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Este resumo pretende elencar algumas das atividades desenvolvidas na área da pesquisa
do projeto Teatro e Prisão: Práticas de Infiltração das Artes Cênicas em espaços de vigilância,
orientado pelo professor do Departamento de Artes Cênicas, Dr. Vicente Concilio,
correspondente aos semestres 2020.2 e 2021.1. Devido o isolamento social implementado por
conta da pandemia pelo novo coronavírus, as ações de ensino de teatro realizadas no Presídio
Feminino de Florianópolis foram interrompidas desde 2019. Portanto, neste período, as
atividades da pesquisa se direcionaram para o aprofundamento teórico dos assuntos pertinentes às
situações de privação de liberdade – com maior foco em presídios e sistemas socioeducativos – e
também em ações extensionistas, a fim de expandir a reverberação das leituras e das reflexões
desenvolvidas junto ao grupo de pesquisa e aos pensadores e às pensadoras que contribuem para
essas tomadas de conhecimento.

No intuito de investigar sobre teatro em espaços de vigilância, estamos discutindo acerca
dos textos presentes no dossiê temático da Revista Urdimento, volume 3, número 39, de 2020,
nomeada Artes da cena atrás das grades. Em encontros semanais do grupo, levantamos questões
referentes às temáticas apontadas em cada texto, lidos previamente. Em alguns casos, o autor ou a
autora do artigo em pauta esteve presente e pudemos compartilhar conhecimentos relevantes
sobre os assuntos. Embora esses momentos sejam voltados a este grupo de pesquisa, eles são
abertos a quem tiver interesse em participar, para cooperar com a ideia de que mais pessoas
tenham contato com este objeto de estudo que é o encarceramento, ou, melhor dizendo, o combate ao
encarceramento e ao sistema punitivista, que corrobora para o apagamento da subjetividade das
pessoas em conflito com a Lei, como aponta Concilio (2008).

Para esse mesmo dossiê, os artigos O que acontece quando eu olho para você: o espaço
íntimo do teatro na prisão, de Karen Hamer e Cedric Martin e Prisões e Ativismo na Pandemia:
Como os Sobreviventes do Encarceramento Transformam o Significado de Participação Cívica,
coautoria entre Ashley Lucas, Alexandra Friedman e Efrén Paredes foram traduzidos do inglês
para o português por mim e por Túlio Fernandes, também bolsista e integrante do grupo. O texto
em ambos os idiomas constam neste volume da revista.

Neste momento, a atividade que estou desempenhando em vínculo com a pesquisa é a
escrita de um artigo, que pretende pensar sobre possibilidades de ação a serem realizadas em
espaços de privação de liberdade ao articular o ensino e a prática de teatro nas prisões em vínculo
com a leitura. Reconhecendo o potencial artístico e, em específico, o teatral, penso em como a
remição da pena pela leitura, em vigor pela Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de
Justiça, pode ser um caminho para que aulas de teatro na prisão sejam uma experiência estética
de impulso à reflexão, à retomada de autonomia pelas pessoas enclausuradas e um exercício de
reconhecimento de suas subjetividades. Para esse estudo, busco compreender o que Timothy
Ireland e Aline Campos (2021) dizem sobre a educação em prisões e a necessidade de bibliotecas
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bem equipadas em espaços de cárcere. Vicente Concilio (Teatro e Prisão: dilemas da liberdade
artística, de 2008) e José Carlos da Rocha (Experiências poéticas em arte educação com
adolescentes no Centro de Internação Feminina, de 2020) também fazem parte da
fundamentação teórica da minha pesquisa, graças a seus históricos teórico-práticos,
desenvolvidos com o ensino de arte com mulheres em situação de cárcere, ambos em
Florianópolis.

Levando em conta esse referencial e os questionamentos vindos das leituras e das
demais atividades da pesquisa, tento elaborar hipóteses de ações a serem desenvolvidas em
espaços de encarceramento, que pretendam delinear direções para a liberdade, não para a
conformação com a vida sob custódia. Portanto, a intenção é promover um espaço de apropriação
artística e teatral que recupere o direito de acesso à cultura e a educação e, ao mesmo tempo,
favoreça a emancipação dos corpos, para que, com base no que diz Rocha (2020), as pessoas
detentas rompam as barreiras do conhecimento e do desenvolvimento da capacidade de ver,
pensar, expressar e refletir criticamente acerca das situações que enfrentam e de seus
procedimentos artísticos. Desse modo, as hipóteses são elaboradas na intenção de extravasar os
muros do aprisionamento e ir ao encontro da liberdade física, intelectual e artística.

Outra atividade que está para acontecer é a leitura compartilhada do livro Teatro em
Prisões e a crise global do encarceramento, de Ashley E. Lucas. A partir de setembro, serão
realizados encontros semanais para ler e discutir sobre as temáticas tocadas pelo livro. As leituras
serão abertas ao público geral, portanto, as pessoas interessadas deverão fazer inscrição para
participar. Serão emitidos certificados de participação àquelas que cumprirem 75% da carga
horária dos encontros de leitura.

Com essas movimentações, esta pesquisa contribui para a disseminação e a partilha de
conhecimentos importantíssimos, no intuito de gerar debate acerca da ineficiência do
encarceramento e suscitar provocações sobre como o teatro pode colaborar com o ato de refletir,
analisar, emancipar e formular novas possibilidades.
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