei o Jú-
nior fumando. E se ele já estiver usando drogas? Aquele menino 
está impossível!

(“21” Põe a mão na cabeça; mostra desespero) 

“21”– Ah, eu não acredito! Fala pra ele como é viver aqui. 
Aqui tem grades por todos os lados. Aqui não tem festa. Não 
tem telefone... A gente só come o que eles dão. Também não tem 
shoping nem Mac’Donalds. Fala pra ele não fazer o que eu fiz, 
pois não sou um bom exemplo. Mas agora eu sei que querer di-
nheiro fácil não garante felicidade nem liberdade de ninguém...
Converse com ele!eu queria tanto que ele fosse meu orgulho. Diz 
pra ele estudar e trabalhar. Que seja um grande homem... Por 
favor não deixe nosso filho se perder!

RENATA – Não amor, deixa! Quando eu trouxer ele aqui, 
você conversa com ele... vamos lá no parlatório...

(Ela levanta, pega-o pela mão e saem e encontram o pastor.

PASTOR – Irmão, por favor, pergunte a tua esposa se ela 
viu a minha lá fora.

(Música – “Renata”)

 (“21” e Renata saem de cena)

(O pastor começa a recolher seu material. O “Diúlia” anda 
de um lado para outro. “21” e Renata voltam do parlatório e 
“batem na lata”. “21” e Renata se despedem com um abraço. 
Renata sai de cena. Os demais formam fila e entram nas celas. O 
pátio fica cheio de lixo(copos, sacolas, garrafas...) A luz se apaga.)

(Na entrada do coro a luz do pátio se acende)

CORO – “Mirem-se no exemplo, daquelas mulheres de 
Atenas: despem-se pros maridos, heróis e amantes, de Atenas. O 
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momento é o instante e começa a nova espera – os dias passam, 
sol, lua, sol, lua...

CENA 6

(A luz reacende. Os personagens entram no pátio. “21” vai 
conversar com o pastor enquanto o “Diúlia” vai lavar roupa.)

“21” – E aê, pastor, tem um tempo pra conversar? Tô preci-
sando de umas orações...

PASTOR – Pois não, meu irmão! Está com algum problema?

“21” – Pô pastor, minha “nêga-véia” tem um tempão que 
não “racha” na “cidade”... Meu filho tava usando drogas e, agora, 
nem sei o que tá acontecendo.

PASTOR – Porque você não participa do culto hoje? Va-
mos lá ouvir a palavra de Deus... Deus tem... (O diálogo é corta-
do pela “batida na lata”).

(O policial anuncia):

POLICIAL – Todo mundo pra cela!!! (Bate novamente “na 
lata”) Todo mundo pra cela!!!

 Todos entram em fila rapidamente e saem pra cela. A luz 
do pátio se apaga. A luz da cela de “21” acende. Ele lê uma carta 
de despedida da esposa em voz alta. Música dramática – 12 No 
final, rasga a carta e destrói a cela. Prepara uma corda na grade e 
se enforca. A luz se apaga.

CENA 7

(Entra o coro, enquanto “21” permanece no chão. Luz 
no coro)

CORO – E agora José. A festa acabou...
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(O coro sai e, em seguida(com a luz apagada) entram o pas-
tor e o “viado. A luz do pátio acende. O pastor e o “Diúlia” 
arrastam “21” em um cobertor. A luz se apaga.)

* * *

c) ACONTECEU NA CAATINGA 

(Conto de Clotilde Tavares -Adaptação para o teatro por 
Janilce Rodrigues)

Encenação com  fantoches de luva.

NARRADOR – Era meio-dia e a caatinga brilhava à luz 
incandescente do Sol. O pequeno Calango deslizou rápido sobre 
o solo seco, cheio de gravetos e pedras, parando na frente do 
majestoso Mandacaru, que apontava para o céu seus espinhos, 
os grandes braços abertos em cruz.

CALANGO – Mandacaru! Mandacaru! Eu ouvi os homens 
conversando lá adiante e eles estavam dizendo que, como a caa-
tinga está muito seca e cor de cinza, vão trazer do estrangeiro 
umas árvores que ficam sempre verdes quando crescem e estão 
sempre cheias de folhas.

 JUREMA – Mas que novidade é essa?

CARDEIRO – Coisa de gente besta. (Mexe-se irritado)

PREÁ –  Eu é que não acredito nessas novidades.(sussurrou 
o pequeno e tímido Preá)

NARRADOR – A velha Cobra, cheia de escamas de vidro 
e da idade do mundo, só fez balançar a cabeça de um lado para 
o outro e, como se achasse que não valia a pena falar, ficou em 
silêncio. 
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(O sol vai desaparecendo na empanada e dá lugar a lua e 
outra vez o sol aparece)

NARRADOR – E no outro dia, bem cedinho, os homens 
já haviam plantado centenas de arvorezinhas muito agitadas, se-
relepes e faceiras, que falavam todas ao mesmo tempo na língua 
lá delas, reclamando de tudo: do Sol, da poeira, dos bichos e das 
plantas nativas, que elas achavam pobres, feias e espinhentas. En-
quanto falavam, farfalhavam e balançavam os pequenos galhos, 
que iam crescendo, ganhando folhas e ficando cada vez mais for-
tes. (Aparecem as plantinhas da cidade)

Enquanto isso, as plantas da caatinga, acostumadas a viver 
com pouca água, começaram a notar que essa água estava cada 
vez mais difícil de encontrar. As raízes do Mandacaru, da Jurema 
e do Cardeiro cavavam, cavavam e só encontravam a terra seca e 
esturricada. (Aparecem as plantas e dos bichos reclamando)

O Calango então se reuniu com os outros bichos e plantas 
para encontrar uma solução. E foi a velha Cobra quem matou a 
charada:

COBRA – Quem está causando a seca são essas plantinhas 
importadas e metidas a besta! Eu me arrastei por debaixo da ter-
ra e vi o que elas fazem: bebem toda a nossa água e não deixam 
nada para a gente.

CALANGO – Oxente! Então vou contar isso aos homens 
e pedir uma solução. (Sai correndo e volta no mesmo instante)

CALANGO – (Triste) Os homens não me deram atenção. 
Falaram que eu não tenho instrução, não fiz universidade e que 
eu estou atrapalhando o progresso da caatinga. +

QUE ABSURDO !!

 NARRADOR – Então todos os bichos e plantas ficaram 
tristes, mas estavam com tanta sede que nem sequer puderam 
chorar: não havia água para fabricar as lágrimas. Por muitos dias 
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ficaram assim (MOVIMENTO DO SOL E DA LUA) Quando 
estavam à beira da morte houve um movimento: era o Preá, que 
levantou o narizinho, farejou o ar e, esquecendo a timidez, gritou:

PREÁ – Estou sentindo cheiro de água!

TODOS – É mesmo! (Gritaram)

 JUREMA – O que será que aconteceu?

CALANGO – Eu vou ver o que foi. (Saiu veloz, espalhando 
poeira para todos os lados.)

(O Mandacaru estirou os braços, espreguiçou-se e sorriu)

MANDACARU – Estou recebendo água de novo! Hum... É 
muito bom! Mas vejam! O Calango está de volta com  novidades!

(E espichando meio palmo de língua de fora, morto de can-
sado pela carreira, o Calango contou tudo.)

CALANGO – As pequenas bandidas verdes, depois de be-
ber quase toda a água da caatinga, estavam ameaçando a água 
dos rios e dos açudes perto das cidades. Os homens então viram 
o perigo e deram fim a todas elas. Estamos salvos! (Gritando)

NARRADOR – E todos ficaram alegres, sentindo a água 
subir pelas raízes. Olharam para o céu azul da caatinga, aquele 
céu claro, o Sol brilhante, olharam uns para os outros e viram 
que eram irmãos, na mesma natureza, no mesmo tempo, na 
mesma Terra.

E a velha cobra, desenroscando-se toda lentamente, piscou 
o olho e concluiu:

COBRA – É como dizia minha avó: cada macaco no seu 
galho!

TODOS CANTAM – “Xô chuá, cada macaco no seu ga-
lho” (Música de Caetano Veloso e Gilberto Gil)

Xô chuá eu não me canso de falar.
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Xô chuá o meu lugar é na Bahia

Xô chuá o seu é em outro lugar….”

* * *

d) A FORMIGA E A NEVE 

Uma formiguinha, tendo acordado muito cedo, escuro ain-
da, para trabalhar na armazenagem de suas provisões de inverno, 
saiu de casa. Nevava. Mal havia chegado à rua, uma pequenina 
gota de neve, caída naquele instante, enregelou-se, prendendo-
-lhe os pezinhos.

A formiguinha pôs-se a chorar, vendo-se presa, julgando 
que ia morrer, até que, ao meio-dia, o sol, fundindo a neve, con-
seguiu livrar-se.

Então a formiguinha dirigiu-se à neve, e disse-lhe:

– Neve! Como és tão forte que os meus pezinhos prendes?!

A neve respondeu:

– Mais forte é o sol, que me derrete.

A formiguinha dirigiu-se ao sol:

– Sol! Tu és tão forte, que derrete a neve, a neve que meus 
pezinhos prende?!

O sol respondeu:

– Mais forte é a parede, que me tapa!

A formiguinha dirigiu-se à parede:

– Parede! Tu és tão forte, que tapas o sol, o sol que derrete a 
neve, a neve que os meus pezinhos prende?!

A parede respondeu:
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– Mais forte é o rato, que me rói!

A formiguinha dirigiu-se ao rato:

– Rato! Tu és tão forte que róis a parede, a parede que tapa 
o sol, o sol que derrete a neve, a neve que os meus pezinhos 
prende?!

O rato respondeu:

– Mais forte é o gato, que me come!

A formiguinha dirigiu-se ao gato:

– Gato! Tu és tão forte, que comes o rato, o rato que rói a 
parede, a parede que tapa o sol, o sol que derrete a neve, a neve 
que os meus pezinhos prende?!”

O gato respondeu:

– Mais forte é o cão, que me morde!

A formiguinha dirigiu-se ao cão:

– Cão! Tu és tão forte que morde o gato, o gato que come 
o rato, o rato que rói a parede, a parede que tapa o sol, o sol que 
derrete a neve, a neve que meus pezinhos prende?!

O cão respondeu:

– Mais forte é o homem, que me bate!

A formiguinha dirigiu-se ao homem:

– Homem! Tu és tão forte que bate no cão, o cão que morde 
gato, o gato que come o rato, o rato que rói a parede, a parede 
que tapa o sol, o sol que derrete a neve, a neve que meus pezi-
nhos prende?!

O homem respondeu:

– Mais forte é a morte, que me mata!

A formiguinha dirigiu-se à morte:
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– Morte! Tu és tão forte, que matas o homem, o homem 
que bate no cão, o cão que morde o gato, o gato que come o rato, 
o rato que rói a parede, a parede que tapa o sol, o sol que derrete 
a neve, a neve que meus pezinhos prende?!

A morte respondeu:

– Sou tão forte que, que mato reis, fidalgos, ricos e pobres, 
escravos e senhores, homens e mulheres, nivelando tudo e fazen-
do todos iguais! Sou tão forte que te mato!

E matou a formiguinha...

(Contos da carochinha. 24ª Ed. - Rio de Janeiro: Livraria 
Quaresma Editora; 1956 p. 350)

* * *

e) GONZAGUINHA: A ÓPERA DE UM BRASILEIRO

(Texto de Janilce Rodrigues)

Personagens:

Luiz (Gonzaguinha menino)

João (amigo do menino Luiz)

Gonzaguinha adolescente

Gonzaguinha adulto

Gonzagão (pai do Gonzaguinha)

Jorginho (narrador 1)

Carlão (narrador 2)

Valdir, César e Ivan (amigos da Faculdade)

Cenário: Ambientação externa do Rio de Janeiro. Arcos da 
Lapa com uma favela de fundo.
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CENA 1

(Gonzaguinha entra em cena cantando a música “San-
grando”. A luz cai em resistência, assim como a música. Pro-
jeta-se a imagem da notícia da morte do cantor e compositor 
Gonzaguinha.)

CENA 2 (Conversa de bar, futebol)

Aposto que seu time vai levar é cinco !!

O meu time vai ganhar é de sete!!

Nem cinco e  nem sete.. Garçom, traz mais uma!! Vamos 
comemorar a amizade !!!

Tá certo. Um brinde a amizade por que vale mais que uma 
disputa de futebol. (brindam)

(Em off, som de cidade, conversas, música. Em cena pessoas 
no bar: músicos cantando, conversando, batucando. Com o vio-
lão, Gonzaguinha canta a música “Moleque”. A música vai abai-
xando o som e entram em cena os narradores. Um de cada vez)

JORGINHO – Ih!! Lá vem Carlão!! Todas as vezes que a 
gente e encontra, é briga na certa.

CARLÃO – E aí, Jorginho, Beleza? Curtindo um sambi-
nha, heim??Eu conheço muito bem o compositor desta música...

JORGINHO – (Ao público) Já vai começar... (para Carlão) 
Ah!! Sei...então...conta aí...

CARLÃO – Esse é dos bons. É do nosso querido e saudoso 
Gonzaguinha.

JORGINHO – Isso eu já sei...(impaciente)

CARLÃO – E o que acho de mais bacana nessa música, é 
o resgate das brincadeiras que,muitas crianças nem conhecem 
hoje. Gonzaguinha conseguiu registrar em poesia, fatos de sua 
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infância de moleque criado solto pelas ruas do morro São Carlos, 
aqui no Rio de Janeiro. (saem de cena).

CENA 3 (INFÂNCIA. Música “Moleque” dedilhado no 
violão)

(Em cena, os meninos Luiz e João empinando suas pipas e 
conversando)

LUIZ – João, hoje o vento tá bom pra caramba...

JOÃO – Luiz, sua linha tem cerol??

LUIZ – Não, minha mãe proibiu. Disse que é perigoso...
ih!!! Ai!!! Olha aí!!! não me distrai... (Puxa a linha, faz piruetas 
para segurar a linha)

LUIZ – Olha aí, tão querendo levar a minha. Solta aí, mo-
leque!! (aliviado) Ainda bem que não conseguiu....

JOÃO – Ei, Luiz... você viu o pé de laranja, lá na casa de 
dona Marieta?

LUIZ – Vi sim... tá carregadinho !!! Que gostosura!!! Vamos lá?

JOÃO – E o cachorro, será que tá preso?

LUIZ – A gente leva um pedaço de pão pra ele se distrair. 
Vai ser moleza!!! Já que dona Marieta não dá nem uma laranjinha 
pra gente... (rir)

JOÃO – Combinado. Amanhã quando a aula terminar, 
passamos por lá. Por falar em escola, você fez aquele dever de 
casa? Português é muito difícil...

LUIZ – Eu fiz logo que cheguei em casa. Eu gosto de Por-
tuguês, de poesia, gosto muito de ler...

JOÃO – Fiz não, acho muito chato... Tá ficando tarde. Vou 
pra casa fazer o dever. Até amanhã na escola. Não esqueça o com-
binado!!! (sai)
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LUIZ – Até mais. Também já vou, se não o castigo “come 
solto”. (sai com a pipa debaixo do braço)

CENA 4 (ADOLESCÊNCIA) 

(Entram Jorginho e Carlão sambando com o chapéu na 
mão como se fosse um pandeiro)

JORGINHO – (Para a plateia) Êta, cara metido a sabi-
dão!! Pois, eu sei que Gonzaguinha já tinha alma de artista 
desde de criança. Acredita que ele começou a compor aos 14 
anos?? Também sendo filho de quem é... (ao público) Luiz 
Gonzaga, o Rei do Baião e Odaléia,uma bela voz de corista 
da rádio.

CARLÃO – Infelizmente ela faleceu muito jovem, quando 
o filho tinha apenas dois anos. A tal tuberculose naquela época 
matou muitos jovens...

JORGINHO – Lamentável!!! Aí como o Gonzagão já 
estava na estrada com seus shows, entregou o filho aos cui-
dados do casal de padrinhos do menino. O padrinho era 
músico da Rádio Tamoio. Luizinho, como era chamado pelo 
casal, sempre conviveu em ambiente musical. Não tinha 
como escapar...

CARLÃO – Assim, o menino cresceu com poucas visitas do 
pai, mas foi bem educado. O pai pagava as despesas com escola. 
Era seu sonho que seu filho fosse doutor. Mas....

JORGINHO – A relação dos dois foi ficando difícil na me-
dida em que o menino ia crescendo. Choque de gerações!

 

CENA 5 (PAI E FILHO)

(Ouve-se a voz do Gonzagão saindo da coxia)
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– Luiz!!!!

(Os narradores, assustados, saem de cena)

LUIZ – (Está na plateia)- Ih !! Meu pai chegou !!!

GONZAGÃO – Luiz!! Cadê esse menino?

LUIZ – Êta !!! Tenho que ir. (Sobe ao palco enquanto o pai 
não para de chamar)

GONZAGÃO – Luiz, onde você estava?? Toda vez que che-
go aqui, é a mesma coisa... rua, rua....

LUIZ – Pai, estava com uns amigos por aí...

GONZAGÃO  – Sempre na rua com amigos... deveria es-
tar em casa estudando, oxente!

LUIZ  – Pai, eu tava mostrando uma música que acabei de 
compor. Quer ver?

GONZAGÃO – Deixa disso menino!! Já falei que você tem 
que estudar.Tem que ser doutor!!! (Sai de cena aborrecido)

(Fica o filho que começa a cantar a música “Com a perna 
no mundo”)

CENA 6 

(Narradores entram sambando e cantarolando o refrão da 
música)

JORGINHO – Ele se formou em Ciências Econômicas e 
Contábeis. Aos 21 anos começou sua carreira artística profis-
sional. Musicou a peça de teatro “Joana em flor” de Reinaldo 
Jardim, encenada pelo Grupo Arena da Ilha do Governador.

CARLÃO – (sarcástico) – É, mas a peça não fez sucesso...
passou des –per –ce –bi –da...

JORGINHO – Mas foi,com certeza, o ponto de par–ti–da...
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CENA 7 (UNIVERSITÁRIOS)

(Entram em cena jovens estudantes que se reúnem para 
cantar e conversar sobre o movimentos musicais)

VALDIR  – Aí César, o que andou escrevendo???

CÉSAR – Tô compondo algo para o festival da canção.

VALDIR  – E a censura??? Tá difícil....Cortam tudo !!!

CÉSAR – Olha quem tá chegando aí!!! Vamos saber das 
novidades...

(Chegam Gonzaguinha e Ivan, cumprimentam-se)

GONZAGUINHA – Oi rapaziada!! Então, animados para 
o festival ?! Escrevi uma música.... E vocês ??? Tem uma moçada 
nova por aí, fazendo barulho....

VALDIR – É verdade... são uns baianos. Já apareceram 
na televisão. São os Tropicalistas! Um povo PAZ E AMOR 
(faz o gesto)

GONZAGUINHA – Eu vi e ouvi. Tem uma cantora, no 
grupo, que tem uma voz de sereia... é a Maria Bethânia... uma 
voz macia, afinada... Queria minhas músicas gravadas por ela. 
Que voz!!!

CÉSAR – E a peça “Roda Viva” do Chico Buarque? Assisti 
ontem. Que texto! Que música!!! O cara falou tudo usando me-
táforas... passou pela censura !!! Aquele diretor José Celso, botou 
pra quebrar!!! Os atores interpretaram com todo fôlego. Emocio-
nante!!! De arrepiar...

GONZAGUINHA – Então rapaziada, vamos “botar nosso 
bloco na rua” também. Vamos para o Festival e divulgar o nosso 
MAU...



106

Janilce Rodrigues

IVAN  – (Ri)... Tem gente que acha o nome muito agressi-
vo... então explico: MOVIMENTO ARTÍSTICO UNIVERSI-
TÁRIO... (Ri) M.A.U... Aí falam “ainda bem”...

VALDIR – Fala aí Gonzaguinha, qual é a sua música?? Qual 
o recado que tu vai dar???

GONZAGUINHA – “POBREZA POR POBREZA”. 
Falo da dura realidade que vive o povão brasileiro...

CÉSAR – Bacana!!! Será que passa na censura? (Todos ficam 
pensativos) Bom rapaziada, bola pra frente, porque é a arte que 
conta a história. E por falar nisso, vou indo pra escrever minha 
história. Estou compondo... Até mais, rapaziada! (Sai)

VALDIR  – Também vou nessa. A gente se encontra lá na 
Tijuca. (Saem e ficam em cena Gonzaguinha e Ivan)

IVAN  – É meu camarada.... a música é necessária a vida. É 
como o ar que respiramos. Ela chega em todos os lugares, em to-
dos os ouvidos. É a arte mais democrática!! Então vamos cantar ! 
Vamos compor e falar sobre as coisas da vida...

GONZAGUINHA – É... lá em casa se respira música. 
Meus padrinhos cantam o dia todo ou estão ouvindo programas 
de rádio. Dançam, cantam... Quando meu pai chega, é a sanfona 
que fala mais alto.... é uma festa!!!

IVAN – E o Gonzagão !!! Tá famoso, hein?? As rádios só 
falam do “Rei do Baião”!

GONZAGUINHA  – É... tá na estrada... mas não quer que 
eu siga o passos dele... ele não gosta das minhas músicas. Pra ele 
só interessa o diploma da faculdade. Quer que eu seja doutor...

IVAN  – Bola pra frente, amigão!! (Consola o amigo com 
um abraço) Um dia ele vai se orgulhar do filho que tem. Não 
desanime... Edu Lôbo disse em uma música “Jogaram a viola 
no mundo, mas fui lá buscar. Se eu tomo a viola, ponteio, meu 
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canto não posso parar...” Vamos ao I FESTIVAL UNIVERSI-
TÁRIO DA MÚSICA!!!!

(Os dois saem abraçados cantarolando “Quem me dera ago-
ra, eu tivesse a viola pra cantar. Ponteio!!”)

CENA 8

(Entra Carlão cantando “Ponteio ” – Edu Lobo).

CARLÃO – Gonzaguinha foi finalista do I FESTIVAL 
UNIVERSITÁRIO com a música “Pobreza por pobreza”. Parti-
cipou de vários festivais, sempre ficando entre os primeiros colo-
cados. Em 1972 esta música foi gravada em um compacto que, 
pela primeira vez, chegou  às paradas de sucesso.

JORGINHO – Mas é com a música “Comportamento 
 Geral” que ele começa a galgar uma posição na MPB da época.

(Entra Gonzaguinha cantando a música “Comportamento 
Geral”. Os narradores saem sambando)

CENA 9 (CENSURA)

(Os narradores entram em cena pausadamente, amedron-
tados)

JORGINHO – Ih!!!! A censura pegou pro lado do 
 “moleque”...

Político ele não era, mas besta também não. Estava sempre 
antenado ao movimento do País, principalmente as questões das 
injustiças sociais....

(Entram dois policiais e os narradores se assustam)

NARRADORES – Xiiiiiiiiiii!!! O bicho pegou !!!!Polícia !!!!! 
(Saem)
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POLÍCIA 1  – Tem um cantorzinho aí, que tá começando 
a “botar as manguinhas de fora” 

POLÍCIA 2  – Quem é??

POLÍCIA 1 – Um tal de Gonzaguinha, filho do Rei do 
Baião. As músicas do LP “COMPORTAMENTO GERAL” são 
perigosas. Vamos tirar de circulação.

POLÍCIA 2  – Ok. Está com o mandato??

POLÍCIA 1  – Sim. A ordem é requisitar a matriz do dis-
co. Vamos lá!!! (Saem) (Entra Gonzaguinha e declama a música 
 “E vamos à luta”)

CENA 10 (NO BAR)

(Entram os narradores do lado oposto ao bar. No bar estão 
Gonzaguinha e um amigo).

JORGINHO – Que onda, hein? E nos anos seguintes a 
censura proibiu mais de 70 trabalhos do Gonzaguinha.

 – E, nesse período ele andava tenso, muitos compromissos, 
alimentava-se mal e apesar da popularidade conquistada. Come-
ça a ter uma imagem de antipatia pela postura agressiva nos pal-
cos e pelo conteúdo forte e irônico de suas letras.

JORGINHO – O moleque ficou mal... olha lá! (Aponta 
para o bar e os dois saem de ré)

GONZAGUINHA – (Irritado) Eu não vou mudar meu 
jeito de escrever!!!

AMIGO – O problema não são suas letras, suas músicas. É 
você!! É o seu jeito de olhar o mundo. Seu comportamento nas 
apresentações... Você anda muito agressivo. Andam lhe cha-
mando de O CANTOR RANCOR. 
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CENA 11 (CONFLITO) 

(Voltam os narradores)

JORGINHO – É incrível, mas tudo na vida tem uma 
razão de ser.Nesta época, Gonzaguinha teve outra crise de tu-
berculose e ficou oito meses acamado. Com todo esse tempo 
pra pensar, mudou de comportamento. Fez um balanço geral 
da vida.

CARLÃO – E é, justamente a partir do seu novo perfil, que 
Gonzaguinha continuou sua carreira na MPB.Nessa época, por 
volta dos anos 80, já se encontrava entre os dez compositores que 
mais arrecadavam direitos autorais. Suas músicas entre as mais 
tocadas nas rádios e TV.

(Entra Gonzaguinha cantando a música PONTO DE IN-
TERROGAÇÃO)

JORGINHO – É cara, cê sabe muita coisa do Gonzaguinha 
mesmo!!

CARLÃO – (Estufa o peito e fala) Sei mesmo. Mas você, 
também sabe um pouco..

JORGINHO – (orgulhoso) Sim!!! Sempre curti muito o 
trabalho dele e fui PESQUISANDO.

CARLÃO  – Eu também pesquiso!

JORGINHO  – (contrariado) Ah é!!! Como??

CARLÃO – Tá duvidando, por quê?! Qualquer um pode 
pesquisar o que quiser... Você é muito do metido...

JORGINHO  – É você... (Saem discutindo)

CENA 12 – FINAL

(Entram em cena todos os atores caracterizados de Gonza-
guinha)
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GONZAGUINHA 1 – Em mim, a tuberculose deixou 
marcas sim, mas foram marcas positivas.

GONZAGUINHA 2  – Conteúdo político em meu traba-
lho? Eu faço música ouvindo o som da vida diária.

GONZAGUINHA 3 – Não faço panfleto político. Quero 
um bom resultado musical.

GONZAGUINHA 4 – Sempre deve haver na música uma 
distinção entre o conteúdo, o artista e os interesses da gravadora.

GONZAGUINHA 5 – Minhas poesias estão na boca do 
povo, porque vivo o que escrevo e penso.

GONZAGUINHA 6 – Então, eu pergunto: E a vida? E a 
vida o que é, diga lá, meu irmão ?

GONZAGUINHA 7 – Ela é a batida de um coração !! Ela 
é uma doce ILU SÃO!!! 

(ÁUDIO DA MÚSICA “O QUE É, O QUE É” )

* * *

f ) O CATADOR DE LATAS

Personagens:

João (catador de latas)

Henrique (catador de latas)

Sr. Assis (homem de uns 65 anos. Aposentado)

Sr. André(homem de uns 65 anos. Aposentado)

Sr Joaquim (homem de uns 65 anos. Aposentado)

Natanael (filho do João. Tem 11 anos)
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CENA 1

(Rua onde moram os senhores Assis, André e Joaquim. En-
tram em cena os dois catadores de lata. Mexem nas lixeiras e 
tiram as latas e as garrafas PET. Deixam tudo desarrumado e 
sujo. Saem de cena.)

CENA 2

(Entram em cena os donos das casas e reclamam da sujeira 
deixada pelos catadores:

Sr. ASSIS – Veja meu amigo, a sujeira desta rua.

Sr. ANDRÉ – É Sr. Assis, foram aqueles catadores de lati-
nhas. Todos os dias passam por aqui antes do caminhão de lixo e 
deixam toda essa sujeira.

Sr. JOAQUIM – Sabe Sr. André, tenho prestado atenção 
nisso e andei pensando numa solução para este problema... 
 (pensativo).

Sr. ASSIS – Então, fale meu amigo Joaquim.

Sr. JOAQUIM – Acho melhor a gente chamar os catadores 
de latinhas para conversar, afinal, eles estão trabalhando...

Sr. ASSIS – E sujando as ruas da nossa quadra...

Sr. JOAQUIM – Estive pensando em falar com os outros 
moradores da quadra. Vamos nos organizar e fazer uma campa-
nha para separar o lixo.

Sr. ANDRÉ – Ótima idéia Joaquim, tenho ouvido falar so-
bre educação ambiental que é justamente assim: separar o lixo. 
Cada lixeira para uma coisa: plástico, vidro, papéis, restos de co-
mida e as latinhas...
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Sr. ASSIS – Então tá certo, vamos convidar todos os mora-
dores da quadra para uma reunião no salão da igreja e também 
vamos chamar os catadores.

(Saem de cena e voltam com cadeiras para organizar a 
 reunião)

CENA 3 (Reunião)

Sr JOAQUIM – Bom dia! Então, vamos começar a reunião?

Sr. ASSIS – Bom dia, Sr. Joaquim. Prá começar eu estive 
pensando em pedir a Administração da cidade para proibir os 
catadores de latinhas que passem pelos conjuntos.

Sr. ANDRÉ – Não é bem assim Sr. Assis. Todos precisam 
trabalhar. Nós já somos aposentados, mas esses homens susten-
tam família com esse trabalho!

Sr. ASSIS – Trabalhar é bom, mas sujar nossa rua é muito 
ruim.

Sr. JOAQUIM – Então vamos organizar nosso lixo para 
que os catadores não espalhem o lixo pelas ruas.

Sr. ANDRÉ – Vamos fazer uma campanha para que to-
dos os moradores dessa quadra separem seus lixos. O que vocês 
acham disso, senhores?

HENRIQUE – Acho que devemos agradecê-los pela ajuda.

JOÃO – Acho que entendi. Agora não vamos mais bagun-
çar as lixeiras e pegar nossas latinhas todas limpinhas. Não vamos 
nos sujar tanto. Tá certo, tá certo... (Saem de cena)

CENA 4

(João chega em casa preocupado e conversa com o filho)
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JOÃO – Puxa vida! Será que isso vai dar certo? Será que não 
vão atrapalhar meu trabalho?

NATANAEL – O que foi, papai? O que está falando? O 
senhor não vai mais catar latinhas?

JOÃO – Não é isso, meu filho, é que... é que os moradores 
do Jardim Botânico, lá da Quadra 22 querem organizar o lixo. 
Estão com uma idéia de colocar o lixo separado: uma lixeira para 
cada coisa.

NATANAEL – Que legal, papai! Lá na escola a professora 
falou sobre separar o lixo. Reciclar o lixo. É isso! É muito impor-
tante! Lá na escola já tem as lixeiras para cada coisa: lixeira para 
papel, vidro, latinha, plástico...

JOÃO – Você acha mesmo que vai dar certo, Natanael? Será 
que as pessoas vão lembrar de separar o lixo?

NATANAEL – Acho que sim, papai. Meus amigos moram 
nessa quadra e todos vão ajudar em casa a separar o lixo como 
fazemos na escola.

JOÃO – Então tá certo, acho que vai ser bom!

NATANAEL - Pai, a escola vai vender o lixo e comprar 
novos livros. Eu adoro ler!

CENA 5

(Aparecem os moradores colocando seus lixos na porta. 
Saem de cena. Entram os catadores pegando o lixo separado)

HENRIQUE – Esses moradores tiveram uma boa idéia. 
Agora chego em casa mais cedo e cato mais latinhas...

JOÃO – Até posso ajudar meu filho com os deveres de casa. 
Chego em casa cedo e menos cansado. Vamos trabalhar comigo...
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HENRIQUE – Qualquer que seja o trabalho, o que impor-
ta é a dignidade do homem.

* * *

g) SEJA UM CRAQUE NA VIDA, NÃO DEIXE O CRACK 
TE USAR

(texto de criação coletiva - 2010)

Personagens:

Caio: (jogador de futebol)

Alberto: (jogador de futebol)

Técnico do time

Goleiro 1 

Goleiro 2

Torcedor

Jornalista 1

Jornalista 2

(Entram em cena dois atores segurando um tecido com de-
senho do cenário - um muro pichado, muito sujo - esticam o te-
cido e posicionam-se. Em seguida entra um homem jovem, meio 
perdido, procurando alguma coisa. Do outro lado outro homem 
de aparência “suspeita’’. Encontram-se no meio do cenário. Tro-
cam alguma coisa suspeita e saem rapidamente de cena, assim o 
cenário de tecido é retirado imediatamente.)

(O cenário é um campo de futebol: gramado verde, com as 
devidas marcações e as traves do gol.)
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CENA 1

(Fora do campo, posicionam-se alguns torcedores e jorna-
listas que chegam para assistir o treino.)

TORCEDOR – (Com jornal na mão, comenta):

– Cara, tô muito preocupado... Olha só essa capa de jornal: 
‘’Infância roubada pela pedra’’. A pedra de crack tá se tornando 
uma avalanche na vida dos brasileiros. A pior das drogas (com 
gestos de preocupado). O que será de nossos filhos?

JORNALISTA 1 – Vou te falar uma coisa, tá matando mais 
que bala perdida no Rio de Janeiro! Todos os dias chega na re-
dação reportagens mostrando os locais de maior consumo e de 
venda também! A coisa tá fora de controle...Só vejo crianças sen-
do engolidas pela droga...

TORCEDOR – É eu tenho dois moleques lá em casa...
(lendo jornal) Olha só esta noticia! As crianças estão fugindo 
da escola pra usar droga! Ai, meu Deus! Onde vai parar tanta 
destruição...

JORNALISTA 1 – É por isso que quero ficar só fazendo 
matérias de esporte.

Aqui pelo menos vejo pessoas saudáveis, que lutam e se 
divertem assistindo aos jogos, afinal, no esporte as pessoas são 
mais felizes! O maior problema é que todos querem vencer, ser 
campeão, ganhar medalhas, pertencer ao melhor time (sorrir) A 
disputa é pra ser sempre o melhor, o mais admirado... Aqui, por 
exemplo, no campo de futebol, tem muitas histórias de meninos 
que cresceram sonhando em ser craque, em ir pra seleção...

TORCEDOR – Eu,como pai, atento à educação dos meus 
filhos, fico muito preocupado com a educação dessas crianças 
que estão aí nas ruas. Elas não tem culpa, mais se tornam perigo-
sas para a sociedade. Para usar suas drogas elas nos agridem, nos 
assaltam, podem até matar um trabalhador, chefe de família... 
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Você sabe, tem até ruas, ou becos que apelidaram com o nome 
CRACOLÂNDIA, coisas assim...

JORNALISTA 2 – É verdade, meu amigo, as crianças 
se tornaram perigosas, mas são vítimas da violência. Semana 
passada, vi uma matéria no jornal sobre escolas, as brigas nas 
escolas... E tudo isso é por pura falta de E-DU-CA-ÇÃO. A 
educação começa em casa. Desde a gestação. A mãe e o pai 
são responsáveis em oferecer o bem estar do filho que estão 
gerando. Cuidar da vida da criança de forma que cresça sau-
dável e segura.

TORCEDOR – É o ideal, a família bem estruturada para 
que a criança cresça em ambiente saudável...

JORNALISTA 1 – Mas o que vemos por aí são crianças que 
mal recebem alimento e abrigo. Crescem em meio às agressões 
dos próprios pais e familiares...

TORCEDOR – Aí, quando chegam à escola,é um de-
sastre total. Como que um professor vai ensinar a ler quem 
não sabe nada de uma boa convivencia. Não sabe o que é um 
afeto...

JORNALISTA 2 – Pois é, a sociedade já não é mais a mes-
ma. A escola virou um depósito de pessoinhas sem referências, 
sem futuro...

(neste momento entram o time e o técnico se posicionam: 
jogadores, goleiros...)

TORCEDOR – Chegaram! O treino vai começar! Olha lá 
o Caio e o Alberto!

Grandes jogadores!

JORNALISTA 1 – Vamos ver! Hoje parece que temos boas 
notícias! Um furo de reportagem!
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CENA 2

(Campo de futebol. Início do treino)

TÉCNICO – Ai, moçada, façam um pequeno aquecimen-
to porque já fizeram o alongamento lá no vestuário... Ai, Caio, 
vamos lá.

(Fazer aquecimento)

TÉCNICO – Caio e Alberto vamos treinar, por enquanto, 
só pênaltis. Goleiros posicione-se (Apitar)

(O jornalista e o torcedor gritam para incentivar)

TORCEDOR – Gosto de ver essa rapaziada! Alberto veio 
lá do subúrbio, enfrentou ônibus, trem e até fome pra poder 
freqüentar a escolinha de futebol.

JORNALISTA 2 – E hoje tá aí, um grande jogador, um 
exemplo para a juventude. Porque o sucesso depende muito do 
esforço, sabedoria e talento, é claro.

TORCEDOR – Gosto de ver o futebol do Alberto. Ele dri-
blou a vida. Ele tinha tudo pra dá errado e deu certo.

(Cena do técnico)

TÉCNICO – Alberto eu tenho uma boa notícia, você foi 
convocado para jogar na seleção brasileira!

ALBERTO – Eu!? Tem certeza!? Ai, meu Deus, obrigado! 
(grita) Ei, pessoal, tô na seleção!

(Todos correm em direção e o abraçam) - Parabéns !!!

(Distante Caio observa com o olhar triste)

ALBERTO – Caio, tenho que lhe agradecer. Não te falei 
que você foi minha inspiração!

(Caio sorri, mais continua pensativo)
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CAIO – Vai lá, garoto, você merece tudo isso. Mostre real-
mente que é um grande jogador e não deixe a droga te vencer...

ALBERTO – Que isso amigo. Tô fora das drogas. Só bebo 
água mineral (sorrindo)

CAIO – Tô brincando... mas fica o alerta..

(Limpa a cena. Entram os goleiros e se posicionam.)

GOLEIRO 1 – (Aquecendo o corpo)

– Sabe o que estava pensando? Pensando que a vida é um 
campo de futebol.

– Todos jogam. Uns jogam bem, outros mais ou menos e 
outros não acertam nenhuma jogada, são os erros da vida.

GOLEIRO 2 – E nós, os goleiros, estamos aqui para defen-
der as boas jogadas.

A gente não tá aqui para impedir o gol, porque só não chega 
ao gol quem não sabe jogar.

GOLEIRO 1 – E A vida não é assim….

GOLEIRO 2 – É mesmo. Os dois times em campo. Todos 
com o mesmo objetivo: jogar bola e fazer o gol.

GOLEIRO 1 – Assim também é a vida: Precisamos estar 
em forma,ter objetivo, técnica e saber jogar com os outros. Viver 
em comunidade.

GOLEIRO 2 – Tem gente que tem tudo isso e assim mes-
mo faz gol contra.

(Congela cena e entra em cena Caio e Alberto)

CAIO – Não aguento mais! Tô perdido!

ALBERTO – O que houve, Caio, de que está falando?

CAIO – Preciso de ajuda! Tô perdido! Vou embora!
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ALBERTO – Fala,o que está acontecendo?

(Congela a cena - Torcedores)

TORCEDOR – Você sabia que o Caio tá metido com onda 
suja?

JORNALISTA 1 – Já soube, são as drogas e pior de tudo, 
o CRACK.

TORCEDOR – Logo crack? A pior das drogas. Como que 
um cara bom de bola se mete nisso? Que horror !

JORNALISTA 2 – Os jornais estão aí todos os dias noti-
ciando os estragos que o crack traz para as pessoas.

TORCEDOR – Olha a desastrosa coincidência: Uma pala-
vra com dois significados tão diferentes.

(Congela)

CAIO – Eu te falei que não era um bom exemplo. Tô na 
pior. Não consegui me manter ìntegro. Fama me ajudou a afun-
dar. Já faltei três treinos, e não estou em condições.To mal, to 
mal. (desesperado)

ALBERTO – É Caio, estamos sabendo, o técnico já nos 
falou... Já estão arrumando um substituto, você precisa de ajuda 
médica.

CAIO – Tô acabado! Destruído! Minha esposa me abando-
nou. Não deixa eu ver meus filhos...Tô acabado. (Pega algo no 
bolso)

ALBERTO – Que isso amigo. Guarda isso, aqui não! Va-
mos, eu levo você pra casa. A diretoria do time já marcou uma 
internação prá você. Venha, vamos sair pra conversar...(Saem de 
cena)

(Entram os torcedores, goleiros e o técnico)
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TÉCNICO (No meio do campo) Atenção pessoal! O Caio 
será substituído. Ele está em tratamento, vamos tentar salvá- lo 
porque a bola também é nossa.

GOLEIRO 1 – A vida é um ótimo jogo. Segura ai mano 
(joga a bola pro outro goleiro)

GOLEIRO 2 – Êta, jogada difícil! Tive que me esforçar 
muito pra segurar essa.

TÉCNICO – Aí, torcida, venham todos pro campo, cada 
um faz uma jogada...

(Entra Alberto e todos querem cumprimentá-lo)

ALBERTO – Obrigado a todos pela força. Ao técnico por 
acreditar em mim. Aos colegas de campo por me ajudar a crescer 
e aos torcedores por nunca me abandonarem. Vou pra seleção, 
mas nunca esquecerei onde foi que tudo começou...

TÉCNICO – (Chama o Alberto e se afastam um pouco) E 
o Caio, tem visitado?

ALBERTO – Sempre que posso, vou lá. Ele está indo muito 
bem e mandou um recado pra todos principalmente aos jovens; 
Pra que eles sejam um craque da vida e driblar as drogas.Ele quer 
voltar a jogar e isso é muito bom. Ele quer vencer as drogas.

(Todos aproximam- se do Alberto)

GOLEIRO 1 – Boa sorte, Alberto! Faça o melhor. Nós esta-
remos, sempre torcendo pelo seu sucesso. E cuidado com o que 
a fama pode pode lhe causar. Continue sendo esse cara humilde 
que é, não se iluda com as facilidades...você entende, né?

ALBERTO – Sei sim, vou seguir o exemplo dos craques da 
vida.

GOLEIRO 2 – Você já é um vencedor do futebol e também 
da vida, vai em frente, meu amigo. (Abraça o Alberto)
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TÉCNICO – Boa sorte garoto, estaremos te esperando 
sempre de braços abertos... E a COPA é nossa!

(Todos gritam: SOMOS OS MELHORES (saem da cena e 
volta a cena do prólogo)

Um personagem usando droga e um outro personagem en-
tra e joga sobre o primeiro tecido preto,que o deixa preso e per-
turbado...Entram todos os outros atores e o Caio fala:

Caio: Seja um craque da bola, não deixe o crack te usar...

* * *

h) A RÁDIO

Personagens:

Locutor

Mae

Reginaldo

Ricardo

Cachorrao

Cantora Neide

CENA 1

(Entra em cena o locutor da Rádio “A voz do povo” ao som 
da vinheta do programa interpretado pelas cantoras que esta-
rão em cena. Ele entra com o microfone Cumprimenta a pla-
teia, apresenta as cantoras convidadas e atende ao telefonema do 
 ouvinte.)
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LOCUTOR – Bom dia, queridos ouvintes! Bom dia, 
querida plateia! No ar, mais um programa da Rádio “A VOZ 
DO POVO”. Preparamos um belo programa para você, que 
está indo pro trabalho, que vai estudar ou a dona de casa que 
cuida de tudo pra sua família. Aos que estão solitários nas 
diversas situações: hospitais, presídios, asi1os... Ou o solitário 
motorista de táxi. Faça do nosso programa a sua boa compa-
nhia. Então pra começar vou apresentar nossa convidada, a 
cantora Neide.

LOCUTOR – Born dia, Neide!

NEIDE – Bom dia, Vinicius de Castro! Bom dia, ouvintes!

LOCUTOR – Ela estará interpretando músicas de vários 
compositores de sucesso. Pra iniciar esta linda manhã, vamos fa-
lar com o nosso ouvinte que está na linha:

“Alô, com quem falo?”

OUVINTE – É o Reginaldo!

LOCUOTOR – Que música você quer ouvir, Reginaldo?

REGINALDO – É a música “VELHA INFÂNCIA” que 
minha mãe gosta muito.

LOCUTOR – E pra quem você vai oferecer?

REGINALDO – Pra minha mãe, é claro, e principalmente 
pro meu irmão que infelizmente está preso.

LOCUTOR – Que pena, Reginaldo! Mas, vamos à música 
pedida com a nossa convidada Neide.

(Enquanto se ouve a música, do outro lado do palco, 
organiza-se o cenário da casa da famí1ia). Entram em cena a 
mãe e o filho Reginaldo. Estão ouvindo a rádio: A VOZ DO 
POVO
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CENA 2 (CASA DA FAMÍLIA)

MÃE – (Pensativa) – Gosto muito de ouvir esta música... 
Será que o teu irmão escutou?

REGINALDO – (Pensativo) – Naquele lugar não se faz 
tudo o que quer. O mano falou que a rádio nem sempre pega e 
às vezes, são impedidos de ligar o rádio, porque traz problemas 
pra cela. São os acordos entre eles. São muitos homens trancados 
num lugar só. Tem agendamento até na programação da TV e da 
Rádio. É a cadeia, mãe! Lá tem que aprender a viver em comu-
nidade MESMO!

MÃE – É, Reginaldo, seu irmão tá sofrendo muito. Não vejo 
a hora de tirá-lo daquele lugar! Não aguento mais passar por toda 
aquela humilhação no dia de visita... Começa pelo aperto do ôni-
bus, depois a fila pra entrar na Penitenciária e por último? - A 
revista. Não é fácil!

REGINALDO – O pior ele já passou. Ele me contou bem 
direitinho como foi o dia da prisão, ele não esquece. O mano 
sempre me pede pra que eu nunca entre nessa onda... Eu sempre 
falei, né, mãe. Mas ele não quis me ouvir... Agora, tá lá, ouvindo 
o som das grades.

CENA 3 (A CADEIA)

(Ouve-se um Rap enquanto entram em cena os dois presi-
diários. Conversam e estão ouvindo a rádio.)

(Ricardo deitado no colchonete e CACHORRÃO sentado 
num balde com um pedaço de papel e caneta na mão, escreven-
do. No chão está o radinho de pilha.)

RICARDO – Com essas músicas, “mermao”, a cadeia pesa 
mais ainda... tô ficando bolado... tá pesando...
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CACHORRÃO – Segura tua onda ai, irmãozinho, aqui la-
drão não chora não. Lágrima vira pedra, congela dentro da gen-
te... (pensativo) Logo, logo você se acostuma com a dureza.

RICARDO – Tá doido, Cachorrão! Ninguém acostuma 
com isso aqui não! Isso aqui é o próprio inferno. É como se eu 
estivesse sido enterrado vivo. Parece que não tenho mais ar, co-
ração... Já pensou, cara, você não poder abrir a porta pra sair?...  
Ainda bem que vocé é da paz, o único com quem posso trocar 
uma ideia... Vou te contar uma coisa, não consigo dormir du-
rante a noite. Não é medo. Parece que a escuridão traz tudo de 
volta. Quando fecho os olhos, vejo tudo de novo. Aquele dia 
parecia que nunca ia acabar: o som das sirenes, os gritos dos 
companheiros “corre, corre, corre!” Ai meu Deus do céu! Parecia 
que corria pra um abismo, minhas pernas não obedeciam (suspi-
ra) Vou te falar, eu só sentia um medo, muito medo. Não sabia 
em que pensar, só queria correr, correr. Até que alguma coisa me 
bateu e eu caí... agora tudo acabou mesmo. Tô morto! Respirei 
e senti uma dor do inferno, fui baleado, acabou. Me senti como 
se fosse um animal sendo caçado, parecia filme, mas não era, era 
o próprio inferno. Aí ouvi “você tem o direito de ficar calado”. 
Nem ouvia meus pensamentos, como ia falar? Aí me jogaram no 
cubículo. Percebi que estava realmente preso. Me levaram para o 
hospital, fui atendido algemado e depois me trouxeram pra cá. 
Aí o malandro lembra da mãe... Tarde demais!

CACHORRÃO – Aí, maluco, já passei por isso há 15 anos 
atrás, eu sei do que tu tá falando... Ih! Já tinha esquecido porque 
sou reincidente. Vamos mudar a prosa que o véi aqui tá cansado.

RICARDO – (Sem dar importância) Cachorrão, parece 
que o barulho das grades nunca vai sair da minha cabeça (com 
as mãos na cabeça). Tô ficando maluco. Eu odeio a noite! Tenho 
medo das minhas lembranças, dos meus sonhos. Eu não quero 
mais dormir... (angustiado). Aqui você perde a identidade, perde 
a própria história. Por quê? Fazemos parte da massa carcerária. 
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Cheguei aqui e me levaram pro lava-jato, como burro de carga, 
tive que cortar o cabelo, barba e como minhas roupas eram co-
loridas, tive que usar uma qualquer que me deram, (com ares de 
soberbo)  eu que sempre fui exigente com minhas roupas... Lá 
fora, só uso roupas de marca! Agora vou falar, o pior de tudo é 
“mãos pra trás”, “cabeça na parede” e dizer “sim senhor”...

CACHORRÃO – (Com ironia) Tá reclamando de quê? 
Presta atenção, tu chegou num hotel de 5 estrelas... é claro né, 
que as estrelas tu viu nos trancos da viagem.(risada)..Parece que 
a estrada só tem quebra-molas. Os caras não dão moleza não! 
Parece que são treinados pra dirigir mal as viaturas... Na moral, 
outra vantagem é que aqui é tudo 0800, tudo de graça: cama, 
comida, sem pagar nada... (Ironiza)

RICARDO – Tá maluco?  Queria era estar lá fora na rua, 
pagando minhas contas. Que hotel de 5 estrelas nada... Isto aqui 
é o INFERNO! Nem a cor do céu se vê. Só cimento frio, grades, 
grades,...

CACHORRÃO – Não reclama não, parceiro. Olha só 
quantos “amiguinhos novos” você ganhou! Vida nova! Bem-vin-
do! (aproxima-se) Agora tem uma coisa muito séria: amizade 
aqui é só pra quem respeita as regras, que tu já conhece, então 
não vacila. As regras não são escritas, são respeitadas. A palavra 
tem mais valor. Se promete tem que cumprir, se deve, tem que 
pagar. Ladrão pra ser malandro de verdade, tem que sustentar!

RICARDO – É, Cachorrão, já aprendi. Palavra de ladrão 
é uma só. Tô ligado “mermão”! Cada um tem seu espaço, sua 
hora... Os mais novos de cadeia dormem no chão, chuveiro frio, 
ronco de marmanjo... Tudo no pacote! E a faxina também! Nun-
ca limpei minha casa. A coroa sempre fez tudo, agora tive que 
aprender na raça.

CACHORRÃO – Aí, malandro, viu como é bom? Apren-
de ou aprende. E a roupa? Já lavou hoje? Tu sabe, se não fizer o 
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serviço, tem que pagar a alguém pra fazer. Os cheira cola, adora 
um serviço extra pra pagar os remedinhos (irônico) E eu não 
gosto de sujeira. Pra ficar aqui no meu “barraco”, tem que ficar 
na limpeza, tudo cheiroso... Agora deixa essa “POTOCA” pra lá, 
que estou trabalhando na minha contabilidade.

RICARDO – (Continua falando sozinho) Será que esta se-
mana vai ter geral? Sempre assim? “todo mundo pro fundo da 
cela, tira toda a roupa, só de cueca, cabeça baixa, pega tudo que é 
seu, o que ficar no chão é lixo”. Já decorei... Vou organizar minha 
“jega” e minhas coisas, principalmente, guardar nosso radinho... 
Preciso da música pra passar por esse inferno...

CACHORRÃO – (Deixa as anotações e volta à conversa) 
Aí, maluco, você já viu como esse ladrão junto bagulho? Se não 
fizerem a revista, a geral, não sobra lugar pra andar por aqui. E 
como eu gosto de organização, limpeza, acho é bom... Só não 
podem levar nosso radinho. Agora me deixa em paz, fica caste-
lando sozinho aí. Me deixa trabalhar sossegado.

RICARDO – (Voltando à realidade) Que trabalho, Ca-
chorrão! Emprestar dinheiro a juros é crime! Mas já tá preso 
mesmo... (ri).

CACHORRÃO – Eu sou do bem. Ajudo meus coleguinhas 
que tem dificuldade financeira, mas não posso ficar no “preju”. 
Não cobro nada além do combinado.

RICARDO – Tá bom, tá bom... Sabe, Cachorrão, tu que é 
mais velho de cadeia, podia dá uma forcinha pro malandro que 
tá com dor de dente há duas semanas. Eu não aguento mais ficar 
ouvindo o choro dele. Dói em mim. Dor de dente é pior que tiro 
na perna. Dói na alma.

CACHORRÃO – Ô maluco, pra quê ficar bolado com o 
outro. Tu é doido mesmo. Tava aqui, quase chorando, se lamen-
tando e ainda tá ligado na dor do outro? Deixa eu te dar uma 
ideia: Aqui, dentista é coisa de luxo e sorte. Tu não pode ligar 
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e marcar uma consulta “Alô, doutor, meu dente tá doendo, eu 
quero marcar uma consulta pra hoje” (ri) É o seguinte, espera 
que a dor passa. Um dia, com sorte, eles chamam e arrancam 
qualquer dente. É muito ladrão pra pouco “doutô”. O jeito é 
segurar a onda.

RICARDO – (Um pouco conformado) Tá bom, vamos ou-
vir nosso radinho... ( música).

CENA 4  (A RÁDIO)

LOCUTOR – Caros ouvintes, vamos ouvir mais um noti-
ciário local. (Notícia sobre problemas de jovens envolvidos com 
a violência) Senhores pais e responsáveis, a infância está sendo 
aniquilada pelos entorpecentes. Lastimável! Caros ouvintes, va-
mos dar mais atenção à educação de nossas crianças. Vamos con-
versar com a nossa convidada, que é mãe. Neide, depois desse 
noticiário, o quê você tem a nos dizer?

NEIDE – Eu tenho dois filhos adolescentes e procuro sem-
pre mostrar a realidade. Existem dois caminhos: a vida fácil sem 
regras e a vida com disciplina, com estudo e obediência.

LOCUTOR – Eu ouvi em sua fala a importância da pre-
sença da educação familiar. Como você consegue trabalhar tanto 
e educar seus filhos? 

NEIDE – Procuro estar na presente na vida dos meninos 
sempre, mesmo estando em viagem. Em casa faço acordos, im-
pondo minha presença pelo amor e confiança. Impor limites e 
responsabilidade, todos os dias falar a mesma coisa. Quase um 
mantra... É trabalhoso.

LOCUTOR – Tem razão, Neide, educar exige trabalho e 
perseverança. Hoje alguns valores foram perdidos e invertidos. 
Muitas famílias estão abandonando seus filhos a própria sorte. 
A violência está tomando conta da sociedade. Agora, é pra você 
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querido ouvinte, como acabar com tanta violência?  Enquanto 
pensamos, vamos ouvir mais uma bela canção com a cantora 
Neide Campos. (música “Dia de visita”)

CENA 5 (DIA DE VISITA – PÁTIO)

(Enquanto ouve-se a música, os dois presos entram em cena 
e organizam o pátio para as visitas. - Cachorrão fica ao fundo, 
meio triste e Ricardo estica um lençol no chão).

RICARDO – (Feliz, conversa com o Cachorrão) Aí, Ca-
chorrão, meu irmão tá chegando. (Cachorrão se mantem calado. 
O irmão de Ricardo se aproxima.)

REGINALDO – Aí, mano, como você está?(Abraça)

RICARDO – Agora estou bem melhor. Bem melhor, por-
que tu veio. Como está a coroa? E a rua? Trouxe a COBAL? 
Vamos ver o que passou hoje. (abre a sacola e vai comentando: 
mamão, goiaba, maçã, sabão, escova de dente). Vamos tomar um 
refri que comprei no mercadinho daqui.

REGINALDO – Mano, você está mudando seu vocabulá-
rio muito rápido. O que é COBAL?

RICARDO (Ri) – Se liga, maninho, aqui é outro mundo. 
COBAL é a gíria da cadeia. São as coisas que as visitas trazem e 
coisas que compramos no mercadinho da cadeia. Se liga, quando 
eu sair daqui, vou esquecer tudo isso... Tenho fé!

REGINALDO – Taí. uma coisa boa, fé e resignação. Espe-
ro que você mude de vida...

RICARDO – (Mudando a prosa) Como foi a entrada hoje? 
Muitos problemas?

REGINALDO – Hoje me tomaram umas coisas, revista-
ram duas vezes e não deixaram trazer o barbeador. A revista é 
uma humilhação... Tem que aguentar de boca fechada. A mãe 
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não tem saúde pra ficar nessa fila e ainda tem o ônibus apertado 
(pensativo) Ainda não consegui comprar um carrinho pra facili-
tar a vida dela.

RICARDO – (Fica sério) Nunca pensei em maltratar vocês, 
até chegar neste lugar. Pensei que nunca ia acontecer comigo. 
Que era só um rolê passageiro, mas os “canas” estão ligados e não 
perdoam... (pensativo) O negócio tava ficando bom: a grana, a 
vida boa, as gostosonas, carros, festas, bares... Agora? Estou aqui, 
sozinho. Sem nada, sem amigos. A galera das baladas, me aban-
donou. Nem uma CHORONA! Sumiram!

REGINALDO – É, mano, sempre avisei, mas você dizia 
que eu era muito careta, que não compensava ser muito certi-
nho, muito honesto e que estudar era coisa de “mulherzinha”. 
Me desculpa, não é pra jogar na cara. Só lembrando que apesar 
de tudo, continuo do seu lado. Temos esperança de que você 
mude de vida. Sua pena não será muito longa. Já conversei com 
o advogado.

RICARDO – Tô ligado, mano, não precisa apelar. Vou pa-
gar pelos meus erros e tentar mudar de vida quando sair daqui.

REGINALDO – Tá bom, vamos mudar a prosa. Você ou-
viu a música na rádio que lhe ofereci? A mãe gosta muito dessa 
música e sempre chora quando pensa em você. Ela ainda tem 
esperança que você volte pra casa e participe das nossas reuniões 
de família, principalmente aos domingos quando a tia vai nos 
visitar. Sempre é uma festa, né?

RICARDO – Eu ouvi sim. Também lembrei de casa, dos 
domingos em família e o quanto achava aqueles dias chatos. 
Queria era tá na rua com a galera... Hoje daria qualquer coisa 
pra estar em casa com vocês.

REGINALDO – Aí, mano, se liga. O tempo em que estiver 
aqui, vê se pensa em mudar de vida. Nós podemos ajudar, se 
quiser. Estou reparando que está mais magro.



130

Janilce Rodrigues

RICARDO – É, tenho tido crise de gastrite, mas não conta 
pra mãe. (Ouve-se a sirene. Acabou o horário de visita). Acabou... 
A mãe vem na próxima visita, né? Será o dia do meu aniversário, 
tô ficando velho... ( se despendem com um abraço forte)

REGINALDO – É mesmo, bem na hora de tomar juízo, 
25 anos... Vou indo, volto daqui a 15 dias. (Sai cada um por um 
lado. Ricardo leva o lençol.)

CENA 6 (A CELA)

CACHORRÃO – (Grita) Aí, maluco do barraco da paz, 
não esquece da responsa, tá ligado? (descontrolado) Aí, maluco, 
tô mal... Não tenho visitas há três meses. Eles me abandonaram, 
me esqueceram. Me avisaram que isso ia acontecer, se viesse ou-
tra vez, não acreditei. O negócio é que gosto de muita grana, 
sempre acho um bom negócio... Agora a cadeia pesou muito. 
Chegou outra bronca. Tu é um cara de sorte, tem visita todas as 
semanas. Gente boa, esse teu irmão. (Anda de um lado pro outro 
agoniado) Que inferno!!!

REGINALDO – Fica assim não, amigão. Vai ver eles estão 
com problemas. Tu tem esposa, não é? Tem mãe? Ela não te es-
queceu. Um dia elas aparecem, pode acreditar.

CACHORRÃO – Vem nada, tu tá por fora. Um cara como 
eu, nunca mais recebe visita. SOU REINCIDENTE! Elas me 
avisaram que não vinham mais. Eu não escutei... Fui pra rua e a 
primeira coisa que fiz foi pegar uma quadrada. Agora a solidão 
dói mais que dor de dente. Queria ter notícias dos moleques... 
Fico olhando as visitas, ninguém vem me ver, ninguém... (com 
mão na cabeça) Tô ficando doidão!!

RGINALDO – Segura a onda aí. Vamos ouvir nosso pro-
grama da rádio.
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CENA 7 (A RÁDIO – vinheta para o quadro das cartas)

LOCUTOR – Chegou a hora, queridos ouvintes, a carta 
do dia. Hoje temos uma carta muito especial, senhores ouvintes. 
Trata-se de um desabafo de uma mãe que tem um filho preso na 
penitenciária da nossa cidade. Vamos à carta:

Bom dia, Vinícius de Castro. 

Escrevo esta carta com o coração partido. Meu filho mais novo, 
de 25 anos está preso. Acho que falhei na educação dele. Deveria ser 
mais rígida, talvez ele não tivesse ido atrás das falsas ilusões. Festas, 
dinheiro fácil foi o que levou à cadeia.

Acho que falhei na educação dele. Muitos conselhos não foram 
ouvidos, reclamava dizendo que estava “pegando no pé”. Ele esco-
lheu, mas não desisti do meu filho. Ainda há tempo que volte pra 
casa e organize a vida, assim como o irmão. 

Filho, esperamos que o tempo passe rápido. Que saia daí uma 
pessoa melhor.

Um abraço de todos da família.

Um abraço de uma mãe sofrida, mas esperançosa.

LOCUTOR – Agora, vamos ouvir a música “A carta”.

CENA 8 (CELA)

RICARDO – Que carta! Parece que foi minha mãe quem 
escreveu. Parece que foi comigo...

CACHORRÃO – (Amargurado) Acho que não lembro 
mais do rosto da minha mãe. (mais irritado) Não lembro, não 
lembro, fiquei cego de pensamento... Malandro, sai daqui. Vai 
pro banho de sol. Hoje eu não vou.

RICARDO – Tô saindo, só queria ajudar, né? Se acalma aí, 
maluco, tô indo pro pátio. Tá na hora. Vem também...
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CACHORRÃO – Some daqui. Não quero sair, tô bolado! 
(Ricardo sai e o Cachorrão fica sozinho. Pega um pacote debaixo 
do colchão e se droga. Fala sozinho) O quê adianta trabalhar 
tanto? Não é um trabalho muito reconhecido, mas dá conforto 
pra nêga e os moleques. E agora? Tô aqui falando sozinho com 
essas paredes frias, sem cor, nojentas, sujas. Tenho que ficar aqui 
com esse bando de comédia. Parece que virei pedra. Eu sou uma 
pedra e falando com pedra. Eu sou um merda de nada (mais 
drogado). Grade me abraça...

(Cai no chão em convulsão, vai ficando imóvel até parar 
completamente.)

(Em off – Ouve-se o noticiário da rádio)

LOCUTOR – Presidiário foi encontrado morto em sua 
cela na tarde de ontem. Supõe-se que a causa da morte seja over-
dose. Ele era conhecido como Cachorrão. O motivo da morte 
será investigado pela polícia.

* * *
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RAP CRIADO PELOS ALUNOS

PENSE BEM

(Criado pelos alunos da oficina)

A INFÂNCIA ADMIRA 
A ADOLESCÊNCIA NA ESQUINA
QUE SE INSPIRA 
NA JUVENTUDE PERDIDA
ARMA NA CINTURA, PODER
É O QUE PARECE SER
COM DOSES ILÍCITAS
E UM FALSO PRAZER
SE NA DP,
MAIS CONHECIDA COMO DCA,
VOCÊ NUNCA ESTEVE
NESSE DESFECHE VAI ESTAR
MÁ COMPANHIA AO LADO
NOS DEDOS COM BASEADO
LINDA MENINA AO LADO
SÓ QUE NÃO VALE UM SOLADO
DINHEIRO FÁCIL
SEJA NO ASSALTO OU NO TRÁFICO
PRA MIM TÁ LEGAL
O ASFALTO É MEU HÁBITO
 ENTÃO PENSE BEM
 NO SEU VAI E VEM
 IRMÃO, PENSE BEM  
 IRMÃ, PENSE BEM 
NÃO SE ENVOLVE COM QUEM
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NÃO TEM AMOR PELA VIDA
NÃO SE ENVOLVE COM QUEM
NÃO TEM AMOR PELA BÍBLIA
NÃO SE ENVOLVA COM QUEM 
VIVE DE FORMA SUÍCIDA
NÃO SE ENVOLVA COM QUE
VIVE TRAINDO SUA FAMÍLIA
DE ESQUINA EM ESQUINA
NAS DROGAS SE AFUNDANDO 
ATÉ PAI DE FAMÍLIA
SIPÁ - TÁ ASSALTANDO
 ENTÃO PENSE BEM
 NO SEU VAI E VEM
 IRMÃO, PENSE BEM  
 IRMÃ, PENSE BEM 
CASO CONTRÁRIO
O CONTRÁRIO TE FARÁ MAL
NÃO SEJA  OTÁRIO
NÃO ANTECIPE SEU FUNERAL
NÃO TÔ NA MAL
MAS NA MAL JÁ ESTIVE
SÓ ME LIVREI DO MAL
QUANDO ME LIVREI DO CRIME
NA CADEIA JÁ ESTIVE - AI!
NÃO VIVE DO CRIME
CONFESSO MINHA TOLICE
COMO FUI INCOMPETENTE
DE ILUSÃO POR ILUSÃO
PENSAMENTO VAI A MIL
ASSIM COMO O MEU CORAÇÃO
ALTOS SOFREM NO BRASIL
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Janilce Rodrigues: 
Uma Personagem em busca da Arte 

Nasci em 1º de março de 1962, em São José, 6° Distrito de 
Itaboraí, município rural do Rio de Janeiro. Em 1984, concur-
sada pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, 
lecionei para séries iniciais do ensino fundamental. Em 1989, 
conclui o curso de licenciatura em Educação Artística na UNI-
VERSO - Universidade Salgado de Oliveira- Niterói-RJ. 

Ingressei em 1992 na Secretaria de Educação do Distrito 
Federal - SEEDF onde tive a opotunidade de trabalhar Arte cê-
nica na Sala de Recursos para alunos com Altas Habilidades em 
Sobradinho-DF e com oficinas de teatro no Sistema Penitenciá-
rio da Papuda - DF. Em 2001, realizei a instalação conceitual SE-
GREDOS DA CAIXA DE COSTURA, na galeria de arte Van 
Gogh em Sobradinho - DF. Tenho dois livros infantis publica-
dos - “A fada da caixa de costura”, (2015), homenagem a minha 
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mãe, e “Manuela e as borboletas amarelas” (2017), inspirada na 
minha primeira neta.

Minha caminhada cultural inicia-se em meio aos laranjais 
do sítio do meu avô na pequena vila São José. Como uma abe-
lhinha, eu saboreava cada fruta. Lembro que com pouca idade, 
eu observava meu avô Nonô capinando cada pedacinho daquele 
grande laranjal, cuidava com todo zelo, pois era dali que alimen-
tava toda a família. No município de Itaboraí, muitas famílias 
viviam da produção da laranja e de outras variedades de frutas e 
vegetais. 

O silêncio e a tranquilidade daquele lugarzinho eram in-
terrompidos pela explosão de dinamites na pedreira de onde se 
extraia calcário para a produção de cimento - atividade iniciada 
nos idos de 1928 pela empresa Cimento Portland, hoje, Cimen-
to MAUÁ. Era a expansão industrial interferindo naquela vila 
sossegada. Para atender a demanda da crescente indústria, duas 
novas vilas residenciais surgiram nos arredores daquele lugarejo, 
a fim de abrigar os profissionais que chegavam de outras cidades 
para trabalhar na pedreira. Novos costumes e tradições foram 
sendo incorporados à cultura local. 

Em 1942, uma elegante escola foi inaugurada - Escola Es-
tadual Francesca Carey. Foram construídos; um salão para bailes 
e demais atividades festivas; o coreto - onde a banda local se 
apresentava; um campo de futebol e duas quadras para voleibol, 
para prática esportiva; e a capela São José. A região “fervia” com 
tantas atividades culturais nos fins de semana. 

Aos jovens interessados em ingressar na indústria do cimen-
to, era oferecida a formação profissional pelo SENAI-Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial onde meu pai, aos dezes-
seis anos, iniciou o curso de torneiro mecânico e trabalhou na 
pedreira por 33 anos. A vila deixou de ser pacata para ganhar 
status de cidade próspera.
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Eu e meus três irmãos vivíamos entre o sítio do meu avô e a 
indústria, localizada bem pertinho da nossa casa. Cresci ouvindo 
música da janela do meu quarto, pois aos domingos, tinha o 
ensaio da banda local que meu avô materno, Mançus Siqueira 
Campos, Senhor Mancinho, como era conhecido, foi regente 
por muitos anos. A banda era o orgulho de São José. Muitos 
participantes tornaram-se músicos profissionais; meu pai aven-
turou-se na arte, mas não insistiu, manteve sua clarineta guarda-
da na gaveta. 

Meus domingos eram assim: missa pela manhã, almoço em 
família, futebol à tarde; à noite, frequentávamos o Clube social 
que tinha na parede frontal as iniciais SMUSJ - Sociedade Mu-
sical União São José. Lá, compartilhávamos, entre irmãos, pri-
mos e amigos, os passinhos da moda. No “Hi-Fi” (nome dado às 
festinhas dançantes da época), dançávamos embalados pelo som 
do vinil ou conjuntos convidados, tocavam músicas estrangei-
ras - nós nada entendíamos - o ritmo dançante era o suficiente 
para nossa diversão.  Os meses de maio, junho e julho eram os 
mais festivos do ano. Iniciava com a festa do padroeiro São José 
Operário, sempre no primeiro fim de semana do mês de maio; 
depois, as festas juninas, julinas. Eu e meus irmãos sempre parti-
cipávamos das quadrilhas. 

Mensalmente, no auditório das dependências da fábrica de 
cimento, os funcionários da Pedreira organizavam uma “reunião 
de segurança”. Cada setor ficava responsável por apresentar mé-
todos de prevenção de acidentes para o seu local de trabalho, 
para enriquecer o evento, eles usavam a dramaturgia como fer-
ramenta. Os atores sempre apresentavam encenações divertidas 
instruindo os espectadores e provocando muitas risadas. Nesses 
eventos, os filhos dos funcionários eram convidados a participar 
compondo figurino, cenografia, sonoplastia. Dessa forma, exer-
citavam os seus talentos criativos. Algumas equipes levavam poe-
tas, cantores, compositores ou músicos. Ali, os operários usavam 
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de toda criatividade, ilustrando a prevenção e a segurança em 
seu setor. Essas apresentações foram minhas primeiras e grandes 
influências para o teatro.

Tive, também, influência do Grupo Jovem da igreja Cató-
lica que, eventualmente, produzia uma peça de teatro. Aos 14 
anos, dirigi e produzi com amigos, uma peça teatral natalina, 
com a intenção de angariar fundos para o grupo de senhoras 
da igreja local. Elas confeccionavam enxovais para as gestantes 
carentes da comunidade.  O objetivo foi alcançado com muita 
dedicação e teimosia. Minha mãe sempre dizia: - Essa menina só 
vive inventando moda. (Invento até hoje!). 

Lembro-me da chegada da televisão em 1968 e o meu en-
cantamento com a teledramaturgia. Imitava os artistas dos pro-
gramas musicais e os seus figurinos. Copiava as coreografias de 
forma improvisada. Mas foi com a inesquecível professora Sarita 
que, pela primeira vez, encantei-me com o teatro de fantoches. 
Veja só: para introduzir a família da letra F do alfabeto, a profes-
sora apresentou-nos, utilizando um boneco, uma historinha, na 
qual o personagem Juquinha estava aniversariando e precisava 
de uma FACA para cortar o bolo de FUBÁ. Ela, como mágica, 
fez surgir uma faca, previamente, escondida debaixo da mesa de 
um aluno. O toque surpresa da encenação encantou a todos nós. 
Mágico!!! - Um boneco de pano falando? - Por muito tempo, 
fiquei a imaginar, como aquele boneco falante e aquela faca apa-
receram em nossa sala de aula. 

Na escola primária, conheci o teatro de bonecos. No final 
da adolescência, já cursando magistério, antigo segundo grau, 
aprendi a confeccionar fantoches. Apaixonei-me! Criei minha 
história e dei vida aos meus personagens, apresentando a peça 
aos meus alunos da pré-escola. 

Conheci as técnicas do Teatro do Oprimido de Augusto 
Boal no colégio que eu estudava, quando participei das oficinas 
de teatro ministrada pelo professor Paulo Roberto Amaral (in 
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memoriam). Ele as utilizava como aquecimento teatral. Nesse 
período, várias peças teatrais foram montadas: “O Navio Negrei-
ro” de Castro Alves e “O rapto das cebolinhas” de Maria Cla-
ra Machado, nessa interpretei o “burro Simeão”. As encenações 
eram apresentadas no pátio da escola para o público em geral. 

Em 1981, assisti ao primeiro espetáculo profissional, “Gota 
d’água” de Chico Buarque no Teatro João Caetano – Rio de 
Janeiro. A partir de então, não tive mais nenhuma dúvida. O 
teatro tornou-se minha paixão! Decidi cursar licenciatura em 
Educação Artística. Ensinar e produzir arte. Perfeito! Direcionei 
minha trajetória à linguagem cênica. Pesquisas e encenações pas-
saram a me acompanhar até os dias de hoje. Penso como Boal: 
todos deveriam experimentar fazer teatro.
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