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RESUMO
A experiência aqui relatada reúne uma gama de estudos de campo sobre a ARTE-

EDUCAÇÃO como processo ressocializador de detentos do Sistema Penitenciário, em particular,
da Prisão Provisória de Curitiba (PPC), identificando problemas, trabalhando o comportamento
dos mesmos e desenvolvendo atividades artístico-culturais em toda a sua plenitude, em espaços
alternativos.

Procura desmistificar, no âmbito social, o estigma e o preconceito com que a Sociedade
encara o preso do Sistema Penitenciário; que, ainda, se opõe e resiste à possibil idade de
reabil itação e reeducação possíveis, em face da violência constante veiculada pelos meios de
comunicação de massa.

Apresenta o resultado das atividades desenvolvidas em ARTE-Educação, bem como  do
processo de conscientização dos funcionários que atuam no Sistema penitenciário, notadamente
com vistas à modificação do tratamento penal dispensado até então aos presos do Sistema, o que
veio a contribuir no processo de ressocialização.

Pretende contribuir à ressocialização e reintegração social harmônica do preso, preceitos
contemplados na Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984), mediante o
resgate da auto-estima e dos valores éticos e morais, valorizando a cultura individual e coletiva
como recurso permanente frente a caótica situação em que se encontra o Sistema Penitenciário
Nacional.
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1. Introdução

1.1. A experiência em sua origem

O presente trabalho é resultado de profunda reflexão temática; fruto de uma experiência

didática.

Formado pela Faculdade de Artes do Paraná (FAP), no Curso de Educação Artística –

Habil itação em Música – e exercendo o Cargo de Auxil iar Administrativo na Prisão Provisória

de Curitiba (PPC), há vinte anos, tentou-se verificar, entre os internos, o quanto a ARTE, em

todas as suas formas, influenciou ou não suas vidas, modificou ou não o seu comportamento.

Diante da necessidade de minimizar os efeitos perniciosos da privação de liberdade

infundidos no ânimo e no comportamento dos internos, propôs-se a criação de projetos na área

de ARTE-EDUCAÇÃO e socioculturais, tomando-se por base o preceito legal da integração social

harmônica do condenado e a humanização da pena de prisão, objetivo maior da sanção penal.

Com base na elaboração de um programa voltado especificamente à ressocialização do

interno, possibil itou-se a implementação de vários projetos, workshops, palestras e oficinas de

atividades artístico-culturais e de valorização da vida. A Arte-Educação foi definida,

conceituada, identificada, localizada e analisada.

O estudo transcendeu as celas úmidas e lúgubres, bem como os espaços delineados pela

Divisão de Segurança e Disciplina da Prisão Provisória de Curitiba, oportunizando-se a criação e

posterior utilização de espaços alternativos para o desenvolvimento dos propósitos; ao mesmo

tempo, iniciou-se pesquisa de campo.

Constatou-se que a pesquisa trouxe aos internos da Prisão Provisória de Curitiba

subsídios necessários à compreensão da Arte-Educação em suas diferentes formas,

proporcionando-lhes a oportunidade de exteriorizar suas emoções por meio da participação

espontânea nas atividades artísticas, genuína forma de humanização do homem; bem como a

possibilidade de profissionalização e continuidade do propósito “extra-muros” .

De um ponto de vista ressocializador e psicopedagógico, pôde-se avaliar, como

resultado mínimo, o interesse dos presos pelos projetos e oficinas ofertadas, haja visto os

depoimentos coletados e, posteriormente, a efetiva participação e atitude de envolvimento

quando a caótica situação penitenciária, à luz da evidência, apresenta-se como verdadeiro curso

de especialização da marginalidade para os condenados considerados de baixa periculosidade.
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Em razão da limitada condição de ir e vir dentro da Unidade Penal, em face aos rigores

das normas disciplinares, os internos foram inseridos no programa gradativamente. Percebeu-se

que os mais entusiastas eram aqueles que viviam em completa ociosidade; que, em algum

momento de suas vidas, tiveram o prazer de participar de atividades correlatas ao presente

trabalho. Para estes, a simples informação sobre música, artes cênicas, artes plásticas e folclore,

representa um retorno às mais remotas reminiscências de suas raízes. Iniciou-se verdadeira

revolução social à coletividade carcerária.

Procurando-se enfatizar a importância de ser partícipe das atividades propostas, em aulas

inaugurais dramatizadas, em consonância com a metodologia participativa, pretendeu-se, ainda,

buscar a exteriorização de habil idades adormecidas, sentimentos, criatividade e potencialidades:

como seres criadores que são, igualmente capazes de transformar o ambiente lúgubre em que

vivem.

Valorizando-se as atividades propostas em Arte-Educação, como objeto capaz de

ressocializar e reintegrar harmonicamente o interno, assume-se o papel de reconstruir sua

identidade sociocultural, resgatando os valores éticos e morais; é colocar-se em comunhão com a

interação social do grupo, dando-lhes condições de reencontrarem-se como sujeito e cidadão

temporariamente à mercê da sociedade, mas inserido em outro “meio social” em consonância

com as limitações do Direito Penal Material. Tornou-se necessário, portanto, recuar no tempo,

antes da vida no cárcere; repensar a vida, iniciar o trabalho de identificação do eu adormecido,

mediante a Arte-Educação, desde os primórdios da vida em sociedade.

Verificou-se que grande parte dos internos se retrai no momento de externar sentimentos

em razão do contexto social em que estão inseridos; em face dos esteriotipos que

“contaminaram” a índole e o caráter de cada um. Além disso, constatou-se, em um primeiro

momento, o preconceito de cantar, interpretar, dramatizar; assumir um papel outro que não

aquele que estes pretendem demonstrar à coletividade carcerária. A conduta, aqui ventilada,

opõe-se ao processo ressocializador: o preso se julga “ladrão” – como se autodenominam alguns

– ao fito de ser “considerado pela massa carcerária”.

Tomando-se por base o princípio ressocializador, percebeu-se que tais condutas são

passíveis de modificação. Deixá-los desempenhar esse único papel é algo inconcebível, restrito à

outra realidade; esta, representada pelos efeitos perniciosos do cárcere – verdadeiro depósito de

seres humanos, escravos do ócio.
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Na Prisão Provisória de Curitiba, no mês de agosto, há uma semana dedicada ao

encarcerado. Os internos participam de diferentes e diversificadas atividades artístico-culturais,

desportivas, gincanas escolares, concursos de poesia e música. Constitui-se em um modo de

demonstrar à coletividade carcerária, funcionários da Unidade Penal e à Sociedade que é

possível transformar a dura realidade do cárcere em momentos agradáveis de descontração;

reforça-se a concepção de que, mesmo falido, o Sistema Penitenciário pode propiciar, direta e

alternativamente, com exceções, condições favoráveis à reabil itação do preso, com vistas à sua

reinserção social.

Surgem, então, questionamentos intermináveis em face dos atuais métodos de

confinamento absoluto e da possibil idade de resgatar a dignidade e a auto-estima do interno que

pode e deve ser ressocializado, reeducado, ao fito de ser devolvido à sociedade.

Essas e outras indagações, ficam muitas vezes sem resposta. Como aquela em que o

indivíduo foi condenado e encarcerado por conta de “erro judiciário” (matéria constantemente

abordada nos meios de comunicação de massa), e outras relativas à falta de quali ficação e

conscientização do contingente penitenciário (técnicos e funcionários) sobre o Tratamento Penal

dispensado àqueles cativos inseridos no Sistema Penitenciário.

O presente trabalho propõe discutir algumas dessas indagações e caminhos para se

chegar à recuperação da auto-estima, dos valores éticos e morais do preso; de um ponto de vista

ressocializador, à reinserção social e à humanização da pena de prisão por meio da Arte-

Educação.

1.2. Problema

Tomando-se por base os preceitos legais contemplados na Lei de Execução Penal,

notadamente o que se refere ao tratamento dispensado aos presos do Sistema Penitenciário

Estadual e Nacional durante o cumprimento de suas penas, máxime porque muito se tem falado

acerca da ineficácia dos atuais métodos de confinamento absoluto, pergunta-se:

O que se tem realizado ao fito de minimizar os efeitos perniciosos da privação de

liberdade que, ao mesmo tempo, coloque em perspectiva a tão falada questão da ressocialização

e os meios necessários para restabelecer, dentro do contexto psicosocial e psicopedagógico, o

caráter social do preso, com ênfase à valorização da vida, recuperação da auto-estima e da

autoconfiança?
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1.3. Justificativa

O presente trabalho se justifica pela ineficácia dos atuais métodos de confinamento

absoluto e prolongado fartamente demonstrado pela experiência que, no âmago dos sistemas

penais, denuncia estarem fadados ao fracasso. A incapacidade de cumprir-se os objetivos

propostos pela Lei de Execução Penal que contempla, entre outros preceitos, a reeducação e a

ressocialização – integração social harmônica do preso –, é evidente.

Com efeito, percebeu-se cristalinamente que, além de inúmeros problemas, a

superlotação dos presídios e a falta de programas alternativos têm contribuído para que o

Sistema Penitenciário cumpra a mais simples de todas as suas funções: o encarceramento.

Constatou-se que a falta de adoção criteriosa de procedimentos técnico-classificatórios

para aferir o “grau de periculosidade”, bem como a quali ficação da vida anteacta do preso, ao

fito de determinar a correta individualização do cumprimento da pena (que deveria atender e

aplicar em sua plenitude os pressupostos do legislador), revelam que o mesmo está sendo

submetido a um processo de reinserção social às avessas, ou seja, dessocializado.

Assim, ao longo de anos de exaustivo trabalho, tentou-se combater o tratamento débil e

humilhante que o preso recebe no interior do Sistema Penitenciário, como se não merecesse

respeito, tratamento com dignidade, ou solidariedade humana, mediante a implementação de

atividades em Arte-Educação.

A Arte-Educação, vista como expressão artística capaz de modificar a natureza e

humanizar o homem em toda a sua plenitude, possibil ita desencadear o autoconhecimento,

aguçar a percepção e o senso estético, estimular a imaginação, respeitando-se o potencial criativo

de cada indivíduo. Está arraigada e massificada nas instituições de ensino ainda sob a dogma da

Educação Artística. Todavia, dadas as suas fontes, ela é tratada de modo estático e estanque ao

contrário do que foi concebida: em face dos rigores formalísticos, olvida-se do seu papel

principal.

Trata-se de ousada iniciativa ao introduzi-la no âmbito penal como objeto de

ressocialização de presos. É preciso retomá-la desde sua conceituação, identificação, localização,

descrição e interpretação. Pretende-se, assim, proporcionar o resgate do preso e promover sua

reinserção social harmônica.

A questão da ressocialização e, em particular, da Arte-Educação, como atividade pouco

convencional à realidade do cárcere, mormente quando pretende-se mediante esta efetivar o

resgate dos valores éticos e morais do preso, está submetida a importância secundária e a
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ostensivas distorções. Todavia, é preciso considerar que ao trabalhar a Arte-Educação e

interpretá-la em seu significado humanizador dentro do Sistema prisional, subsidia-se o processo

ressocializador e a capacitação formativa do preso no sentido individual e coletivo; ao passo que

oportuniza-se a exteriorização de sentimentos, habil idades, criatividade e potencialidades

adormecidas, fornece conteúdo para a ampliação do conhecimento e reintegração social

harmônica. Daí a necessidade de proporcionar o resgate dos valores perdidos, respeitando e

aparando as arestas indesejáveis. Em lugar de fazer “com”, usa-se o fazer “para”.

O presente trabalho limita-se a um esforço de grande magnitude. Entretanto, adaptado às

condições de segurança da Unidade Penal, sujeito à disponibilidade de liberação do interno para

participar das atividades artísticas propostas em espaços alternativos, colocando-se em

perspectiva a ressocialização em face da caótica situação do Sistema Penitenciário Estadual que

não difere dos demais estados da Federação.

1.4. Objetivos do Estudo

O presente trabalho se propõe atingir os seguintes objetivos:

1.4.1. Implementar programas e projetos alternativos em Arte-Educação e

socioculturais, destinados à minimização dos efeitos perniciosos da privação de

liberdade, infundidos no ânimo e no comportamento dos apenados, tomando-se por

base o preceito legal da integração social harmônica do condenado e a humanização

da pena de prisão.

1.4.2. Proporcionar a criação de oficinas de atividades arte-educadoras e de valorização

da vida, mediante a implementação de idéias e metodologias participativas.

1.4.3. Criar espaços alternativos para o desenvolvimento das atividades destinadas à

expressão de habil idades, exteriorização de sentimentos, criatividade e

potencialidades do preso.

1.4.4. Ressaltar a importância da Arte-Educação durante a vida do homem como

instrumento humanizador, de socialização e ressocialização.

1.4.5. Promover o resgate artístico-cultural do preso, com base em sua história de vida,

buscando informações da cultura local, motivando-o a interagir com o grupo.

1.4.6. Demonstrar que a ressocialização e a integração social harmônica são possíveis e

que, a Arte-Educação constitui a viga mestra ao melhor desenvolvimento das
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potencialidades e postura do preso; repensando a vida, agindo com perseverança na

busca do autoconhecimento e no exercício da cidadania.

1.4.7. Conscientizar os profissionais que atuam no Sistema Penitenciário, participantes

da comunidade carcerária, detentores da incumbência de tomar decisões e intervir

no dia a dia da vida prisional, da necessidade de conhecer a cultura do cárcere.

1.5. Considerações Metodológicas

Pretendeu-se trabalhar a ARTE-EDUCAÇÃO, na Prisão Provisória de Curitiba (PPC), em

todas as suas formas, como recurso permanente à ressocialização e integração social harmônica

dos internos.

Em palestras motivadas pela metodologia participativa, colocou-se em perspectiva os

métodos conservadores e usuais dos Sistemas Penitenciários do Brasil , notadamente relacionados

à reeducação e reinserção social e a experiência de vida do propósito.

O enfoque histórico utilizado para trabalhar a realidade cotidiana dos internos baseou-se,

ainda, na Entrevista, no Diálogo e Participação nas atividades Arte-Educadoras; preciosos

recursos para a coleta de dados junto à coletividade carcerária da Prisão Provisória de Curitiba.

Observou-se que os pesquisados, potenciais participantes do processo ressocializador,

quando entrevistados, independentemente da classe social a que pertenceram, mostravam-se

desinibidos e cooperativos. A necessidade de participar das atividades aflorava em todos os

membros da coletividade carcerária, mediante a indicação verbal destes em relação a outros

internos inseridos na Unidade Penal, o que representou valiosa colaboração a proposta do

presente trabalho. Por esse motivo, estabeleceu-se, de um modo geral, as seguintes fases para a

sua execução:

a) Contextualização genérica de Cultura e reflexões específicas sobre Arte-Educação,

bem como o levantamento e desenvolvimento de atividades artísticas, com base em

bibliografia específica e de apoio;

b) pesquisa de campo, mediante entrevistas, diálogos, observação, participação e

freqüência nas oficinas de atividades artístico-culturais, com localização e

identificação dos fatos caracterizadores da vida anteacta do interno, em vista da

realidade atual;
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c) palestras dirigidas aos profissionais que atuam nas Unidades Penais, buscando

conscientizá-los sobre a Cultura do Cárcere e o tratamento penal dispensado aos

internos do Sistema Penitenciário.

No que concerne a pesquisa de campo, procurou-se observar, ainda, traços

remanescentes de possíveis influências socioculturais presentes na vida pretérita do interno,

notadamente em relação à atividade escolhida. Tomando-se por base o resultado obtido nas

entrevistas preliminares, possibil itou-se a criação das primeiras turmas de música, teatro, artes

plásticas e de valorização da vida.

As informações coletadas revelaram que os presos pertenceram a diferentes

comunidades e meios socioculturais; agora, inseridos em uma única “comunidade velada”, à

margem da sociedade portadora da “cultura oficial” .

Além da identificação, localização e distribuição dos presos às atividades propostas,

segundo suas habil idades e interesses demonstrados durante a entrevista, buscou-se a interação

grupal no sentido de compartilhar informações para dar maior densidade à execução do processo

de ressocialização em Arte-Educação.

No sentido de fomentar a conscientização dos profissionais que atuam no Sistema

Penitenciário, possibilitou-se a realização de palestras formuladas em alicerces filosóficos cujo

enfoque baseou-se na disseminação do conhecimento das mudanças comportamentais e

organizacionais como paradigma humanista à compreensão da Cultura do Cárcere e aplicação do

correto Tratamento Penal dispensado aos internos da Prisão Provisória de Curitiba.
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Capítulo I

Reflexões genéricas sobre Cultura e específicas sobre Arte-Educação

1. Conceito de Cultura

Há, na atualidade, múltiplas visões sobre cultura. Mesmo não havendo sobre ela uma

definição clara e aceita por todos estas, de um modo geral, não se excluem, mas se completam

em alguns aspectos.

No âmbito da visão antropológica mais tradicional a Cultura representa a soma de

experiências e de iniciativas que o homem adquire ao fito de transformar a natureza,

aperfeiçoando-a e fazendo progredir a sociedade, mediante a exteriorização de sentimentos.

Segundo Duarte Júnior, “diferentes comunidades humanas constituem culturas distintas,

isto é, maneiras diversas de falar, sentir, entender e agir no mundo. Uma cultura significa um

grupo humano que apresenta características próprias em suas construções e formulações: possui

um determinado sistema político, econômico, crenças, língua, religião, arte, costumes, etc. Cada

cultura apresenta uma fisionomia particular, um ‘ jeito de ser’ básico, que é compartilhado pelos

seus membros” 1.

Não menos oportuna é a definição de Arthur Ramos ao apregoar que “Cultura é a soma

total das criações humanas. É tudo o que o homem faz ou produz, no sentido material ou não

material” 2. Verifica-se, aqui, um enfoque globalizado. Em ambos os casos, porém, a noção de

Cultura se restringe a tudo o que é criado e produzido pelo homem. Nesse contexto, cada

sociedade é possuidora de uma cultura própria. Esta posição, também defendida por Edgar

Morin, complementa-se pela dinâmica das sociedades, em face da presença dos chamados “focos

culturais” 3.

Notadamente, faz-se necessário afirmar a existência de uma Cultura popular, uma Cultura

de massa, uma Cultura clássica, uma Cultura religiosa, uma Cultura política, etc., as quais

influenciam-se pela reciprocidade, graças a integração havida dentro dos movimentos e

contextos de intercâmbio cultural. Não há classes ou grupos fechados nas sociedades, ao

contrário, denota-se a intercomunicação intensa e permanente. Assim um mesmo indivíduo está

                                                       
1
 DUARTE JÚNIOR, João Francisco.  Por que arte-educação? Campinas: Papiros,1983. p. 28.

2 RAMOS, Arthur. Estudos de Folk-lore. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do Brasil,1958. p. 25.
3 MORIN, Edgar. Cultura de massa no Século XX. Rio de Janeiro: Forense,1967. p.17.
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ligado a diferentes culturas (no presente trabalho, à Cultura do Cárcere), e veicula entre elas suas

concepções sobre a vida, usos e costumes4.

Há quem conceitue Cultura como uma realidade social em todos os seus aspectos e

características. Cultura seria pois, caracterizada pelas produções individuais e coletivas

amplificadas pelas “trocas” sociais de um povo, com todas as suas peculiaridades. Nessa visão,

que se identifica à realidade do cárcere, Cultura é a maneira de conceber e organizar a vida

social. Aliás, como bem salienta Lima, cultura é a “manifestação do sentir, pensar, agir e reagir

do homem de uma sociedade” 5. Portanto, os indivíduos pertencentes a diferentes meios culturais

adquirem determinados traços peculiares em sua forma de viver que os diferenciam uns dos

outros. Daí, cada indivíduo ser portador de uma determinada personalidade cultural, ou seja,

possuidor de um conjunto de traços comuns a todos os membros do grupo cultural a que

pertence.

Atualmente, fala-se em Cultura não só como a totalidade de características e aspectos

materiais que compõem uma sociedade, mas na “amplitude” dessa mesma sociedade. Essa

amplitude verifica-se pelo comportamento que a sociedade tem sobre si e sobre outras, incluindo

o particular com que esse comportamento é “ infundido” em sua arte, política, ciência, religião,

etc.

Sabe-se que as sociedades se transformam em suas características e relações internas e

externas, pois o homem, partícipe dessas sociedades, é capaz de mudá-la; como ser

transformador modifica o mundo, a natureza, segundo a realidade subjacente em que se encontra.

Eis ai um processo dinâmico de transformação: pode-se falar de Cultura como uma dimensão da

vida de uma sociedade e de seu processo de transformação.

Segundo Santos a “cultura é uma dimensão do processo social, da vida de uma sociedade.

Não diz respeito apenas a um conjunto de práticas e concepções (...). Não é algo natural, não é

uma decorrência de leis físicas ou biológicas (...), é um produto coletivo da vida humana”6.

Pode-se afirmar que a principal diferença na teoria da interpretação das culturas consiste

em torná-las resultado aditivo (processo semi-estático) ou interativo e de recriação (processo

dinâmico).

                                                       
4 SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura. São Paulo: Brasiliense,1986. p. 44.
5 LIMA, Rossini Tavares de. A ciência do folclore. São Paulo: Ricordi,1978. p.17.
6 SANTOS, p. 44.
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Na dinâmica em estudo, ressalta-se o conceito semiótico de cultura de Geertz, segundo o

qual “o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu”7, sendo que

a cultura é a própria expressão dessas “teias” e de sua análise.

Concluindo, Geertz se utiliza da contribuição de Max Weber ao apregoar que a cultura

supõe um tratamento interpretativo a procura de seu próprio significado.

1.1. Cultura Erudita, Cultura Popular, Cultura de Massa e Cultura do Cárcere

Fala-se em Cultura clássica ou erudita e Cultura popular que, à luz da evidência, situam-

se em pólos opostos. Aquela, associada aos grupos privilegiados ou classes dominantes,

constitui-se de simbolismos de refinamento e desenvolvimento intelectual; esta, própria da

grande maioria do povo, os dominados na estrutura social, apresenta-se menos sofisticada e mais

ligada às necessidades básicas dos grupos sociais; por isto, “aparentemente” mais rústicas ou

primitivas, mas, tão elaboradas e profundamente significativas quanto a cultura dita “erudita”.  A

Cultura popular, por sua vez, é sempre refletida em oposição a erudita.

Em face da estratificação da sociedade, a Cultura das classes dominantes, desde a mais

remota era, constituiu um sistema versado na ciência, na filosofia, cuja expressão era norteada

pelas instituições científicas, ordens profissionais, etc.

Segundo Santos8, a polarização entre Cultura popular e Cultura erudita, é motivo de

advertência, pois de um lado fixa a idéia de que a expansão desta, por meio de suas instituições,

é colonizadora e controladora; ao passo que aquela caracteriza-se pela resistência a dominação,

com tendência revolucionária.

Não há que se negar o ensejo político que a questão norteia. A verdade é que entre as

classes dominadas, sobretudo na época atual, há um movimento que resiste e contesta a Cultura

em relação às classes dominantes.

A Cultura popular, em toda a sua essência, não existe em relação a nada, apenas existe:

brota de uma vivência, de uma dimensão autêntica e pura nas suas expressões e no seu

dinamismo.

Na atualidade, faz-se presente tanto a Cultura erudita, quanto a Cultura popular.

Todavia, à margem destas, está a velada “Cultura do cárcere”, que não tem o sabor do

insurgimento generalizado, mas a miscigenação de todas as culturas existentes transformadas no

                                                       
7 GEERTZ, Cli ffond. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar,1975. p.15.
8 SANTOS, p.54.
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interior do cárcere. Se há algum endurecimento, uma particularidade – e esta existe –, é causada,

primeiramente, pelas classes dominantes que menosprezam o preso e o popular em relação ao

erudito, e o que consideram presa fácil ao fito de conquistar seus interesses econômicos e

hegemonia social.

A Cultura do Cárcere tem várias peculiaridades: os presos aspiram realizar o sonho de

liberdade – nem sempre atingível – dentro de uma comunidade institucionalizada, calcada no

ostracismo e na falta de oportunidade de programas alternativos de ressocialização. Essa cultura

sobrevive pautada na solidariedade, na reciprocidade do auxilio mútuo, longe das ambições da

sociedade capitalista. Regida, ainda, por suas próprias “ leis” .

A Cultura erudita pode “dominar” a Cultura popular e procurar beneficiá-la por meio de

suas instituições, melhorando as condições de vida e saúde do povo; a Cultura do Cárcere,

entretanto, somente pode ser “transmudada”, mediante atividades que possibilitem ao preso

desenvolver a sensibilidade, a percepção, a criatividade e habil idades no âmbito social em que

estão inseridos.

Os presos, transformados pela institucionalizada Cultura do cárcere, já foram rotulados

de comunidade acultural e dessocializada. Contudo, têm sua linguagem própria, esteriotipos,

raízes, signos, etc., que contrastam com a Cultura erudita e a Cultura popular. Mas, não se deve

esquecer que esses “aculturados” advêm da “sociedade ideal” , onde estas estão presentes.

Introduzidos no cárcere, os presos são iniciados em um processo transformador da

índole e do caráter, e são “contaminados” pela cultura institucionalizada nele existente.

Esse processo dinâmico de transformação cultural ocorre no momento exato em que o

indivíduo é inserido no ambiente pernicioso do cárcere. Tal inserção degradante os coloca à

mercê do Sistema, cujo resultado é constatado mediante a gradativa “contaminação” do preso

novo pela já existente Cultura do cárcere, com reflexos na Cultura popular.

O efeito dessa “contaminação” é bem definido por RODRIGUES ao asseverar que as

“gírias da cadeia são incorporadas em nossa cultura, seja por influência da música, dos

noticiários ou porque seus significados conseguem traduzir de forma única o sentido das

questões sociais” 9. Percebe-se, aqui, um processo inverso também difundido pela Cultura de

massa: a influência da Cultura do cárcere na Cultura popular, em face do emprego das “gírias” ,

                                                                                                                                                                                  

9 RODRIGUES, Guilherme Silveira. Código de cela: o mistério das prisões. São Paulo: WVC, 2001. p. 27.
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como boca de siri (ficar calado), berro (arma de fogo), beca (calça), bobo (relógio ou coração),

bóia, rango (comida), etc.

De outro cariz, as tatuagens, há séculos presente nas sociedades e diferentes culturas, já

foram objeto de tabu. Difundidas no mundo pelos navegadores britânicos, eram utilizadas por

motivos religiosos, exibicionismo (adornos), ou como demonstração de poder. Na cultura do

cárcere, ou “no modismo das prisões” , as tatuagens fazem-se presentes há muitas décadas. E, “na

grande maioria, tipificava o delito cometido ou a personalidade de quem a portava. Era feita de

maneira artesanal” 10.

A exemplo das gírias, as tatuagens feitas no interior do cárcere constituem verdadeiras

formas de identificação dos presos. Essas tatuagens, cópias grosseiras dos modelos criados por

tatuadores profissionais, indicam se o preso é perigoso, digno de confiança, se a possui como

simples adereço e qual o tipo de crime que cometeu.

Dadas as suas peculiaridades a cultura do cárcere expropriou, ainda, a linguagem

habitual em determinadas circunstâncias criando uma espécie de “comunicação secreta”. O ato

de conversar ou escrever, de modo a não serem compreendidos vai desde o “abano”11 à

substituição de letras do alfabeto12. Ressalta-se o chamado “ZENIT-POLAR” , também de

substituição. Tais códigos são considerados secretos e nenhum preso pertencente à coletividade

carcerária pode revelá-los.

Eis que a Cultura popular, de onde advém, a maioria dos presos do Sistema

Penitenciário, é, então, invadida, desrespeitada, desvalorizada. Como forma de repelir todos os

conceitos socioculturais anteriores que, inevitavelmente, levaram-nos a essa condição de

falibilidade humana, é transformada no ambiente lúgubre e pernicioso do cárcere: a Cultura

Popular dá lugar à Cultura do Cárcere.

O significado da vida no cárcere não se resume aos muros e grades, celas e trancas: a

penitenciária constitui verdadeira “sociedade” dentro de uma sociedade em cuja cultura

institucionalizada, ao longo dos anos, foi inserido o preso. Nesse instante, segundo Donald

Clemmer, inicia-se o processo de prisonização. Este termo indica o grau de adoção – maior ou

menor – do modo de pensar, dos costumes, dos hábitos da cultura geral da unidade penal. Em

                                                       
10 RODRIGUES, p. 65.
11 Linguagem desenvolvida no interior dos presídios do Estado de São Paulo. Consiste em movimentar um lenço
para cima e para baixo em um certo número de vezes, onde cada seqüência corresponde à uma determinada letra do
alfabeto.
12 Método que consiste na substituição das letras que formam as palavras conhecidas por outras pertencentes ao
nosso alfabeto, sendo anteriores ou posteriores.
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suma, sujeita-se às dogmas “culturais e sociais” existentes no âmbito da Unidade Penal.

Entretanto, nem todos os condenados sujeitam-se a todas essas transformações que a cultura do

cárcere acarreta, mas não escapam de determinadas influências, que se poderia chamar de

“ fatores universais de prisonização”13.

1.2. Sistema Prisional x Preso

Não resta dúvida que as visões de Cultura têm se posicionado em relação à mesma, seja

de respeito a seus valores, seja de manipulação ou dominação, seja de institucionalização, seja de

“transmudação”.

A manipulação da cultura nasce de “formas enrijecedoras de ‘visão de mundo’,

considerando-a em categorias fixas e imutáveis, chamadas de ‘ realidade’. A Cultura oficial é

então valorizada elitisticamente em relação ao ‘ inculto’ ou “sub-culto” . É estabelecido um

código definitivo de normas, padrões e modelos, não só para o mundo das ‘ letras e artes’ (...), até

mesmo estabelecendo uma maneira de viver” 14.

O Sistema Prisional (cultura, regime, coletividade e sociedade), estrutura um modo de

possíveis mudanças – mutações –, segundo as normas e maneiras como se vê e relaciona as

diferentes formas do preso viver na coletividade carcerária, à margem da sociedade elitista.

Segundo Santos Oliveira, parafraseando Alessandro Barata, “(...) o sistema prisional

deveria privilegiar a internação para um devido tratamento daqueles que, de algum modo

marginalizaram-se, transgridem padrões de comportamento, expõem seu não-conformismo

diante das limitações de acessos aos direitos que constantemente lhes são vedados; representa

uma forma de resposta aos princípios da sociedade produtiva, capitalista e burguesa” 15.

Isto decorre, basicamente, da mistura de presos primários e não primários, condenados e

provisórios; os profissionais que atuam no Sistema Penitenciário que estão qualificados apenas

para tarefas de segurança e não à reinserção social do preso.

A matéria referente à quali ficação do pessoal penitenciário (funcionários em geral e

agentes de segurança) foi objeto de análise pela Comissão de Estudos e Projetos do Centro

Internacional de Prevenção do Crime da Organização das Nações Unidas (ONU).

                                                       
13 CLEMMER, Donald. 1940.
14 KÜHNER, Maria Helena. Teatro popular: uma experiência. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975. p. 20.
15

 OLIVEIRA, Conceição Aparecida Santos. Modalidades de tratamento penal e gestão prisional; Tratamento penal:
Leis justas em defesa dos direitos do indivíduo. Curitiba: Espen, 2002. p. 14.
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A avaliação dos 40 países membros da comissão, em reunião realizada no mês de maio

de 1998 em Viena (Áustria), apontou como um dos desafios à redução dos paradoxos no terceiro

milênio como alternativa à prisão, levantando a questão acima, ou seja, como o servidor prisional

pode mudar a vida do preso, se ele não conhece a cultura da prisão?

Ora, se o objetivo é ressocializar o preso, é também preciso modificar o homem, e essa

tarefa “não deve começar tendo o preso como alvo mas pela própria personalidade daquele cuja a

incumbência está centrada na tomada de decisões e intervenção diária na vida prisional. Então,

se o servidor não conhece bem a cultura penitenciária e os objetivos fixados pela execução penal,

ele é inútil ao sistema” 16.

De outro lado, todo esse aparato de dificuldades e falhas do Sistema Prisional, ante a

necessidade primordial de reinserção social do preso, faz surgir, no interior do cárcere,

insatisfações generalizadas, consistentes em rebeliões, motins, violência, fugas e reincidência.

Assim é o Sistema Prisional: marcado pela violência, pelo estigma social que rejeita e

marginaliza o preso, lembrando-se destes apenas como “escória da sociedade”, incapazes de

serem submetidos ao tão sonhado processo ressocializador.

Parafraseando Goethe, em citação de Pilloto, “quando o homem esquece as alegrias da

terra está diante do caos”17. Eis a triste realidade presente no interior do cárcere cuja mudança há

de se efetivar com a gradativa recuperação e reinserção social do preso à sociedade. Daí recorrer

a Arte-Educação como objeto de ressocialização efetiva do propósito.

Os presos encontram-se marginalizados, e muito além do sentido lato do termo, o que

não é novidade. Falar o contrário seria contrariar os interesses da Sociedade e da Justiça; não é

este o objetivo do presente trabalho. Todavia, destaca-se que, como toda regra, há exceção. A

Cultura do Cárcere existe e como tal deve ser objeto de reflexão, ao passo que os presos vivem

de modo diferente do modelo estruturado pela cultura hegemônica. O que for melhor para o

preso, certamente será melhor também para a sociedade. A pena, muito além da sua natureza

aflitiva, deve ser a base da restauração pessoal.

Esses propósitos advêm da necessidade de conscientizar a comunidade que a melhor

pena é a que pode ser cumprida com a participação desta.

Quando o Sistema Prisional se impõe em face das atitudes pouco convencionais do

preso, mudam-se as regras do jogo: a violência se apodera do corpo, invadindo o ser humano,

                                                       
16 REVISTA CONSULEX. Ano IV. n.º 46. Outubro/2000. p. 34.
17 GOETHE apud PILLOTO, 1973: 346.
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negando sua identidade anterior, os seus valores éticos e morais, a Cultura ideal. Essa

manipulação quer, sobretudo, modificar a Cultura do Cárcere, sem, contudo, oportunizar a

prática de procedimentos técnico-pedagógicos ao fito de modificar a realidade presente.

Essa manipulação de conceitos não se confunde com a absorção de uma cultura pela

outra. Se, por um lado, o Sistema Prisional insurge-se ao fito de exercer uma ação catalisadora,

negando-se reconhecer os valores culturais e individuais anteactos à vida do preso no cárcere,

ante as chamadas “culturas oficiais” , por outro lado, não propicia o resgate da sua identidade

cultural; tampouco cria condições para recuperar essa cultura pretérita. Logo, preserva sua

energia repressora, seu modelo institucionalizado em razão da natureza, da já arraigada, Cultura

do Cárcere.

Tal ocorre pela ausência de planejamento estratégico à gestão prisional competente,

cujos integrantes/pilares desse Sistema falido, carecem de programas alternativos e

ressocializadores. A práxis evidencia a não aplicabil idade do Tratamento Penal adequado e o

preso continua trilhando o seu caminho em sua própria e adaptada Cultura.

No universo em que está inserido, sem quaisquer perspectivas, exceto a de liberdade

inatingível, o preso busca uma chance de conseguir trabalho na unidade penal aquém de suas

qualificações pretéritas, com um único objetivo: diminuir sua permanência no cárcere, com a

benesse da “remição da pena pelo trabalho”18.

Aqui, faz-se necessário verter um parêntese: percebe-se o choque entre a realidade e a

legislação.

Segundo Nogueira, “a verdade é que a Lei de Execução Penal contém avanços e recuos

no tratamento dispensado aos condenados, e não tem encontrado apoio e meios para colocar em

prática as suas normas ou dispositivos de progressão (para usar um termo da própria lei), o que

tem levado o regime punitivo a uma verdadeira regressão, com criminosos perigosos sendo

tratados com relativa benevolência, já que os pequenos criminosos são excessivamente punidos,

quando o ideal seria justamente o inverso” 19.

Ao lado do Sistema Prisional e das elites o preso também é possuidor de uma Cultura

que se renova em virtude das soluções e da experiência de vida, podendo-se mudar os rumos de

sua “aculturação”. Essa renovação cultural está ligada à luta pelas transformações dos fatos

sociais em uma dialética da história fundamentada na imaginação de cada indivíduo componente

                                                                                                                                                                                  

18 Lei n.º 7210, de 11/07/84 (Lei de Execução Penal: art.126, caput).
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que cria o NOVO, ainda que em contradição imposta pelo Sistema Prisional. Este, por sua vez, só

faz massificar a crueldade da pena de prisão, cumprindo o mais simples de seus papéis: o

encarceramento, que Julita Lengruber define como “cemitério dos vivos” , onde normas, regras e

condutas são estabelecidas pelos próprios “vitimados” , as quais atuam como ambiente propício

para o aprofundamento de tendências criminais e anti-sociais20.

As transformações sociais dentro do Sistema Prisional, suscitam o surgimento de novas

necessidades que determinam a renovação da cultura local. A liberdade (leia-se, criar e

expressar), é condição essencial para que o preso passe a interagir na “sociedade velada”,

continuando essa interação na “sociedade ideal” ; trace o seu destino em termos de ruptura com o

antigo – a institucionalizada Cultura do Cárcere –, determinado à continuidade do processo

artístico-ressocializador, onde “as Culturas, sejam quais forem as suas origens ou abrangências,

são sempre instrumentos de convivência e sobrevivência do grupo social. Elas existem, se

expandem, se modificam, se fundem, ao compasso das necessidades do homem, suas relações,

sua aventura histórica” 21.

A grosso modo, os presos integrantes da coletividade carcerária não diferem dos demais

grupos sociais. Em sendo seres criadores, detentores de energia criadora, são igualmente capazes

de modificar o “status quo” ; tornam-se “submissos” às normas disciplinares vigentes no Sistema

Prisional, tão somente no instante em que são inseridos nele, definindo-se como agentes

criadores da cultura institucionalizada do cárcere. Mas, eles também podem conservar práticas e

significados anteriores aplicando-os no contexto atual conforme justifiquem as circunstâncias.

A coletividade carcerária, sufocada pelo Sistema, constituiu-se, com o passar dos anos,

em verdadeiro “túmulo em gigantescas proporções”22, à mercê da sociedade elitista da qual se

originou. Esse contexto histórico possibil itou a criação de uma “comunidade velada”, cuja

cultura  apresenta-se  como  resultado  do processo de transformação da cultura anterior,

escravizada e institucionalizada no interior do cárcere, não mais havendo laços de

sangue.

Buber, referindo-se ao processo da constituição da comunidade afirma, com acerto, que

“a humanidade que teve sua origem em uma comunidade primitiva, obscura e sem beleza e

passou pela crescente escravidão da ‘sociedade’, chegará a uma nova comunidade que,

                                                                                                                                                                                  
19 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Comentários à Lei de Execução Penal. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 1984. p. IX.
20 OLIVEIRA, p.14.
21 CAMÂRA, Marcelo. Crítica à cultura brasileira. Rio de Janeiro: Coronário, 1988. p. 8.
22 RODRIGUES, p. 12
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diferentemente da primeira, não terá como base laços de sangue, mas de escolha. Somente nela

pode o antigo e eternamente novo sonho se realizar. E a unidade instintiva de vida do homem

primitivo que foi dividida e decomposta, durante tanto tempo, voltará sob novas formas em um

nível superior e sob a luz de uma consciência criadora”

Institucionalizados, “dominados” , criadores de sua própria cultura, os presos são

submetidos à manipulação do Sistema Prisional que controla, expropria e invade a “subcultura

criminal” 23 negando e anulando o resgate possível dos valores individuais – herança cultural

“miscigenada” no interior do cárcere da vida gregária em sociedade – à margem do processo

legal de ressocialização.

O Sistema Prisional, ao ignorar e menosprezar o preso – já deveras destituído de valores

pessoais mínimos à dignidade humana –, rotula-o de “pseudo” criador ou falso integrante de uma

cultura própria, institucionalizada; impõe-se como agente “dominador” em oposição frontal à

realidade: recrudesce o tratamento oferecido aos “dominados” , negando-se reconhecer a Cultura

do Cárcere e seus valores culturais, sob o já superada dogma de que “quanto maior o rigor da lei

maior é a eficácia do controle do crime”24. Novamente a legislação é invocada como resposta

político-sancionária do Estado à Sociedade no que diz respeito ao controle da violência, da vida

no interior do cárcere, à margem da realidade cotidiana. Não é o rigor da lei que ressocializa o

indivíduo que se marginalizou, mas o correto tratamento penal e os meios efetivos  empregados

na ressocialização e reinserção social do preso.

Assim, na maioria das vezes, os presos são direcionados – levados – à rotina

“mecanizada” dos “canteiros de trabalho” existentes nas Unidades Penais, como recurso

permanente ao combate da ociosidade e não à profissionalização – com raríssimas exeções –, ou

à produção de cultura, ou seja, constituem-se em mão – de – obra gratuita (ou barata) à produção

dos “bens” que o Sistema necessita. Em face deste posicionamento “aristocrático” ,

percebe-se que a energia criadora do preso é sugada e consumida sem nenhum

escrúpulo; canalizada à pintura, conservação e manutenção das instalações penitenciárias:

olvidam-se os valores intrínsecos à personalidade cultural pretérita individual e coletiva dos

presos.

Portanto, o que se constata nessa “eterna batalha” é que ao “Sistema Selvagem” – e aos

seus “dominadores” – interessa, infelizmente, a estagnação (não-recuperação) e uma escala de

                                                       
23 Termo empregado no item 100 da Exposição de Motivos 213, de 09/05/83, da Lei n.º 7.210/84 (Lei de Execução
Penal), admitindo-se, por sua vez, a existência de “traços” culturais peculiares às comunidades carcerárias.
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valores “mecanizados” que levam à gradativa alienação dos presos – “pseudo” criadores. Nesse

sentido, a imposição do Sistema desvaloriza a capacidade criadora do preso ou simplesmente a

ignora; por ignorar-lhe o verdadeiro significativo da preservação das raízes culturais individuais

– pretéritas e atuais “miscigenadas” –, não emprega os meios necessários e eficazes ao efetivo

resgate dessas tradições culturais. Dá preferência à rigidez de normas, conceitos e saberes

ultrapassados, alienantes, oriundos da “sociedade elitista” portadora da “cultura ideal” ,

esquecendo que aos “dominadores” , compete a tarefa de ressocializar os “dominados” mediante

a aplicação do correto tratamento penal, objetivando a reinserção social harmônica do preso à

sociedade que o segregou em condições de readaptar-se à  realidade “extra-muros” .

1.3. Cultura de Massa x Cultura do Cárcere

Veiculada pelos meios de comunicação e expressão, típicos da sociedade industrial e

tecnológica, a Cultura de massa constitui verdadeiro e eficiente instrumento das classes

dominantes no seu trabalho de manipulação e dominação.

Não se pode olvidar que a Cultura de massa é vista por alguns,  como  um   processo   de

intercomunicação e influenciação mútua entre a Cultura erudita e a popular. Nesse contexto, a

intercomunicação havida atenuaria as diferenças entre os estratos sociais e facil itaria sua

permeabil ização.

Vê-se na música de inspiração popular – podendo-se falar até mesmo em música

folclórica, que atinge o preso em sua totalidade, com reflexões diretas na cultura do cárcere –,

uma espécie de privilégio no resgate de uma forma de linguagem e expressão adequadas,

essenciais à reinserção social.

Mediante o ensino da música, por exemplo, pode-se aproximar presos e funcionários, a

cultura do cárcere e a cultura oficial, a unidade e a luta dos contrários, natureza e cultura,

harmonizar os desiguais: a cultura popular interagindo com a cultura do cárcere, propiciando o

resgate dos valores individuais e coletivos, por meio da cultura de massa.

Em primeiro plano, as expressões de Cultura populares estariam atingindo as camadas

eruditas, por meio da música, do lazer, etc. Em segundo, estaria havendo uma popularização de

noções científicas e bens artísticos antes pertencentes unicamente à Cultura Clássica ou de elite.

Trata-se de um fato incontestável, mas o que se percebe na observação cotidiana e na

interpretação das intervenções de ambas as culturas é que a contribuição das camadas populares

                                                                                                                                                                                  
24 Extraído do Jornal Folha Universal. Ano XI. n.º 593. 2 B. 2003. p. 01
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em direção às eruditas é desestruturada, pouco intensa, eventual até. É uma contribuição nem

sempre aceita, eis que as camadas dominantes conservam em seu poder de aceitação ou de

recusa o que lhes parece relevante. A aceitação dos modelos e símbolos populares não se faz, por

aquela, sem antes rotulá-los de “curiosidade” ; a “popularização” dos bens referidos, da Cultura

erudita rumo ao popular, não se dá sem que ocorra uma associação com o Sistema, expressando-

se pela imposição e substituição de valores considerados obsoletos.

Segundo as “benesses” da Cultura erudita, apregoadas pela Cultura de massa, flui todo

um sistema filosófico e uma escala de valores pretensamente universal, onde o desrespeito está

presente a qualquer ato de oposição; as necessidades do povo, suas expectativas e expressões são

consideradas, tão somente, objeto de manipulação.

A Cultura de massa, em sendo instrumento de veiculação entre as duas Culturas,

alimenta, ao mesmo tempo, focos de resistência na Cultura popular e faz chegar ao Sistema a

mensagem de que o povo/preso não está aceitando passivamente suas manipulações. Não se tem

notícia de estudos definitivos que evidencie o conteúdo e o grau dessa resistência. Todavia, a

resposta do Sistema, segundo a mesma Cultura de massa é típica e dupla: ou finge ignorar a

resistência, redobrando esforços para “beneficiar” o povo/preso (leia-se, “comprá-lo”) ou

simplesmente o massacra. Esse fenômeno já não é mais efeito estanque e isolado das políticas

ditatoriais, mas é produzido em face da competitividade da mídia, nos clichês que distorcem a

literatura, a crítica artística, etc...25.

Dada a diversificação cultural e a rotatividade dos presos que compõem a coletividade

carcerária, a Cultura do Cárcere advém da “miscigenação” de todas as culturas. Haja vista a sua

peculiaridade sofre constantemente os ataques do Sistema, que, aqui, precisa ser entendido como

o poder instalado. Em virtude da influência que recebe por meio da Cultura de Massa, ela se

modifica: novos elementos e símbolos são incorporados à rotina do cárcere, tais como gírias,

tatuagens, esteriotipos, “ginga” no modo de andar, etc...

Trata-se de uma Cultura que nasce e se modifica, é aceita e transmitida entre os

membros da coletividade carcerária, sem a intervenção das culturas dirigidas: o que é comum à

cultura do cárcere no Estado de São Paulo, por exemplo,  pode não ser comum nos presídios do

Estado do Paraná. Cabe aqui, uma ressalva: dados coletados durante vários meses de estudo

revelaram que noventa por cento dos costumes, hábitos e “traços culturais” existentes nas

                                                       
25 RIBEIRO, Maria do Socorro Soares. O folclore musical no processo formativo: relato de experiência. Curitiba:
Universidade Federal do Paraná, 1990. p. 17.
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comunidades culturas carcerárias são comuns; os outros dez por cento advêm da influência física

(transmitida por um preso de uma região à outra)26; ou por meio da Cultura de Massa. A práxis

tem revelado ao longo de muitos anos a importância dessa influenciação mútua.

Na sua forma de transmissão a Cultura do Cárcere é, de certa forma, espontânea e

também popular; mas difere desta, especialmente, por manter-se quase que inalterada: as

influências que recebe não chega a modificar a sua essência e os acréscimos, se quer alteram o

seu “status quo” ; ao passo que aquela não é passível de modificação ou de acréscimos a elo

estranhos.

A Cultura do Cárcere constitui-se em um fenômeno sociocultural que merece estudo

aprofundado. À margem da sociedade letrada eivada de conhecimentos eruditos, subsiste uma

“Cultura Velada”, espontânea no seu “condicionamento” de aceitação coletiva, de hábitos e

costumes, mas jamais de imposição.

O preso vê na Cultura de Massa o ela de ligação – maior – com o mundo exterior, quer

por meio de revistas de caráter informativo, quer por meio dos noticiários televisivos ou

radiofônicos. Pode ser citado, como exemplo, um fato típico: todo caso policial que causa o

chamado “clamor público” por justiça, noticiado pelas redes de televisão e que são contrários às

“ leis” do cárcere, também causa revolta junto à coletividade carcerária, consistente em “batidas

de grade, gritos, algazarra generalizada” 27. Esta é uma das situações que obriga o preso novo a

pedir “seguro” (isolamento do convívio no cárcere), temendo sofrer represálias por parte dos

futuros “companheiros” de cárcere em face dos atos condenáveis cometidos, e pela própria vida.

Portanto, pode-se afirmar que a Cultura de Massa influencia a Cultura do Cárcere e vice-

versa; se não, o comportamento do indivíduo (preso) que está inserido no cárcere. Esta é uma

síntese dos conceitos e pré-conceitos; uma introjeção de tudo que existe nessa “comunidade

velada” .

Assim os presos traçam seus caminhos culturais defendendo todas as manifestações que

lhes são legítimas respostas aos seus anseios, oriundos das relações entre os valores que

constroem e destroem, entre as idéias concebidas e as ações praticadas; a Cultura do Cárcere, por

assim dizer, é difundida, também pela Cultura de Massa.

2. Conceito de Arte-Educação

                                                       
26 PPC. Entrevista. LJM. 2001.
27 JCSJ. Depoimento. PPC. 2002.
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Na primeira parte deste trabalho mencionou-se a Cultura do povo, ou Cultura popular, e a

Cultura carcerária em contraposição à Cultura elitista e como aquelas sofrem a ação

manipuladora do Sistema, que precisa ser entendido como o poder instalado.

Não se pode olvidar que a Cultura popular e a Cultura do Cárcere sofrem de fato as

agressões do Sistema; notadamente se modifica, recebe por meio da Cultura de massa certos

elementos e símbolos que lhe tiram, no mínimo, a autenticidade. Alguns autores denominam essa

Cultura, assim agredida, de popularesca.

Não é objetivo do presente trabalho aprofundar, valorizar ou não, a distinção acima, mas

nesta parte, em especial, que ora se inicia, procura-se destacar o que se denomina Arte-

Educação, e sua aplicação como objeto ressocializador e humanizador de internos da Prisão

Provisória de Curitiba.

Discorrer sobre Arte-Educação, em poucas linhas, implica admitir um grau de

leviandade, mesmo tendo-se a impressão do óbvio. É importante ressaltar que o universo em que

se situa o preso abriga diversos elementos culturais: eruditos, espontâneos, massivos, que

convergem aos meios de comunicação de massa; expressão de religiosidade popular,

manifestações artísticas e musicais, além, é claro, da cultura própria, “adquirida” e

institucionalizada do cárcere.

Desde os primórdios da história da humanidade a Arte esteve presente em praticamente

todas as etapas da evolução. O homem que desenhou as conquistas do seu dia em uma caverna

pré-histórica (pintura rupestre) precisou aprender, de algum modo, este ofício. Do mesmo modo,

ensinou outro, outro e outro aquilo que aprendeu.

De acordo com as normas e valores estabelecidos em cada ambiente cultural, o ensino e a

aprendizagem da arte faz parte do conhecimento que envolve a produção artística em todos os

tempos. Todavia, a área que contempla a educação em artes tem o seu marco relativamente

recente e coincide com as transformações educacionais que caracterizaram o Século XX em

várias partes do mundo28.

No âmbito do ensino da Arte, percebeu-se o radicalismo com que foi deslocado o foco de

atenção da educação tradicional: contemplava apenas a transmissão de conteúdos para o

processo de aprendizagem.

Acreditava-se, hodiernamente, que as emoções deveriam permanecer fora das quatro

paredes das salas de aula, a fim de não interferirem no desenvolvimento intelectual dos alunos.

                                                       
28 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS. MEC: Arte. vol. 6. p. 21.
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Assim, as “aulas de arte” passaram a representar os momentos únicos onde a estrutura escolar

permitia certa fluência dos sentimentos e emoções individuais. Em sentido dialético, pode-se

dizer que razão e emoção se completam e se desenvolvem mutuamente29.

Pensando e acreditando nessa dialética alguns estudiosos propuseram uma educação

lastreada basilarmente, nas emoções do indivíduo, ou seja, uma educação que partisse da

expressão de sentimentos e emoções: uma “educação através da arte”. Essa expressão, criada por

Herbert Read em 1943, popularizou-se. A posteriori, foi abreviada e simplificada; sem perder

seu espírito original, que continua vivo, chamou-se Arte-Educação.

Segundo Duarte Júnior, “arte-educação não significa o treino para alguém se tornar um

artista, não significa a aprendizagem de uma técnica, num dado ramo das artes. Antes, quer

significar uma educação que tenha a arte como uma das suas principais aliadas. Uma educação

que permita uma maior sensibil idade para com o mundo em volta de cada um de nós”30.

É nesse contexto que se pretende resgatar a auto-estima, os valores éticos, morais e

sociais do preso; promover, de fato, a sua ressocialização – integração social harmônica do

condenado, objetivo maior da sanção penal.

Após o advento da Lei n.º 5.692/71, que pretendeu “modernizar” a estrutura educacional

brasileira, o termo arte-educação passou a ser empregado com certa freqüência. A referida lei

veio para fixar diretrizes e bases à educação.

No texto legal original reservava-se algumas poucas horas do currículo para a arte. Daí o

fenômeno da multiplicação dos cursos superiores para a formação do arte-educador.

Com efeito, pretendeu-se a sistematização do que já existia nos currículos de forma quase

empírica – as “aulas de arte” – e também uma fundamentação teórica e filosófica.

Para que se possa analisar, fundamentar e conceituar adequadamente Arte-Educação,

atingindo o cerne do pensamento que contempla o tema ora estudado, será necessário decompor

o termo em seus elementos constitutivos, ou seja, arte e educação, buscando clarificar o que é,

isoladamente, a educação e a arte. Assim será possível encontrar a convergência de vários

elementos da arte e da educação, chegando-se a um denominador comum: a criação de um

sentido para a vida.

A educação se fundamenta em um processo básico do ser humano –  nosso objeto, o

preso –; será, com base nele o início da jornada que pretende-se percorrer: o processo da

                                                       
29 DUARTE JÚNIOR, p. 13.
30DUARTE JÚNIOR, p. 14.
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aprendizagem. Como se aprende, o que se aprende e para que se aprende. Eis os alicerces que

edificam a vida do homem.

2.1. O Processo da Aprendizagem e o Desenvolvimento da Linguagem

O homem possui uma dimensão de tal grandeza capaz de transformar radicalmente a vida

meramente biológica, em algo “qualitativamente” diferente, que se pode chamar de “dimensão

simbólica” do mundo: a palavra.

Com a utilização da palavra o homem transcendeu os arredores que norteiam o acesso

dos sentidos. E vai além, com base no emprego dos símbolos, da palavra. Esta, permite pensar e

agir com a consciência de que existe um passado, um presente e um futuro, ou seja, graças ao

uso da palavra tem-se a consciência do ontem, do hoje e do amanhã. Portanto, o homem não está

preso ao seu corpo visto que tem consciência das dimensões e do tempo. A consciência humana

é, pois, produto de sua capacidade simbólica, produto de sua palavra.

Qualitativamente diferentes das demais formas de vida, o homem é portador de uma

“consciência reflexiva” : pode pensar em si próprio, tomando-se como objeto de seu próprio

pensamento o que se verifica graças a palavra. Ele não se adapta simplesmente a um meio:

procura transformá-lo, modificá-lo, construí-lo. Faz com que o meio se adapte a ele. Assim ele

constrói o mundo “que suplanta a simples dimensão física, que existe também enquanto

possibilidade; que existe como um “vir-a-ser” 31, mediante o “sentido” que dá às suas ações; onde

a palavra é o primeiro “elemento transformador” do mundo em que vive. Logo, planeja, pensa e

age, construindo o que imaginou. Quando o homem abstrai o significado do conceito, e o aplica

a diferentes situações, ou seja, aprende um significado, surge a aprendizagem.

Mais e mais a significação dos objetos se completa, contribuindo para um todo unificado,

ordenado, cuja estruturação signific11997 0 Td
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conhecimento humano: um jogo (dialético) entre o que é sentido (vivido) e o que é simbolizado

(transformado em palavras, ou outros símbolos)” 32, ou seja, a experiência social no

desenvolvimento da aprendizagem e da linguagem admite analogia ao processo de imitação:

quando a criança imita a forma pela qual o adulto usa instrumentos e manipula os objetos, ela

está dominando o verdadeiro princípio que envolve uma atividade em particular. O uso dos

instrumentos especificamente humanos conduz à dialética entre o sentir e o simbolizar.

Todo novo conceito é aprendido com base nas vivências do homem, ou seja, o

significado da existência humana advém do processo dialético entre vivenciar e transformar as

vivências em símbolos; este, não se resume ao estético, mas também aos fatores “significantes” ,

intelectuais, sociais, morais, etc. Essa maneira de “teorizar” , adquirir conceitos, aparece

particularmente na análise da inteligência prática das crianças cujo aspecto mais importante é o

uso dos instrumentos à sua volta.

A intervenção social e a transformação da atividade prática, constituem uma dialética

entre a inteligência prática e o uso dos signos no desenvolvimento da criança, ou seja, quando a

fala e o uso de signos são incorporados a qualquer ação, esta se transforma e se organiza ao

longo de linhas inteiramente novas.

Segundo Vygotsky, “o momento de maior significado no curso do desenvolvimento

intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de inteligência prática e abstrata,

acontece quando a fala e a atividade prática, então duas linhas completamente independentes de

desenvolvimento, convergem” 33.

A capacitação humana à linguagem pressupõe a utilização de instrumentos auxili ares na

solução de tarefas difíceis, a superar a impulsividade, planejar soluções ao deparar-se com

problemas, antes de executar a ação específica e a controlar o próprio comportamento.

Tal como às crianças, signos e palavras constituem ao adulto um meio de contato social

com outras pessoas. As funções cognitivas e comunicativas da linguagem passam a constituir a

base de uma forma nova e superior de atividade no processo de desenvolvimento da linguagem,

sempre em sentido dialético. Em conseqüência, o sistema de atividade da criança é determinado

em cada estágio específico de experimentação em face do desenvolvimento do processo de

                                                       
32 Idem, p. 23.
33 VYGOTSKY, Lev Semenovich. A formação social da Mente. São Paulo: Martins Fontes. 4. ed. 1991. p. 27.
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“mediação” – (estímulo-resposta) – que é determinado, por conseqüência, “tanto pelo seu grau

de desenvolvimento orgânico quanto pelo grau de domínio no uso dos instrumentos”34.

O mundo tem na linguagem o seu instrumento básico de ordenação e significação.

Todavia, precisa-se ressaltar que a linguagem é um fenômeno social, produto das comunidades

humanas.

Dewey, em citação de Duarte Júnior, aduz que a forma com que a visão e o entendimento

do mundo é ensinado, particularmente, às crianças, advém dos seus semelhantes mediante o

emprego da linguagem, ou seja, para elas “as coisas lhe vêm vestidas em linguagem, não em sua

nudez física; e esta vestimenta de comunicação a torna participante nas crenças daqueles que as

rodeiam” 35. Tal assertiva pressupõe que se educa, notadamente, segundo o emprego do código

lingüístico característico de uma comunidade.

Os significados dados pelos códigos lingüísticos se desenvolvem em conformidade com

as características e peculiaridades do grupo social dominante.

Concluindo, todo o processo de conhecimento e aprendizagem se dá sobre dois fatores: as

vivências (o que é sentido) e as simbolizações (o que é pensado).

2.2. A Educação no contexto Sociocultural

O homem, como forma de sobreviver em sociedade, sempre procurou agrupar-se ao fito

de resistir às forças da natureza, e, desse modo, estabelecer ações de maneira cooperativa. Ao

passo que desenvolveu a linguagem, dando-lhe a consciência reflexiva, propiciou a conjugação

das atividades no esforço de transformar o mundo. Nesse contexto diversas culturas se

originaram em cada comunidade de acordo com o modo de interpretar a realidade e transformá-

la segundo suas necessidades. Cada cultura tem, portanto, suas construções próprias:

alimentação, costumes, religião, arquitetura, política, valores, etc.

Na realidade, a “postura humana” é aprendida em comunidade. Tal assertiva implica

reconhecer que não há seres humanos fora de um contexto social. Em decorrência de um

processo educativo primário, cujo principal veículo é a linguagem, surge, no contexto

sociocultural, o homem.

Segundo alguns autores, esse processo de educação primária (leia-se, aprender a ser

humano) é chamado de socialização. Tomando-se por base o contexto sociocultural em que está
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inserida, a criança é socializada: “adquire uma linguagem e, com ela, uma determinada forma de

falar, pensar e agir, segundo a cultura onde está (...). Pode-se então falar no ‘estilo de vida do

chinês’ , no ‘modo britânico de ser’ , no ‘american way of life’ e no ‘ jeitinho que o brasileiro

sempre dá”36.

Esse processo de “socialização” – quando se aprende a ser humano – também define o

estilo de vida de uma comunidade; adquire-se, com ele, a personalidade cultural.

Esse mecanismo, pelo qual o indivíduo é iniciado no estilo de vida de uma cultura, é

chamado de endoculturação. Pode-se afirmar, então, que endoculturação é o processo pelo qual

todos os indivíduos passam “ interiorizando” um estilo cultural de viver. É, o que, aliás, se

constata na cultura do cárcere: o preso é submetido a um processo constante de interiorização de

um estilo de vida muito peculiar e institucionalizado em face da nova realidade presente.

Nesse estágio de endoculturação o papel da educação e dos educadores (leia-se, também,

os profissionais que atuam no Sistema penitenciário) constitui a viga mestra, o sustentáculo, para

iniciar o preso no processo de ressocialização. Torna-se necessário desenvolver uma

comunicação intensa ao fito de resgatar e elevar sua auto-estima.

Os autores das análises antropológicas modernas convergem para um sentimento de

reconhecimento dessa necessidade, de uma “comunicação mais intensa com a existência (...) de

volta às origens, às raízes, à matriz, quer sob a forma simbólica e social de reencontro com a

natureza, quer sob a forma histórico-antropológica. Assim poderá ser reencontrada a linguagem

de grupos humanos reduzidos ao silêncio e resgatando tudo que a Cultura dominante absorve

‘ tranqüilamente’ (...)”37.

A educação, no contexto sociocultural, que deveria significar o auxílio aos indivíduos

para que pensem sobre a vida que levam; que deveria permitir uma visão do todo cultural onde

estão, desvirtua-se na escola. Nesta, as pessoas são preparadas para executar trabalhos

parcializados e mecânicos no contexto social. A escola mantém e estimulam a separação da

razão e do pensamento,  dês  que  sua  finalidade  é  preparar mão-de-obra à sociedade industrial;

transmitir conceitos desvinculados da vida concreta dos educandos, impondo desconsiderar o

risco da visão de mundo das classes dominantes.

Com efeito, a educação precisa transmitir significados presentes na vida concreta de

quem se pretende educar ou reeducar; de modo diverso, não produz resultado, aprendizagem.

                                                       
36 DUARTE JÚNIOR, p. 28-9.
37 KUHNER, p.77.
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Concluindo, mediante a consciência reflexiva, simbólica, o homem desenvolve a

linguagem, utilizando-se da palavra; dá sentido à vida, segundo os significados que advêm

fundamentalmente dos símbolos, das palavras, dos nomes. Assim, os conceitos (símbolos) são

necessários às experiências dos indivíduos em conexão à realidade. Logo, o processo da

aprendizagem precisa mobilizar tanto os significados, os símbolos, quanto os sentimentos, as

experiências a que eles se referem.

2.3. A Arte no contexto Histórico-cultural

A arte é um fenômeno comum a todas as culturas – desde as mais “primitivas” às mais

“civil izadas” ; desde as mais antigas às mais atuais. A arte do homem pré-histórico, ainda, é tudo

o que restou da história do homem. Todas as culturas produziram arte: quer em suas formas mais

simples, como enfeitar o corpo com pinturas sofisticadas; quer em suas formas mais avançadas,

como a tecnologia de ponta utilizada no cinema na atual civil ização.

A arte nos acompanha desde o tempo das cavernas38. O pensamento antigo, remonta-se

ao Século VI a. C. quando os primeiros filósofos gregos preocuparam-se em conhecer os

elementos constitutivos das coisas. Eles investigaram a Natureza, à busca de um princípio

estável, comum a todos os seres, que explicasse a sua origem e as suas transformações.

Segundo Platão, em citação de Nunes, “a Poesia e a Música exercem influência muito

grande sobre os nossos estados de ânimo, e que afetam positiva ou negativamente, o

comportamento moral dos homens” 39.

Discípulo de Sócrates, Platão estabeleceu um confronto entre Arte e Realidade que se

tornou decisivo pelas implicações filosóficas que encerra. Ao mesmo tempo, conseguiu

transformar em problemática a existência e a finalidade das artes. Essa reflexão filosófica em

torno da Arte derivou para uma ciência que fez da apreciação da beleza o seu tema fundamental.

Fruto de certas tendências manifestadas no pensamento teórico desde o Século XVII , a

nova ciência concebeu a Arte como o “produto da atividade humana que, obedecendo a
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determinados princípios, tem por fim produzir artificialmente os múltiplos aspectos de uma só

beleza universal, apanágio das coisas naturais” 40.

A arte transcende, em muito, o limite das avaliações estéticas. Trata-se de um modo de

ação produtiva do homem: “ela é fenômeno social e parte da cultura. Está relacionada com a

totalidade da existência humana, mantém íntimas conexões com o processo histórico e possui a

sua própria história, dirigida que é por tendências que nascem, desenvolvem-se e morrem, e às

quais correspondem estilos e formas definidos”41.

No sentido lato, “Arte” é o meio de fazer, de produzir. Nesta acepção, todos os processos

artísticos são aqueles que, mediante o emprego de meios próprios e maneiras adequadas

permitem realizar  determinada  coisa.  Considerando-se  o  aspecto  dos  atos  que  os  processos

artísticos encerram, e que têm a finalidade de alcançar, pode-se afirmar que Arte é a própria

disposição prévia que habilita o indivíduo a agir com persistência, orientado pelo conhecimento

antecipado (linguagem – aprendizagem – educação) daquilo que quer fazer ou produzir. Daí a

conceituação de Aristóteles onde Arte é o “hábito de produzir de acordo com a reta razão”42, ou

seja, em conformidade com a idéia original concebida da coisa que se pretende fazer. Aqui, a

arte é identificada pela visão humanista e filosófica que demarcou as tendências tradicionalistas e

escolanovista, ambas de caráter pedagógicos43.

Segundo Herbert Read, Arte “é um processar dinâmico da vida, é uma articulação do

fluxo sem forma da experiência sensível, é um desdobrar de aptidões interiores, propiciando a

experiência perceptiva e sem dúvida um processo dialético”44.

O processo dialético contemplado surge da capacidade de comunicação e expressão.

Comunicar significa transmitir conceitos o mais explicitamente possível, com um mínimo de

ambigüidades e conotações, ao passo que a expressão ressalta a manifestação de sentimentos

mediante a explanação de diferentes sinais ou signos. Na expressão não há transmissão de um

significado explícito, mas se indicam sensações e sentimentos. A interpretação é ambígua e

depende de uma maior interpretação daquele que a percebe. Como o conhecimento do indivíduo

não é construído de maneira estanque, o desenvolvimento do potencial criativo, por meio da arte,

favorece, também, o desenvolvimento de outras habil idades intelectuais.
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A arte não é linguagem, pois suas formas não são considerados símbolos capazes de

transmitir significados conceituais. O que se vislumbra na arte é a capacidade de dar expressão

ao sentir, ou seja, concretizar os sentimentos em uma determinada forma harmônica, de modo

que se possa percebê-la. Assim a forma artística “representa” os sentimentos humanos.

Não é possível traduzir uma obra de arte; não há convenções explicitamente formuladas

para esse fim. As formas da arte não são propriamente símbolos convencionais; a arte é sempre a

criação de uma forma destinada a exprimir sentimentos. Seja qual for a atividade artística, ela se

apresenta segundo as suas formas, sejam “estáticas” ou “dinâmicas” . Aquela, apresenta-se na

forma de desenho, pintura, escultura, etc.; ao passo que esta, apresenta-se na forma de dança,

mediante a expressão corporal; de música, segundo as “flutuações” sonoras que encerra; de

cinema, por meio da sucessão de suas imagens, etc. Assim a arte “dinâmica” se desenvolve no

tempo, ao contrário da arte “estática”, cujas formas não variam temporalmente45.

Portanto, a arte não se confunde com os símbolos lingüísticos convencionais empregados

para significar um conceito (como a palavra), pois eles são incapazes de representar

integralmente os sentimentos. Tal como o folclore, a Arte “expressa, materializa, o sentir, o

pensar, e o fazer num nível relacional humano que envolve desde o empirismo vulgar até o

letrado metodizado (...)”46.

O conceito de forma, em arte, livre de convenções explicitamente formuladas é também

defendido por Duarte Júnior. Segundo ele, “as formas da arte não são propriamente símbolos

convencionais. O sentido expresso por uma obra de arte reside nela mesma, e não fora, como se

ela fosse apenas um suporte para transpor um significado determinado”47.

Concluindo, não se pode traduzir uma obra de arte; não se pode traduzir uma sinfonia em

um quadro; nem mesmo uma sinfonia em outra. A resposta é simples: o sentido da arte reside em

suas formas, que, se forem alteradas, conseqüentemente, implicam em uma alteração do seu

sentido.

Alves, em citação de Silveira Júnior, revela uma curiosidade hodierna ocorrida na

brilhante carreira de Ludwig Von Beethoven, que bem ilustra esse fato. Após executar ao piano

uma de suas peças, em uma reunião social da corte, o  compositor foi abordado por uma senhora,

que lhe perguntou: “o que o sr. quis dizer com esta música”? Beethoven respondeu: “ isto” ;
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Estado, 1984 (Palestra)
47 DUARTE JÚNIOR, p. 45.



30

sentou-se ao piano, executou a obra novamente. Ou seja: o sentido de uma obra de arte reside

nela mesma, não pode ser “falada” de outra forma48.

O artista, portanto, não diz (um significado conceitual), ele mostra (os sentimentos,

mediante formas harmônicas). Ele procura concretizar, nas formas, aquilo que é inefável,

inexprimível pela linguagem conceitual.

Portanto, a arte não é um símbolo verdadeiro, como o são os lingüísticos. “Ela é quase

um símbolo, já que simboliza apenas e tão somente os sentimentos que existem nela própria”49.

2.4. Fundamentos da Arte-Educação

Devidamente clarificado o pensamento que norteia a Arte-Educação, em virtude da

decomposição do termo em seus elementos constituintes – educação e arte – constatou-se que a

educação é o processo de aprendizagem consistente no auxílio aos indivíduos para que pensem

sobre a vida que levam, permitindo uma visão do todo cultural onde estão, umas contínuas

reflexões; ao passo que a arte expressa e materializa os sentimentos mediante formas harmônicas

estáticas ou dinâmicas.

Os fundamentos da Arte-Educação têm como alicerce, a dialética entre a teoria e a

prática, vivenciada (especialmente) na ação pedagógica, que deve se embasar nos princípios que

regem o ensino uma vez que a tomada de consciência crítica se faz na vivência e na

experienciação da “ação de educar, quando educar, em que educar (...) em Arte (...) por meio de

quais caminhos, quais materiais e instrumentos”50.

Perlustrando-se e perquirindo-se a questão, percebeu-se que a escola desvirtua a visão

cultural dos indivíduos, impondo-lhes uma visão de mundo e transmitindo-lhes conhecimentos

desvinculados das experiências da vida. Aqui, não se pode olvidar da famosa, e sempre atual,

frase do escritor irlandês Georges Bernard Shaw: “Minha educação só foi interrompida nos anos

em que freqüentei a escola”.

De outro lado, descobriu-se que a arte, em todas as suas manifestações, é uma tentativa

de colocar os indivíduos diante de forma que concretizem aspectos do sentir humano. Constitui-

se, também, no modo de mostrar aquilo que permanece inacessível às redes conceituais da

linguagem. Segundo a expressão artística, é possível concretizar, em formas, o mundo dinâmico

do “sentir” humano, pois exprime sentidos expressos que, por sua vez, são “intraduzíveis” .
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Constatou-se, ainda, que a arte é um fenômeno presente em todas as culturas, capaz de

expressar sentimentos, por meio de diferentes sinais ou símbolos. Assim pode-se dizer que o

choro “exprime tristeza”; ele exprime, mas “não significa” tristeza, pois se pode chorar também

de alegria. Eis o grau de ambigüidade que a arte proporciona em seus modos de expressão. Arte

é a criação de uma forma estática ou dinâmica, que não procura transmitir “significados

conceituais” , ao quê não se pode traduzi-la em razão de não ser considerada linguagem51.

As modernas sociedades industriais estão fundadas sobre uma cisão básica da

personalidade humana: aquela entre o sentir e o pensar, entre a razão e as emoções.

A primazia da razão, que tem o poder de solucionar qualquer problema, é

fundamentalmente científica. Aqui, o sentir e pensar conduzem aos postulados da civil ização

racionalista que promove a hipertrofia da razão em detrimento das dimensões básicas da vida: os

valores e as emoções. Tal pressuposto advém da civilização ocidental, fundamentada em três

postulados, sendo este, o primeiro. O segundo, a primazia do trabalho, promove o relegar do

lúdico (o jogo, o brinquedo) e o estético a posições inferiores; deixa-os em segundo plano, como

meras atividades de lazer quando se tem tempo disponível para tanto. O terceiro, contempla a

natureza infinita, cujo significado está ligado à produção cada vez maior de produtos

industrializados; proporciona um sistema produtivo que se deve manter em perpétuo crescimento

ao fito de suprir as antigas e atuais necessidades humanas; vender-lhes os novos produtos

advindos da sociedade capitalista.

Tais conceitos vêm sendo combatidos com veemência, pois se contempla um caminho

direto rumo à destruição da vida em nosso planeta. Daí, o embate provocado pela promoção da

hipertrofia da razão, gerando, dialeticamente, um profundo irracionalismo, na medida em que

valores e emoções não possuem canais para serem expressos e se desenvolverem; afastam-se

todas as manifestações culturais do meio das culturas e das sociedades, como a dança, a festa, a

arte, o ritual; privilegiando apenas o trabalho útil, não criativo, alienante.

Então, a forma de expressão das emoções adquire a forma da violência, do ódio, da ira,

pois somente a violência é capaz de proporcionar a vibração dos nervos do indivíduo, enrijecida

pelo trabalho sem qualquer sentido. O que, aliás, é lamentável.

É nesse momento histórico que surgem inúmeras propostas a fim de reconduzir o homem

ao resgate de seus valores culturais pretéritos, espezinhados pelo Sistema, procurando iluminar a
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vida criativa, a imaginação, a beleza; em nosso propósito, reeducar e ressocializar o preso,

mediante a Arte-Educação.

A revalorização da beleza e da imagem encontrou na arte e no brinquedo dois aliados

poderosos. Então, por que não educar as novas gerações (em nosso propósito, o preso), evitando-

se os erros cometidos no passado? Precisa-se, pois, entender a educação como ela mesma, como

algo  lúdico  e  estético.  Assim,  ao  revés  do  que  vem  sendo  ensinada  (mera  transmissão de

conhecimentos racionais), a educação precisa ser fundamentada na criação de sentidos segundo a

situação existencial concreta dos educandos (presos, na proposta do presente trabalho). Eis a

imersão da educação por meio da arte.

No Brasil , além das diferenças regionais, diversificação das organizações sociais,

econômicas e culturais, torna-se inviável, o estabelecimento de “fórmulas” para cursos de artes.

Logo, a questão básica insurge-se no sentido de transformar o homem mediante a arte, ao passo

que esta constitui um instrumento poderoso para a formação mais plena daquele. Mas, como

educar com arte? Como transformar indivíduos “desajustados socialmente”, à mercê da sua

própria sorte? Harmonizar os desiguais, resgatar a auto-estima e os valores éticos e morais do

preso?

A Arte-Educação desempenha “um papel fundamental aos indivíduos, visando a um

processo de humanização. Possibil ita desencadear o autoconhecimento, afiar a percepção, aguçar

o senso estético, estimular a imaginação, respeitando o potencial criativo que existe em cada ser

humano”52.

As pesquisas desenvolvidas a partir do início do Século XX, em vários campos das

ciências humanas, trouxeram dados importantes sobre o desenvolvimento do homem, o processo

criador, a arte e outras culturas. “Na confluência da antropologia, da filosofia, da psicologia, da

psicanálise, da crítica da arte, da psicopedagogia e das tendências estéticas da modernidade

surgiram autores que formularam os princípios inovadores para o ensino das artes plásticas,

música, teatro e dança”

Esses princípios influenciaram o chamado “Movimento da Educação através da Arte”,

cuja fundamentação principal consiste nas idéias do filósofo inglês Herbert Read. Caracterizou-

se, em seu auge, pelo surgimento da tendência da livre expressão que, ao mesmo tempo, foi
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amplamente influenciada pelo trabalho inovador de Viktor Lowenfeld divulgado no final dos

anos 4053.

Lowenfeld, entre outros, acreditava que a potencialidade criadora se desenvolveria

naturalmente em estágios sucessivos desde que as condições oferecidas fossem adequadas ao

propósito da expressão livre.

Nesse contexto, o Arte-Educador precisa avaliar o desenvolvimento emocional, social e

intelectual do preso com o qual irá interagir ao fito de promover atividades que o leve a

decodificar crítica e criativamente o mundo ao seu redor além de ajudá-lo a tornar-se um

produtor de cultura, um agente multiplicador.

Ele precisa dominar uma linguagem específica sem a qual não será possível atender aos

princípios que norteiam a Arte-Educação. Não se pode desenvolver ou estimular a percepção, a

imaginação e a criatividade por meio de atividades dispersam, desconexos, sem aprofundamento.

Em sendo a Arte a concretização dos sentimentos em formas expressivas, ela constitui

um meio de acesso à dimensões humanas não passíveis de simbolização conceitual. A arte

procura reviver em cada ser humano o seu encontro com o mundo, um primeiro olhar sobre as

coisas, imprimindo-os em formas harmônicas, onde cada indivíduo é levado a conhecer melhor

suas experiências e sentimentos que escapam à linguagem “comum”.

Segundo Duarte Júnior, na experiência estética os sentimentos entram em consonância

(ou são despertados) por aqueles concretizados na obra, a atenção do espectador (ou artista) se

focaliza naquilo que “sente”. Suspende-se a lógica da linguagem para “viver” os próprios

sentimentos, sem que isso implique em “traduzi-los” em palavras54.

A arte é o caminho que desperta no indivíduo (preso) uma maior atenção ao seu próprio

processo de sentido e, nesse instante, leva-o a encontrar nas formas artísticas simbolizações para

os seus sentimentos: amplia o seu autoconhecimento, com base no descobrimento dos padrões e

da natureza de seu sentir.

Assim, o contato com obras de arte conduz à famili aridade com os símbolos do

sentimento propiciando o seu aprimoramento.

No particular enfocado, Susanne Langer afirma que “o treinamento artístico é, portanto, a

educação do sentimento, da mesma maneira como nossa educação escolar normal em matérias

fatuais e habilidades lógicas, tais como ‘cálculo’ matemático ou a simples argumentação (...), é a
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educação do pensamento. Poucas pessoas percebem que a verdadeira educação da emoção não é

‘condicionamento’ efetuada pela aprovação e desaprovação social, mas o contato tácito, pessoal,

iluminador, com símbolos de sentimento”55.

Capítulo II

Considerações sobre Música Popular e Música Folclórica no contexto Histórico-evolutivo

1. Formação da Música Popular e da Música Folclórica

Não se pode negar que a música traduz o mais puro e íntimo sentimento do compositor e

a índole de um povo. Segundo as “ flutuações sonoras que encerra, representada pela sucessão

melódico-rítmica e sobreposição de sons em perfeita ‘harmonia’ , expressa, genuinamente, o

sabor de um sorriso dolente ou de uma brincadeira empolgante; a onomatopéia nostálgica e a

ternura pela natureza, suas crenças e seus temores” 56. Também representa “as raízes

etnocêntricas de um povo”57.

A música popular constitui uma criação contemporânea do aparecimento das cidades,

cujo grau de diversificação social propiciou o seu surgimento. “É divulgada por meios gráficos,

como partituras, ou através de discos, fitas, filmes ou video-teipes” 58. A música folclórica, por
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sua vez, é a forma de cultura espontânea; liga o homem às suas raízes, revelando o jeito de ser do

povo e a sua índole, pois “não é  encomendada nem comprometida com as normas e regras da

cultura oficial” 59.

A música constitui-se em verdadeira linguagem universal. Para que os povos de línguas

diferentes a entendam, basta aguçar os ouvidos e se auto iniciar em um estágio de “sublimação”

e “introspecção”. Assim inicia-se a apreciação da linguagem musical60. Ela está presente em

todos os seguimentos sociais, pois pode representar uma manifestação viva de camadas

populacionais submetidas a uma determinada colocação na escala social, bem como

determinados tipos de relações com os elementos de outras camadas.

Segundo Eco, em citação de Bressan, “mais do que uma ‘ linguagem universal’ a música é

um ‘dado de cultura’ , que embora se origine e se desenvolva na esfera dos sentimentos, das

emoções, do gosto pessoal, das sensibil idades particularizadas e das subjetividades, tem também

uma objetividade, uma concretude cujas raízes se fecundam ao ambiente natural, histórico e

social de um povo”61. Em sendo a música um “dado de cultura”, capaz de exteriorizar

sentimentos, críticas ao Sistema ante a necessidade de expressão, surge como objeto de

comunicação veiculado pela cultura de massa.

Coerente com o método de abordagem sociológica, a música, em determinados estágios

expressivos da sociedade, pode revelar sua história e, até mesmo, a realidade econômica,

mediante seus ciclos, suas mudanças, progressos ou decadência; aguça a curiosidade do povo,

que anseia por conhecer sua história.

Nesse contexto, Mello aduz que “a sede em conhecer a música popular é insaciável, tanto

entre os jovens quanto entre os coroas, que, coitados, não tiveram em sua época acesso a tanta

informação como agora (...), a música revela fatos surpreendentes ocorridos na área musical em

função de posturas, atitudes ou acidentes políticos neste país (...)” .

A música está presente em vários episódios históricos do país, cujo vínculo existente já

foi objeto de estudo comparativo por Wellington Costa e Luciana Worms, máxime quando

determinadas canções, de algum modo, registram crônicas dos movimentos políticos de nossa

História.

Portanto, pode-se afirmar que a Economia e a Política são fatores que constantemente

influem no comportamento populacional; que geram mudanças radicais no cotidiano e no
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pensamento, e acabam se tornando fonte de inspiração; um elo de ligação com o povo, criticando

o Sistema, em contra-posição aos conceitos elitistas, estabelecendo-se o rompimento dos

conceitos e pré-conceitos anteriores.

No Brasil , pode-se dizer que a música popular surgiu nas duas principais cidades

coloniais – Salvador e Rio de Janeiro – em meados do Século XVIII , quando o ouro das Minas

Gerais desloca o eixo econômico do nordeste para o centro-sul. A coexistência desses dois

importantes pólos administrativos, de áreas econômicas distintas, torna possível a formação de

uma classe média urbana com relativa diferenciação às demais.

Os ciclos econômicos, desde o pau-brasil à cultura do café, contribuíram para uma

modificação na cultura e para o surgimento de um modo de expressar, musicalmente, cada etapa.

Além dos fatores econômicos, em seus diferentes ciclos, três grandes contribuições entraram na

origem da música popular.

Nos primeiros duzentos anos da colonização portuguesa no Brasil , a existência da música

popular se tornava inviável desde logo, pois não havia povo: os indígenas, primitivos donos da

terra, viviam como nômades ou sob a organização teocrática dos jesuítas; os negros, trazidos da

África, eram considerados “coisas” e só encontravam certa representatividade social quando se

tornavam membros de irmandades religiosas; por fim, os raros brancos e mestiços livres,

empregados nas cidades, constituíam uma minoria sem expressão; estes, por sua vez, eram

levados a se identificar ora com negros, ora com brancos.

Não há como negar a existência de traços indígenas, africanos e europeus na formação da

música brasileira (folclórica ou não). Tais influências são notadas nas melodias e simetria rítmica

que as acompanha. Desta trilogia clássica surgiram instrumentos musicais rudes (aperfeiçoados e

“aculturados” com o tempo) e um sistema harmônico, bem como rituais, cantos e danças. Essa

“trilogia antropológica” será objeto de aprofundado estudo mais adiante. Todavia, cabe, aqui,

ressaltar tais influências, pois se procura contextualizar a evolução da música popular e da

música folclórica.

Assim a influência indígena consistente na religiosidade, identificação com a natureza,

deixou-nos como legado a capacidade de expressar esses sentimentos mediante a combinação

dos sons.
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A cultura musical negra está plenamente caracterizada pelo ritmo variado e a

sensualidade com que se apresenta: o gosto pelo batuque, a gama de instrumentos de percussão,

sua melancolia, suas tendências míticas e mágicas.

Os portugueses, de modo especial, deixaram-nos sua herança poética, romântica e traços

da música erudita medieval.

À época da colonização do Brasil, eram ouvidos os cantos indígenas que acompanhavam

seus rituais de dança, seus instrumentos de sopro, flautas de diferentes formatos, apitos, maracás

e a batida dos pés no chão, dando-nos a idéia de marcação rítmica. Também se ouviam os sons

dos negros escravos, seus batuques com tambores, marimbas, atabaques, ganzás e seus ritmos

acompanhados de palmas.

Entre os mais favorecidos, pertencentes ao meio urbano, ouviam-se as melodias

européias, ligadas, ainda, aos burgos medievais dos séculos hodiernos, como as serranilhas, os

romances, as coplas; ao passo que na elite colonizadora “ouvia-se o cantochão das funções

religiosas, as melodias dos salmos eram cantadas em contraponto (...)” .

Nesse pequeno contexto de história miscigenada, advindo de culturas de distintas

comunidades, inicia-se nossa jornada.

Não havia música brasileira – e nem poderia haver, a ponto de ser entendida como

expressão de um povo. Assim, com o passar dos anos, houve uma síntese, uma amálgama de

influências mútuas, cujo resultado contribuiu ao aparecimento da música popular brasileira.

Segundo Soares Ribeiro, os fatores étnicos e econômicos, ao lado de outros fatores

ambientais, determinaram grandes transformações no fenômeno cultural. A música esteve

embutida no processo de nossa formação, classificando-se como um dos seus aspectos de

expressão mais afetiva. Os fatores determinantes ao surgimento da música nas sociedades estão

presentes na índole do povo que nascia, no cenário político e social que se instalava, na ausência

de instrução nas camadas mais baixas, na vida econômica e colonial do novo país62.

O histórico preconceito existente nas elites brasileiras em contraposição aos temas

advindos da cultura popular, em geral, e, particularmente, aqueles relacionados à música popular,

deixou-nos uma grande lacuna na memória dos processos de criação, cuja produção maviosa, em

sua grande maioria, insurgia-se, silenciosamente, nas grandes camadas urbanas em meados do

Século XIX.
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É possível estabelecer um quadro histórico, uma interpretação sociológica e o seu papel

de veículo de novas propostas culturais; um tratamento original, crítico e sociológico de temas

culturais divulgados pela cultura de massa. Nesse contexto, não há como separar a música

popular e a música folclórica. Pode-se afirmar que ambas se influenciam: uma contribuindo à

formação da outra em face dos múltiplos “ataques” oriundos de outras culturas.

A música folclórica, pelas suas características peculiares, é definida pelo anonimato das

canções que encerra e pelo modo espontâneo de transmissão; sobretudo, pela oralidade.

As canções do povo, genuinamente espontâneas, são representadas pelas cantigas de

ninar, rodas infantis, cujas narrativas abordam as temáticas do trágico, do amor; dançam a vida,

fazendo alusão ao drama na forma de folguedos e representações com bonecos (mamulengo); a

homenagem aos mortos está presente nos cantos fúnebres às chamadas Excelências

(Incelências).

Soares Ribeiro, aduz, ainda, que “a música folclórica, enquanto canção popular ou

através de outras formas peculiares de manifestação, é um perpétuo vir-a-ser: nasce, cresce,

difunde-se oralmente, cai em desuso, extingue-se” 63.

A música popular surge em um contexto histórico evolutivo como produto tipicamente

urbano, caracterizada pelas influências que recebe. Ao seu lado, a presença sempre constante da

música folclórica trilhando o mesmo caminho que, segundo Araújo, “é conservada no escrínio da

alma do povo. Foi aceita por este porque afinou espontaneamente com o sentir, pensar, agir e

reagir” 64.

Gêneros musicais como o samba e a marcha representaram a contribuição cultural das

primeiras camadas sociais de caráter tipicamente urbano do Rio de Janeiro e provocaram o

embate entre a música operística da elite dominante que, eventualmente, cultivava a valsa e a

modinha, e a música inspirada nas tradições populares.

Nessa fase histórico-cultural, a marcha (produto advindo do ritmo marchado que os

negros imprimiam às músicas que cantavam à medida que deambulavam pelas ruas) aparece

“entre volteios, requebros e negaças” 65 e afirma-se com Chiquinha Gonzaga, compositora da alta

classe média e mais tarde, nos carnavais de salão; ao passo que o samba, originalmente

concebido como gênero carnavalesco oriundo do aproveitamento de ritmos baianos por parte dos

compositores cariocas, notadamente na pessoa de Sinhô, passaria em pouco tempo, ao domínio
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dos primeiros profissionais da classe média que dominaram, desde logo, os meios do disco e do

rádio em um constante processo evolutivo.

Nos idos de 1930 o samba e a marcha se afirmaram ainda mais e ganharam variações

rítmicas em torno do binário simples em 2/4, como a marchinha, marcha-rancho, batucada,

batuque, samba-canção, etc.

A história da ascensão social contínua do samba é definida como gênero de música

popular urbana, em um fenômeno flutuante, semelhante ao Jazz, nos Estados Unidos.

Muitos gêneros musicais foram construíndo a história da Música Popular Brasileira, da

Modinha ao Tropicalismo, passando pela “Bossa Nova” – impregnada da influência do Jazz

Americano – (cuja expressão “bossa” , na gíria carioca, sempre designou o talento especial de

uma pessoa para fazer uma determinada coisa), pelo samba-canção, o chôro, o lundu, o maxixe,

o tango brasileiro, o frevo, o baião, as canções de protesto, etc. O contexto histórico evolutivo da

Música Popular Brasileira será objeto de estudo aprofundado mais adiante.

Buscando-se classificar e identificar as “ influências externas” que resultaram na

formação da música brasileira e da música folclórica cabe, aqui, uma ressalva: contextualizar,

em síntese, a formação do povo brasileiro.

A gênese do Brasil e dos brasileiros, como povo, advém da “confluência, do entrechoque

e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros

africanos, uns e outros aliciados como escravos”66.

À  luz da evidência, esse processo de “gestação” dos brasileiros ocorreu, com maior

ênfase, sob a égide dos portugueses. À época da colonização, os lusitanos provocaram um

embate entre matrizes raciais diferentes, “tradições culturais distintas” e formações sociais

ultrapassadas, cujo “grand finale” proporcionou o surgimento de uma etnia nacional –

“miscigenada” por diferentes culturas –, já despida de suas matrizes formadoras; agora com

fortes traços mestiços, onde a dinâmica estava centrada na redefinição da “cultura simples” ,

singular, tomando-se por base os traços culturais delas oriundos.

Pode-se dizer que a sociedade e a cultura brasileira são “variantes” da versão portuguesa,

de herança civilizatória européia, com a peculiaridade dos coloridos “herdados dos índios

americanos e dos negros africanos” 67.
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A “remarcação” de características próprias, resultado da confluência de tantas e variadas

matrizes formadoras, poderia ter acarretado a criação de uma sociedade multiétnica, “despojada”

dos traços culturais nativos. O que se constata no processo – sob a ótica do invasor –, em face

dos “ataques” da matriz lusitana, já “miscigenada” com tradições culturais européias, é que o

Brasil-povo emerge justamente em contraposição a idéia preambular da constituição

“pluriétnica”: os signos da múltipla ancestralidade brasileira sobreviveram no espírito e na alma

do povo-novo e acarretaram diferenças “significantes” em nível de ser entendidas como

“antagônicas minorias raciais, culturais ou regionais, vinculadas a lealdades étnicas próprias e

disputantes de autonomia frente à nação”68.

A singularidade entre brasileiros e portugueses decorre basicamente das qualidades que

herdaram de suas matrizes indígenas e africanas; da proporção em que estas se arraigaram no

Brasil ; das condições ambientais e da natureza dos objetivos de produção que as aglutinou em

solo brasileiro.

Mesmo reconhecendo essa unidade étnica básica na formação do povo brasileiro não

significa admitir, porém, qualquer uniformidade, pois sobre a edificação do povo que surgia

atuaram três forças diversificadoras, diferenciais: a ecológica, que contribuiu à “paisagens

humanas distintas” proporcionadas pelas condições de adaptação ao meio ambiente; a

econômica, dadas as diferentes linhas produtivas que possibil itaram as especializações

funcionais e respectivos gêneros de vida; a imigração, onde novos contigentes humanos foram

introduzidos no “novo mundo”, especialmente europeus, árabes e japoneses – sendo, esta mais

contemporânea à medieval.

Essa “transfiguração” étnico-cultural, resultante da “gestação” da etnia nova, foi

unificando a língua e os costumes: os índios já “despidos” do seu “modus vivendi” , com os

negros africanos, e os europeus aqui radicados, deram início ao surgimento do brasileiro.

À medida em que as matrizes culturais desse “povo novo” emergia no cenário da

colonização, as “primícias” da terra nativa – cultura tribal livre e sincrética – não mais medrava e

viçava livremente: os indígenas encontrados pelos portugueses no litoral brasileiro, com

predominância do povo Tupi, “marchavam” rumo à unidade lingüística e cultural (uma

macroetnia), imposta pelo, agora, poderoso inimigo vindo de além-mar.

O processo de “invasão” e dominação lusitana em face dos aborígenes, que em princípio

fora iniciado pacificamente e entendido por estes como um acontecimento espantoso, só
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comparável à visão mítica do mundo, obra de seu deus sol, o criador – Maíra –, terminaria, em

pouco tempo, acarretando uma guerra inverossímel da Reforma versus Contra-reforma69.

Os índios jamais estabeleceram uma paz estável com o invasor, exigindo de um esforço

continuado, ao longo de muitas décadas, para dominar cada região do “novo continente”. Os

Tupis conseguiram estruturar confederações regionais – sendo a dos Tamoios, a mais importante

– e deu início ao conflito aberto, em face do novo inimigo todo poderoso. Aliados aos franceses,

que haviam se instalado na baía de Guanabara, os Tupinambá do Rio de Janeiro e os Carijós do

planalto paulista – ajudados pelos Goitacás e pelos Aimorés da Serra do Mar –, sob comando dos

Tupis, declararam guerra aos portugueses e aos grupos indígenas que os apoiavam70.

Segundo Fernandes, essas batalhas travadas pelos Tupis, tornavam-se cada vez mais

freqüentes: não só lutavam contra o domínio português, mas contra as demais tribos que se

alojaram, havia uns séculos antes, em sua área de expansão; até mesmo contra seus vizinhos da

mesma matriz cultural. E nas guerras “dos calvinistas contra os jesuítas, em que tanto os

franceses como os portugueses combatiam com exércitos indígenas de milhares de guerreiros –

4557, segundo Lery; 12 mil nos dois lados na batalha final do Rio de Janeiro, em 1567, segundo

cálculos de Carlos A. Dias (1981) –, jogava-se o destino da colonização” 71.

E os pobres nativos nem sabiam por que lutavam, simplesmente eram atiçados pelos

europeus, explorando sua agressividade recíproca. Os Tamoios resistiram durante longo tempo.

Mas, ao final, restaram vencidos pelas tropas indígenas aliciadas pelos Jesuítas.

Concluindo, as constantes expedições invasoras que apontaram na “Terra de Vera Cruz”,

embotadas em uma vasta e vetusta civilização urbana e classista, cujas decisões de colonização

estavam nas “ longuras” de Lisboa – emanadas do poderoso Conselho Ultramarino, que tudo

previa, planejava, ordenava e provia –, culminou na estratificação cultural do povo nativo (ou

quase destruição total de sua cultura) visto que os aborígenes, estruturados em tribos autônomas,

autárquicas e não estratificadas em classe, ainda sob o poderio da Igreja Católica, com o seu

braço repressivo, passaram a ser, depois do pau-brasil, a principal “mercadoria de exportação”

para metrópole72.

A humanidade, então, entrava em uma instância/seguimento de sua existência, onde

milhares de povos se extingüíram, igualmente suas línguas e culturas próprias e singulares,
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dando lugar ao nascimento das macroetnias maiores e mais abrangentes que se têm conta, como

resultado da expansão do processo civil izatório...

Portanto, muitos povos indígenas, além dos negros africanos e dos lusitanos

(miscigenados com a cultura européia), tiveram papel histórico na formação do povo brasileiro.

Há que se ressaltar, ainda, em face da sua familiaridade com a tecnologia dos paulistas antigos,

os índios Paresi, que foram escravos preferenciais. Outros tantos, “ inimigos irreconcili áveis” ,

não se davam à escravidão em face do sistema adaptivo, podendo-se citar, por exemplo, os

Bororo, os Xavante, os Kayapó, os Kaingang e os Tapuia73.

Ainda hoje, algumas dessas tribos disputam com o homem branco o direito pelas suas

terras. Muitos já um pouco destituídos de seus costumes originais, mas conservam no escrínio da

alma os valores e tradições de seus antepassados que, por amor e respeito à natureza e

necessidade à própria sobrevivência de suas raízes, continuam transmitindo às gerações futuras a

sua cultura para que não mais sejam objeto de dominação, manipulação ou esquecimento.

1.1. Contribuição Indígena

Pouco se sabe sobre as manifestações musicais dos nativos à época da colonização do

Brasil ante a falta de recursos teóricos e técnicos necessários ao registro dos sons emitidos

oralmente. Todavia, a música indígena revestia-se, ao que se sabe, exclusivamente de caráter

guerreiro e religioso.

Chegado ao Brasil , com as primeiras expedições colonizadoras, Jean de Lery (1534 –

1611) foi um dos primeiros autores a registrar esses rituais indígenas (Tupis) na “Terra de Vera

Cruz”.

Lery fez uma síntese histórica, etnográfica e musical da vida do elemento nativo à época

da colonização. Segundo ele, “os rituais indígenas dos primeiros Séculos de Brasil, conservavam

a tradição de celebrar e valorizar os fatos heróicos dos antepassados mortos, sobretudo sua

coragem e valentia. Nestes rituais os indígenas alimentavam a fé de encontrarem-se com seus

mortos para além das montanhas, onde todos juntos dançariam e se regozijariam” 74.

As canções indígenas eram entoadas para comemorar suas conquistas, fatos do dia e

festejar, como forma de reverência, a natureza e suas “cobranças” . Contudo, os colonizadores

não entendiam a música Tupi, que era objeto de preconceito.
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Nos estudos realizados por Lery, existem comentários sobre o canto dos Tupis ao

Canindé75, os quais eram de rara beleza.

Sabe-se, até o presente, que os índios do Brasil Colônia, eram bons músicos, gostavam de

cantar e dançar, utilizando-se notadamente da maracá76 nas mãos, visão esta compartilhada por

diversos pesquisadores.

Segundo Figueiredo, em citação de Beltrão, os indígenas que habitavam a Planície

Amazônica, guerreiros por sua gênese, reuniam-se ao som da marcha, iniciada pelas batidas no

“trokano”77. Armados com “ inúbia”78, troavam entre as tropas para alvoroçar. Outros, tocavam

em flautas ou pífanos feitos das tíbias dos inimigos devorados músicas que lhes excitava os

ânimos. Era comum a antropologia entre os indígenas, pois acreditavam que devorando os

guerreiros lhes adquiriam a força; os músicos eram poupados. Na ocasião da luta, o chocalhar do

maracá, sons de buzinas e gritos, davam aos litigantes um vigor inaudito79.

        Segundo Soares Ribeiro, o índio brasileiro utilizava o próprio corpo como principal

instrumento de percussão (mediante a batida dos pés e palmas), notadamente para dançar o

cateretê80. Esta dança (herança indígena), ainda se mantém, com traços remanescentes de sua

forma original em algumas regiões brasileiras, especialmente no Estado  de  São  Paulo.  Sabe-se

que nas danças e rituais os nativos utilizavam-se de apitos e tambores; estes confeccionados de

madeira, casco de tartaruga e de cerâmica. Havia, ainda, o reco-reco, os chocalhos e flautas;

estas, confeccionadas de bambu, osso, chifre, desempenhavam várias funções.

Não obstante a escassez de informações sobre a vida dos nativos da Terra, nos cem

primeiros anos de colonização, as poucas que se projetaram no tempo nos levam a crer que a

música, os cantos e as diversões dos índios foram “sufocadas pelo fato de os portugueses terem

jogado sobre eles um berço cultural pronto”81.

Assim os indígenas se revoltaram contra a colonização em oposição frontal à cultura

hegemônica que se instalava em defesa de suas terras, de sua identidade, tradições e valores

culturais. Tais “batalhas” são travadas até os dias atuais, freqüentemente abordadas pelos meios

de comunicação de massa.
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No período colonial, a cultura musical dos índios estava sempre presente em seus cantos

e ritmos. Havia escala de sete sons: empregavam em suas melodias o intervalo de terça maior, ao

passo que a terça menor era mais rara. A polifonia ainda não era de seu domínio, logo, não

existia; o ritmo, deveras repetitivo, era extremamente simples.

Ressalte-se que se a música indígena foi pouco significativa na formação da música

brasileira esta não ocorreu por falta de beleza própria, mas, sim, pelo desprezo dado a ela pelos

colonizadores. Pode-se afirmar que tal fato ocorreu em virtude de sua constituição rudimentar e

pela influência Jesuíta, mediante a catequese.

Segundo Lugon, os exemplos dessa resistência indígena às dogmas Jesuísticas podem ser

constatadas no desenvolvimento de atividades de trabalho, como o agrícola. Produziam, ainda, o

artesanato, a cerâmica; a “profissionalização” podia ser observada nos serviços dos pintores,

escultores, alfaiates, torneiros, serralheiros, violeiros, e, é claro, na confecção de instrumentos

musicais82.

Tinhorão, citando Cardim, apregoa que Anchieta observou, em 1584, na Bahia, jovens

índios dançarem “à portuguesa, com tamborins e violas, com muita graça, como se fossem

meninos portugueses” 83.

Segundo suas próprias tradições culturais os índios foram atraídos ao cristianismo

(Companhia de Jesus); as toadas melancólicas de suas músicas e danças foram adaptadas por

esta para festas como a do Divino Espírito Santo, São Gonçalo, Santa Cruz, São João e Nossa

Senhora da Conceição84: a música e o canto constituíram verdadeiras armas com que os Jesuítas

lançaram mão à catequização dos índios.

Freyre argumenta, com efeito, que os jesuítas “ensaiavam as formas que mais se

assemelhavam aos cantos dos Tupinambás, com voltas e refrens (...). Numa época em que o

sentimento poético das multidões estava completamente sufocado e atrofiado, o colono, para dar

expressão à saudade que lhe ia na alma, não deixava de repetir aqueles cantares que os jesuítas

autorizavam” 85.

Tanto os índios adultos como os curumins (crianças) fabricavam instrumentos musicais já

despidos de sua original formação, como flautas, cítaras, fagotes; orientados pelos jesuítas a

                                                       
82 LUGON apud SOARES RIBEIRO, 2002: 44.
83 CARDIM apud TINHORÃO, 1988: 26.
84 SOARES RIBEIRO, p. 44.
85 FREYRE, Gilberto. Casa grande e senzala. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1943. p. 292.



45

participar de festas em homenagem a São João, estes brincavam juntamente com aqueles em

torno da fogueira dançando o cateretê.

Segundo Freyre, “a poesia e a música no Brasil surgiram do encontro ou da relação

curumins e padres. E a modinha que logo apareceu, trouxe em si uma doçura piedosa e

sentimental de sacristia a açucarar-lhe o erotismo, um misticismo de colégio de padre a

dissimular-lhe a lascívia já mais africana do que ameríndia”86

Dentro do contexto histórico relatado, as poucas expressões da música indígena autêntica

foram sendo modificadas em sua essência pelos portugueses e africanos. Notadamente, algumas

expressões genuinamente indígenas ainda estão presentes nos dias de hoje.

Parafraseando Cascudo, “as danças inicial e unicamente religiosas no Brasil,

acompanhavam as procissões e viviam dentro das igrejas até século XVIII. O padre Cardim cita-

as normais nas festividades sagradas” 87.

1.2. CONTRIBUIÇÃO AFRICANA

Quando se fala sobre a contribuição africana à música brasileira pensa-se que tal ocorreu

com a chegada dos escravos: mero equívoco. A história confirma que o intercâmbio cultural

afro-europeu iniciou-se bem antes do descobrimento do Brasil ; notadamente ao que se refere à

música, danças e folguedos populares. Esse fato histórico contribuiu à fixação da herança afro-

portuguesa em nossa música.

A presença do  negro  no  Brasil ,  segundo  alguns  pesquisadores, data da época em que a

Capitania de São Vicente “importava” escravos para realizar trabalhos nas lavouras e engenhos

de cana de açúcar. Há, de outro lado, aqueles que acreditam que os negros africanos vieram para

o Brasil juntamente com tripulações portuguesas no ano de 1511, o que implica cogitar a

presença destes na expedição de Cabral.

À época da colonização os negros representavam pouco mais de um terço da população

do Brasil; estes e seus descendentes começaram a fazer parte do contexto histórico-cultural

brasileiro por meio de seus batuques e instrumentos de percussão, entre outros.

O costume arraigado nos escravos, consistente no hábito de cantar e dançar, mesclou-se

com certa timidez às festas dos brancos. No princípio, não havia canto nessas festas; eles

dançavam ao som de seus instrumentos, cujos batuques confundiam-se à toada do lundu. O
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ritmo, exageradamente cadenciado e onomatopaico, consistia em requebrados dolentes e

lascivos88.

Paulatinamente, os escravos iniciaram o processo de transformação e influenciação na

música dos brancos e dos indígenas. Passaram a criar suas próprias melodias, consistente em

arranjos instrumentais próprios que exprimiam sua afetividade pela terra brasileira. Esse

processo resultou em variados timbres; em um colorido próprio que se destacava pela variedade

de instrumentos de percussão empregados na criação de novos cantos, danças e ritmos, e com o

seu jeito próprio de dançar. É o que se percebe na maioria de nossas danças: um caráter

absolutamente sensual.

O processo criativo-musical foi elevado à categoria de conjuntos musicais estruturados

que em algumas ocasiões eram mantidos por senhores de engenho. Nos idos de 1610, o francês

François Pyrard de Laval viria conhecer, na Bahia, uma banda integrada por 20 ou 30 escravos

negros”89. Esses conjuntos instrumentais, que se apresentavam em festas religiosas como a de

Nossa Senhora do Rosário, também abrilhantavam festas de coroação dos reis e rainhas, angolas

ou crioulos90.

Soares Ribeiro aduz que os escravos encontravam na música “a liberdade e derivativo

para os seus sofrimentos, por isso, cantavam e dançavam sem normas, nem padrões. Os negros

cativos reagiram de todas as formas ao regime de escravidão”91.

Com o auxílio do berimbau92, os negros começaram a exercitar um modo de reagir a

esses sofrimentos, iniciando um movimento de resistência, consistente na dança (jogo) chamada

Capoeira. Sua marcação rítmica era muito diversificada: havia grande mobil idade e variedade,

caracterizando, desde logo, o que conhecemos como sincopado, muito caraterístico no samba.

A síncope (ou síncopa) é um dos elementos rítmicos determinantes do nosso samba que,

segundo Mário de Andrade e Gallet Luciano, foi introduzido no Brasil pelos ritmos dos negros,

vindos de Portugal.

Analisando a influência africana na formação da música brasileira, Lima afirma que o

estilo africano é observado entre nós “nas diversas modalidades de cantos, principalmente nos

                                                       
88 MELO, Guilherme Pereira de. Música no Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1947. p. 30.
89

 TINHORÃO, p. 27.
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 SOARES RIBEIRO, p. 48.
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satíricos, a exemplo do lundu e da chula-canção. E também, na entoação em falsete, com rápidas

passagens do registro grave ao agudo, na maneira de brincar com a voz e na preferência que se

dá ao emprego da série de terças, o que se nota, em especial, na música folclórica do Centro-Sul

do País” 93.

Aqui, percebe-se a diversificação harmônica na música negra: escalas sem a sensível, ou

com o sétimo grau abaixado, sétima em oitava, notas rebatidas, insurgindo-se da mediante até

alcançar a tônica94.

A influência da música negra, sobretudo na diversificação de seus instrumentos de

percussão, trouxe à nossa música raiz a polirritmia, uma das maiores contribuições à nossa

cultura musical, o que implica reconhecer que a herança dessa influência está plenamente

caracterizada pelos batuques e na grande variedade de melodias e bailados; uma certa alquimia

consistente no misticismo e na feitiçaria. Eles instalaram em nossa cultura um forte sincretismo

caracterizado pelo “catimbó que é um ritual afro-indígena e o Congo, onde há uma fusão do

ritmo negro com melodias mestiças e portuguesas”95.

1.3. CONTRIBUIÇÃO PORTUGUESA

Com advento do “achamento” do Brasil , os lusitanos trouxeram à “nova Colônia” traços

culturais de muitas civil izações que, ao longo de décadas, resultariam em raízes de inúmeras

expressões e manifestações culturais do povo brasileiro; em face da invasão portuguesa, afirma-

se que tenhamos recebido por meio deles a contribuição mais intensa.

Segundo Ribeiro, o que aconteceu, e mudou total e radicalmente o cenário do

descobrimento, alterando o destino e a cultura dos nativos da “terra nova”, foi a introdução no

seu mundo de um protagonista também novo, o europeu (leia-se, português): um grupelho

minúsculo – invasor, oriundo de uma civilização urbana e classista – que detinha as energias

transformadoras da revolução mercantil , fundada especialmente na tecnologia concentrada na

nau aceânica, com suas velas de mar alto, e acessórios sofisticados de navegação, propícias à

ação colonizadora de além-mar. Como pano de fundo no processo de conquista e “dominação”

das novas terras, havia a preocupação sempre constante – objeto de especial temor – com a
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poderosíssima Espanha, ameaça sombria e permanente de absorção e liquidação da

lusitanidade96.

Além do idioma, costumes, características comuns de hereditariedade e religião, recebem

a música cuja estrutura melódica, rezas cantadas, elementos rítmicos fundamentais, tiveram a

inconfundível marca portuguesa. Também fomos presenteados com romances, autos, danças.

Essa herança, chegou ao Brasil já “miscigenada” com elementos da música africana e,

com o passar dos tempos, foi sofrendo modificações, adaptações de toda ordem: quer dos

próprios portugueses, quer pelos negros. Estes, por sua vez, emprestaram valiosa colaboração à

formação da música brasileira: uma especial riqueza por meio da diversificação de seus

instrumentos de percussão, de variados timbres, bem como o acréscimo de variações melódico-

rítmicas.

Recebemos, ainda, o colorido harmônico à nossa cultura musical, o estilo da “construção”

poética, e a síncope – “ritmo quebrado” –, que sofreu grande influência posterior por parte dos

africanos – negros escravos.

Muitos foram os instrumentos musicais que trouxeram deixando-os como legado cultural

e formativo, além do violão, a viola, a flauta, o piano, o cavaquinho. Essa herança histórico-

cultural veio acompanhada de formas poético-líricas dos textos, como a “Modinha”; o Fado; o

Acalanto; as danças de rodas infantis; as danças dramáticas, como os Reisados, a Marujada, a

Chegança.

A dança mais característica, de herança lusitana, com enredo dramático, e difundida em

diversas regiões do Brasil é o “Bumba-meu-Boi” que, em face de sua projeção e instalação

“regionais” , recebeu denominações diferentes: Boi de mamão, no Paraná e Santa Catarina; Boi

bumbá, no Pará; Boi Surubi, no Ceará; Calemba, no Rio Grande do Norte; e Boizinho, no Rio

Grande do Sul97.

Segundo Soares Ribeiro, outras expressões “da alma portuguesa inicialmente aqui

deixadas, foram os Cantos: o acalanto, o aboio (canto rural de trabalho); a embolada e os

improvisos do Nordeste; os pregões (também cantos de trabalho); a modinha; as serestas

(serenatas); as marchas carnavalescas; as incelências (cantos fúnebres) e outros”98.
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Portanto, a história de nossa música popular e da música folclórica somente poderá ser

entendida se for considerada esta influência tríplice e variada, vinda do Continente Africano e do

Europeu, “miscigenada” com a cultura dos nativos à época do descobrimento.

1.4 . CONTRIBUIÇÃO EUROPÉIA

A contribuição européia na formação da música brasileira, não consiste tão somente na

“ injeção” portuguesa. Todavia, há que se ressaltar que “as persistências mais duradouras na

nossa música são as lusitanas” 99.

Não se pode olvidar da contribuição espanhola, consistente em seus boleros e fandangos.

Em verdade, nosso violão é a “guitarra” espanhola.

Referindo-se a essa contribuição Almeida cita uma referência de Melo em face da

existência de belas e humorísticas improvisações, de ritmo sugestivo, ao comentar que os

“grupos espanhóis com suas guitarras morescas e aos estalidos de suas castanholas” 100, tornou-se

logo um de seus cantares favoritos.

Outras contribuições significativas aportaram em nosso Brasil Colônia com grande

sucesso, merecendo destaque as óperas italianas cujas árias sentimentais, segundo alguns

autores, teriam influenciado e contribuído ao surgimento da modinha101; dos Franceses,

herdamos algumas canções de ninar ou de rodas infantis.

1.5. A MÚSICA FOLCLÓRICA

Igualmente resultante dessa tríplice influência, a música folclórica brasileira  segue lado

a lado com a evolução da música popular. Entretanto, dada as suas peculiaridades, trilha o seu

caminho pautada na representação e expressão do próprio povo, pelo próprio povo. Expressam o

seu modo de viver, suas carências, esperanças, de pai para filho; quer no meio urbano, quer no

meio rural.

O foco de interesse da nossa música folclórica está centrado em diversas fontes: é a

expressão de um povo cheio de imaginação, criatividade e versatilidade, que não teoriza, aprende

e passa adiante o que aprendeu.

Sem perder suas principais características sofre influências externas em razão da cultura

local. É o que nos revela Soares Ribeiro ao afirmar que “melodias são esquecidas, novamente
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lembradas, modificadas, ritmos são enriquecidos com outras cadências, frases e palavras sofrem

a influência da região”102.

A música folclórica não foge à sua funcionalidade e às características do anonimato,

oralidade, etc. Continua autêntica, revelando as origens do povo independentemente do contexto

em que este está inserido. Assim, seja no campo ou na cidade, as manifestações folclóricas

surgem em todas as formas com enorme abundância.

Essas tendências encontram enorme ressonância nas palavras de Assumpção ao revelar

que “tanto no campo como na cidade florescem com enorme abundância canções e danças que

apresentam todos os caracteres que a ciência exige para a validade folclórica dessa manifestação.

Essas melodias nascem e morrem com rapidez, é verdade, o povo não as conserva na memória.

Mas se o documento musical em si não é conservado, ele se cria dentro de certas normas de

compor, de certos processos de cantar, reveste sempre formas determinadas, se manifesta sempre

dentro de certas combinações instrumentais (...), já perfeitamente anônimas e autóctones (...) e

sempre características do brasileiro”103.

Múltiplas visões das análises antropológicas tendem a um mesmo propósito: reconhecer a

perpetuidade das influências externas que “contaminam” as manifestações folclóricas, sem,

contudo, que isso implique admitir que seus elementos essenciais sejam subtraídos. Tão certo

quanto dois e dois são quatro, “a melodia em 6 ou 10 anos poderá obliterar-se na memória

popular, mas seus elementos constitutivos permanecem usuais no povo e com todos os

requisitos, aparências e fraquezas do tradicional” 104.

Assim é a música folclórica: modificada no berço das sociedades, sofrendo a influência

ativa de outros povos. Sua fisionomia social é transformada em face da tecnologia, que está em

constante evolução. Todavia, continua trilhando o seu caminho acompanhando o processo de

mutação que a cultura também sofre. Deve-se ressaltar, ainda, que todo esse processo tende a

comprometer a continuidade dos valores intrínsecos e espontâneos do povo, merecendo, pois,

maior atenção quanto à manutenção e preservação de nossas raízes culturais.

2. História e Evolução da Música Popular Brasileira
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A música Popular não comporta definição conceitual em face de ser produto tipicamente

urbano contemporâneo ao aparecimento das cidades, cujo grau de diversificação social propiciou

o seu surgimento, como já enfocado. É caracterizada pelas influências que recebe segundo o

contexto histórico-evolutivo em que está inserida. Pode-se falar, então, em diferentes “gêneros

musicais instalados” que marcaram determinada época e seguem trilhando um caminho

constante de evolução.

O panorama da música brasileira começa a ser definido no início do Século XX com a

instalação do samba e da marcha como gêneros musicais, precedidos pelo choro, o lundu e o

cateretê; este, muito próximo ao maxixe.

A profissionalização da música popular no Brasil é iniciada por Fred Figner, com as

gravações dos fonogramas das vozes dos primeiros cantores (destaques) da época. A gravadora

Odeon, de sua propriedade, projeta os cantores Cadete (Antônio da Costa Moreira), Bahiano

(Manoel Pedro dos Santos) e, mais tarde, Eduardo das Neves.

A história da música popular brasileira aponta Bahiano como o primeiro cantor a se

profissionalizar no Brasil , em razão da primeira gravação do samba “Pelo Telefone”, registrado

por Donga e Almeida, na gravadora Odeon, porém, de autoria duvidosa.

O samba, que no início do Século XX era apenas ritmo (sem letra), fora precedido pelo

choro, gênero totalmente instrumental, em meados de 1880. Os primeiros grupos de chorões,

formados pelo flautista Calado (Joaquim da Silva Calado), músico negro de excelente formação,

davam um toque genuinamente brasileiro à polca, ao schottisch e à valsa, ritmos estrangeiros

executados nos bailes e saraus elegantes.

Segundo Pixinguinha, citado por Sodré, “o choro tinha mais prestigio naquele tempo. O

samba, você sabe, era mais cantado nos terreiros, pelas pessoas muito humildes. Se havia festa, o

choro era tocado na sala de visitas e o samba, só no quintal, para empregados” 105.

Seguindo a sua trajetória histórico-evolutiva, a música popular ganha destaque com a

polêmica Chiquinha Gonzaga (musicista e ativista do movimento abolicionista e do movimento

republicano) levada, desde os primórdios, às rodas de chorões por seu amigo, o flautista Calado.

Com Chiquinha Gonzaga aparece o maxixe, uma das últimas evoluções do batuque

africano antes do samba. O ritmo, agora se apresenta influenciado pela polca européia e pela

habanera. Percebe-se também a influência do tango hispano-americano; o compasso rápido em
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dois por quatro, acaba gerando a primeira dança urbana brasileira, cuja sensualidade, levou os

moralistas da época a classificá-la como “a dança proibida” 106.

Segundo Mário de Andrade em sua Pequena história da música, e Renato de Almeida em

seu Compêndio de história da música brasileira, nossa música vai sofrendo influências hispano-

americanas, hispano-africanas, européias, e outras em sua formação. Daí vem o choro (música

brasileira com matizes brancas), o Maxixe (“a dança proibida”) e o samba.

As divergências decorrentes das parcerias em autorias de sambas daquela época, que

podem ser entendidas como o início de um processo de ruptura entre os compositores de samba,

tornam-se cada vez mais freqüentes. De um lado, aqueles que faziam samba como manifestação

folclórica das tradições culturais africanas e, de outro, sintetizados na figura de Sinhô (José

Barbosa da Silva), os chamados sambistas urbanos que buscavam a profissionalização.

Do samba, seguiu-se à marcha. Esta, com características para pular o carnaval107,

abordava entre outras temáticas, críticas políticas e sociais. Desde Eduardo das Neves, o Palhaço

Dudu, tornam-se cada vez mais freqüentes passando por nomes de destaque como Sinhô e o

Paulista Eduardo Souto, além da voz de Francisco Alves.

Ao passo que a elite freqüentava os bailes carnavalescos à moda européia – com

máscaras em teatros e clubes ao som de bandas que tocavam os ritmos da época como a polca,

xote, valsa e mazurca – as camadas mais pobres e de classe média, ao lado dos negros, dançavam

ao som de instrumentos de percussão e cantavam curtas quadrinhas de autores anônimos. Aqui, a

manifestação folclórica é evidente. Faz-se presente, ao menos, três de suas principais

características: o anonimato das canções entoadas e dançadas, a oralidade e a espontaneidade do

povo.

Sabe-se que a primeira música feita exclusivamente para o carnaval é “Ô Abre-alas” ,

composta em 1899 por Chiquinha Gonzaga para o “Cordão Rosa de Ouro” .

Pouco a pouco, o samba e marcha se afirmavam: as partituras e os discos perpetuavam os

gêneros, descaracterizando o que se poderia chamar de manifestação folclórica, dês que

descaracterizadas em sua essência científica. Todavia, o carnaval, tradição popular, ainda, assim,

deve ser entendido como tal.

No final dos anos 40, os sambas e as alegres marchas estavam confinadas ao período

carnavalesco. Surge, então, influenciado pelas idéias existencialistas do filósofo francês Jean
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Paul Sartre, o ritmo que marcou época: o samba-canção. Com letras sentidas, que tratavam de

solidão, desespero, traição, amores desfeitos, transformou-se em um verdadeiro “festival de

almas torturadas”108.

As cicatrizes deixadas pelo pós-guerra fizeram surgir um Brasil não menos indiferente à

realidade mundial. Em face das surpreendentes letras doloridas em vozes choradas que invadiam

o rádio, iniciou-se um novo período histórico-evolutivo da música brasileira, cujo estilo

emblemático projetava-se na voz do compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues em canções

salpicadas com certa dose de bolero hispano-americano.

A música de “fossa” encontrou o seu auge no início dos anos 50, em vista da tristeza que

o País enfrentava: a morte de Francisco Alves, do Presidente Getúlio Vargas e de Carmem

Miranda. A “dor de cotovelo” era, verdadeiramente, a versão brasileira do blues norte americano

e viria revelar importantes cantoras, como Sílvia Telles, Maysa e Dolores Duran.

À margem de toda essa tristeza havia aqueles que cultivavam a música norte-americana

rejeitando o samba. Eram os chamados consumidores do Jazz. Estava-se semeando o decreto de

“chega de baixo-astral” 109.

Encontros casuais nos fãs-clubes de Dicky Farney e Lúcio Alves, tornaram-se mais

freqüentes. As inovações harmônicas de Johnny Alf (piano) e de João Donato (acordeom),

podem ser entendidas como “movimento pré-bossa”.

Ainda nos anos 50, inspirado nas “batidas” de João Gilberto, Antônio Carlos Jobim, que

vinha procurando uma maneira de inovar a harmonia do samba, percebeu as possibilidades para

aplicar as complicadas harmonias que estava inventando: iniciou-se uma grande revolução no

meio musical com o parceiro Vinícius de Moraes.

Na voz de Elizeth Cardoso, acompanhada ao violão por João Gilberto, nascia a “Bossa

Nova”. As  primeiras  canções  do gênero  que se  instalava e mais tarde ganharia o mundo foram

chega de Saudade”110, “Desafinado”111, e “Samba de uma nota só”112.

O termo “Bossa Nova” é empregado pela primeira vez na letra de “Desafinado”. Coube a

Vinícius de Moraes a tarefa de ser o grande poeta da Bossa Nova (em face da morte prematura

de Newton Mendonça) ao lado dos preciosos e ousados arranjos de Tom Jobim.

                                                       
108 CASTRO, Ruy. Chega de Saudade. 2. ed. São Paulo: Campahia das Letras, 1991.
109 WORMS e COSTA,  p. 66.
110 MORAES, Vinícius; JOBIM, Antônio Carlos.
111 JOBIM, Antônio Carlos; MENDONÇA, Newton.
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Nesse momento histórico-evolutivo a garotada começou a se interessar por música:

queriam “ fazer música como Tom Jobim, escrever letras como Vinícius de Moraes e cantar

como João Gilberto”113.

Em seu livro Verdade Tropical, Caetano Veloso consegue explicar como ninguém a

ligação havida entre João Gilberto e as raízes da música brasileira, ao lembrar de um samba-

canção intitulado “Caminhos Cruzados” , de autoria de Tom Jobim, gravado pela cantora e

compositora Maysa ainda na fase pré-Bossa Nova.

Caetano aduz que “a interpretação de João é mais introspectiva que a de Maysa, e

também violentamente menos dramática; mas, se na gravação dela os elementos essenciais do

ritmo original do samba foram lançados ao esquecimento quase total pela concepção do arranjo e

sobretudo pelas inflexões do fraseado, na dele chega-se a ouvir com o ouvido interior – o surdão

de um bloco de rua batendo com descansada regularidade de ponta a ponta da canção. É uma

aula de como o samba pode estar inteiro mesmo nas suas formas mais aparentemente

descaracterizadas; um modo de, radicalizando o refinamento, reencontrar a mão do primeiro

preto batendo no couro do primeiro atabaque no nascedouro do samba” 114.

Com o advento das constantes influências externas a música popular brasileira entrou em

um processo de “divisão” do movimento Bossa Nova: iniciou-se o processo que viria contemplar

a temática da opinião pública, pretexto para o protesto, frente à repressão política que se

instalava.

Ao lado dos festivais veiculados pelas emissoras de televisão, como a TV Excelsior,

Record, Globo, a música popular brasileira começa a se definir como gênero de protesto em face

do teor de suas letras ousadas. Já se instalara como movimento musical a Jovem Guarda,

integrada pelos cantores Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Wanderléia, Martinha, entre outros; e o

Rock’n’Roll brasileiro. Este, que já vinha se desenvolvendo sob diversas influências, com

especial destaque aos irmãos Tony e Cely Campelo.

Na febre dos festivais que marcaram época na televisão brasileira no auge dos anos 60

impossível deixar de citar uma passagem do antológico discurso (improviso) proferido por

Caetano Veloso no evento de 1968 ao ser chamado ao palco em face de ter sua música “É

Proibido Proibir” classificada.

                                                                                                                                                                                  
112 JOBIM, Tom.
113 WORMS e COSTA, p. 73.
114 VELOSO, Caetano. Verdade tropical. 1. ed. São Paulo: Companhia de Letras, 1997. p. 40.
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Segundo Carlos Calado, a platéia ainda estava atônita quando Caetano voltou ao palco

após a apresentação de sua canção. Ademais, a aparição de um genuíno hippie norte-americano,

Johnny Dandurand, que havia fugido do serviço mil itar em seu país, muito contribuiu ao clima

de ofensas e vaias que se instalara: Johnny entrou em cena ao ouvir uma senha, em inglês,

proferida por Caetano, “gesticulando e berrando palavras incompreensíveis” 115.

Procurando descrever a realidade da época eis, pois, um pequeno trecho da acalorada

manifestação de protesto de Caetano Veloso ante as vaias da platéia:

“Vocês não estão entendendo nada, nada, nada, absolutamente nada.

“(...).

“Vocês estão por fora. Vocês não dão pra entender.

“Que juventude é essa? ...

“Vocês jamais conterão ninguém. Vocês são iguais sabe a quem? São iguais sabe a

quem? Tem som no microfone? Àqueles que foram na Roda Viva e espancaram os atores. Vocês

não diferem em nada deles...

“Eu tinha-me comprometido em dar esse viva aqui. Não tem nada a ver com vocês.

“O problema é o seguinte: vocês estão querendo policiar a música brasileira!

“(...) Eu vim aqui para acabar com isso (...)”116.

Para melhor entender o discurso de Caetano na íntegra, algumas explicações fazem-se

necessárias: originalmente, ele iria ler um poema de Fernando Pessoa. As vaias não permitiram.

A referência ao compositor Chico de Assis, membro do júri, explica-se pelo fato de ele

simbolizar a cultura da “música de protesto”117. A alusão à peça Roda Viva – auge e decadência

de um cantor fabricado pela televisão –, escrita por Chico Buarque de Holanda, compara a

censura da platéia ao ataque do “Comando de Caça aos Comunistas” (CCC) aos atores da peça

no Teatro Ruth Escobar, em São Paulo, em 17 de julho. Há um viva à Cacilda Becker, protesto

marcante de Caetano Veloso em face das constantes pressões que a atriz vinha sofrendo para

rescindir seu contrato com a televisão.

A frase mais marcante de protesto, que evidencia a tendência Tropicalista, é, sem dúvida

alguma: “se vocês em política forem como são em estética, estamos feitos”118. Em outras

palavras: quis dizer às pessoas que se julgavam mais avançadas politicamente, detentoras de uma

                                                       
115 CALADO, Carlos. A divina comédia dos Mutantes. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995. p. 133.
116 WORMS e Costa, p. 102.
117 Idem, p. 103
118 WORMS e COSTA, p. 92.
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alma conservadora, que elas não eram capazes de aceitar revoluções estéticas, como a que ele

promovia e, especialmente, no caso, Gilberto Gil.

O movimento foi chamado Tropicália, que Caetano definiu como o “avesso da

sofisticação da Bossa Nova. Tudo o que ela rejeitou o Tropicalismo abraçou, o que inclui a

música de mau gosto, o brega, o rock, a Jovem Guarda, a violência das palavras e das

imagens” 119.

Nos bastidores da “revolução musical do momento” , Gilberto Gil viria a desabafar a um

repórter: “não temos culpa se eles não querem ser jovem. É isso mesmo, querem que a gente

cante sambinhas. Mas não tenho raiva deles não, eles estão embotados pela burrice que uma

coisa chamada Partido Comunista resolveu pôr na cabeça deles” 120.

Nesse momento histórico da música popular brasileira, o Presidente Costa e Silva decreta

o Ato Institucional n.º 5121 que, além do mal-estar gerado em toda a população brasileira, obrigou

muitos artistas, cantores, políticos, sociólogos, líderes estudantis escritores, a exilarem-se no

exterior. Estava decretado o “cala a boca”, ou seja, a arbitrariedade fora legalizada.

À margem da repressão que se instalara o jornalista Randall Juliano, tanto na rádio como

na TV Record, começava a pedir a prisão de Caetano Veloso. Denúncias formalizadas junto à

sede do II Exército culminaram com a prisão de Caetano Veloso e Gilberto Gil, em 27 de

dezembro de 1968.

Ênio da Silveira, companheiro de prisão dos compositores, retratou a crueldade e as

arbitrariedades que eram praticadas na época no interior dos presídios. Segundo Ventura, ele não

gostava “de lembrar a cena em que os soldados encenaram o fuzilamento de Caetano e, em

seguida rasparam o seu cabelo a zero, num ritual de crueldade assistido por uma oficialidade de

sádicos”122.

Soltos na Quarta-feira de Cinzas, aproximadamente dois meses após a prisão em São

Paulo e transferência para o Rio de Janeiro, são sugeridos pela “Justiça” brasileira ao exílio

compulsório. Essa época foi marcada por shows de despedida que objetivavam a arrecadação de

fundos para o exílio.

                                                       
119 Idem, ibidem.
120 CALADO, p. 136.
121 AI-5: Decretado pelo Presidente Costa e Silva, vigorou entre anos de 1968 a 1979. Deu-lhe plenos poderes para
fechar por tempo indeterminado o Congresso Nacional; intervir em estados e municípios; suspender por 10 anos os
direitos políticos de qualquer cidadão e cassar mandatos eletivos; demitir e aposentar  sumariamente funcionários
públicos, inclusive juízes de tribunais; suspender a garantia do habeas corpus; efetuar prisões sem mandato judicial
e decretar estado de sítio.
122 VENTURA, Zuenir. 1968, o ano que não terminou. 28. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988.
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Foi nesse momento histórico que a música brasileira assumiu um papel pouco conhecido,

que se poderia chamar de “canções do exílio, em cartas musicais” , em face do teor das suas

letras. Desse período pode-se destacar, entre tantas canções, “Aquele Abraço” , de Gilberto Gil e

“Sinal Fechado”, de Paulinho da Viola, que bem descrevem a realidade da época.

Entre tantos exilados que muito contribuíram à formação da música popular brasileira,

em sua conturbada trajetória histórico-evolutiva, há que se ressaltar os cantores e compositores

Chico Buarque, Edu Lobo, Geraldo Vandré, e o Dramaturgo Augusto Boal, além, é claro, de

Caetano Veloso e Gilberto Gil .

O advento do Tropicalismo e suas guitarras cheias de “Bossa Nova”, paradoxalmente,

viabil izou o surgimento do rock do cantor e compositor que mais se destacou no gênero: Raul

Seixas, que detestava o movimento Bossa Nova.

Mesmo sob a rigorosa vigilância da censura vigente – Raul teve nada menos que 18

músicas censuradas antes de lançar o seu primeiro compacto – o inconformismo com o momento

político e a realidade presente era evidente; sobretudo na música “Ouro de Tolo” , gravada em

1973.

A música popular brasileira segue sua trajetória evolutiva à margem da História do

Brasil . Revela a situação política do país, critica o Sistema e seus governantes, procura amenizar

as dores causadas pelo exílio involuntário, influencia-se mutuamente com idéias progressistas e

revolucionárias. E muitos, se quer, conseguiram ver o término dessa história.

A verdade é que a música popular brasileira continua evoluindo. Não é objetivo do

presente trabalho aprofundar ainda mais o seu estudo, tampouco, descrevê-la como um todo

histórico, e, sim, apresentá-la dentro dos fatos mais marcantes de cada época, os quais

contribuíram à sua evolução. Do contrário, muitas laudas seriam escritas, pois há muito que se

falar sob pena de omitir nomes famosos que prestaram valiosa colaboração à formação de nossa

música.

Certo é que, à margem da História do Brasil, a música popular simplesmente acontece

como um derivativo do contexto histórico em que está inserida e sofre diversas influências

internas e externas em sua formação. A fonte de inspiração é inesgotável: a desigualdade social

do país, a situação política e econômica, o chamado “caus urbano”, os retirantes. “Ela escreve a

crônica do seu momento histórico, com pitadas de antropologia cultural” 123.

                                                       
123 SILVEIRA JÚNIOR, 1989. p. 135.
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Capítulo III

A Arte-Educação e Relato de Experiência no Processo de Ressocialização do Detento

da Prisão Provisória de Curitiba
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1. A Formação do Arte-Educador

Com a promulgação da Lei n.º 5.692/71, a Educação Artística assumiu o caráter

dogmático que subjaz ao contexto escolar, perdendo desde o início suas características, sua razão

de ser, desfigurando-se. Foi incluída no currículo escolar como “atividade educativa” e não

disciplina.

De maneira geral, os professores de Educação Artística eram capacitados inicialmente em

cursos de pequena duração ofertados pelas Faculdades de mesmo nome, criadas especialmente

para suprir o mercado de trabalho aberto em face da promulgação da referida Lei. Porém, estas

não estavam preparadas para a formação sólida do professor: ofereciam cursos eminentemente

técnicos, sem bases conceituais.

Os antigos professores de Artes Plásticas, Desenho Geométrico, Música, Trabalhos

Manuais, Atividades para o Lar, Artes Cênicas e os recém-formados em Educação Artística

passaram a desempenhar o papel de polivalentes em Arte: educar os alunos em todas as

linguagens artísticas. Tal conduta levou inúmeros docentes a deixarem suas áreas específicas de

formação e estudos, tentando assimilar, de maneira superficial até, as demais, na ilusão de que as

dominariam em seu conjunto.

Com isso, a diminuição qualitativa dos saberes referentes às especificidades de cada uma

das formas de arte, tornou-se uma constante: desenvolveu-se a crença de que bastava a

proposição de atividades expressivas espontâneas para que os alunos conhecessem muito bem

música, artes plásticas, cênicas, dança, etc... Os professores passaram a atuar em todas as áreas

artísticas, independentemente de sua formação e habilitação.

A formação do Professor de Educação Artística (Licenciatura) está regulada pelas

disposições contidas no Parecer n.º 23/73 do Conselho Federal de Educação. Em seu bojo,

contempla-se que o profissional, sem desconhecer as divisões da Arte, deve apresentar, em

termos globais, os recursos artísticos de expressão e comunicação, previamente selecionados,

que mais se ajustem às variáveis do seu mundo interior. Exige-se adequada coordenação para

que o futuro Mestre, da Educação Artística, possa perceber o fato artístico na sua substância124.

Com advento da festejada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º

9.394/96), as disposições anteriores são revogadas e Arte é considerada obrigatória na educação

                                                       
124 CHAGAS, Valnir. Formação do magistério: novo sistema. São Paulo: Atlas, 1976. p. 35.
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básica: “O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da

educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” 125.

São características desse novo marco curricular as reivindicações de identificar a área por

Arte (e não mais por Educação Artística) e de incluí-la na estrutura curricular como área, com

conteúdos próprios ligados à cultura artística e não apenas como atividade126.

Vale explicitar que os termos Arte-Educação e Educação Artística são equivalentes. No

entanto, há uma tendência entre os pesquisadores atuais em privilegiar o primeiro termo “para

que se perceba, de imediato, a presença da Arte, na disciplina que funciona como base

propulsora do processo educativo”127.

O “Arte-Educador” é formado pela Faculdade de Artes do Paraná – FAP, anteriormente

denominada Faculdade de Educação Musical do Paraná (FEMP), originada do Conservatório

Estadual de Canto Orfeônico, fundado em 1956, pela Lei n.º 18/56, de 27/03/1956.

A Lei n.º 5.465, de 03/01/1967, possibil itou a transformação do Conservatório em

Faculdade, cujo reconhecimento ocorreu no início da década de 1970 por meio do Decreto n.º

70.906, de 31/07/1972, do Governo Federal. A denominação atual, Faculdade de Artes do Paraná

(FAP), foi autorizada pela portaria n.º 1.062, de 13/11/1990, do Ministério da Educação.

A Faculdade de Artes do Paraná – FAP – tem por finalidade o Ensino, a Pesquisa e a

Extensão, oferecendo cursos de:
�

 Artes Visuais, Dança, Música, Teatro – Licenciaturas;
�

 Dança, Música Popular, Teatro – Bacharelados;
�

 Musicoterapia.

Os licenciados têm direito de lecionar no 1º, 2º e 3° graus. Para o ingresso efetivo no

magistério de 3º grau, o Conselho Estadual de Educação exige, ainda, como requisito mínimo,

além da graduação, a Especialização.

O bacharelado em Artes Cênicas, destina-se à formação do artista profissional nas

habil itações de Interpretação ou Direção Teatral; o bacharelado em Dança destina-se à formação

do bailarino profissional; o bacharelado em Música Popular destina-se à formação do músico

profissional com atuação em diversos espaços artísticos e culturais.

                                                       
125 Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.º 9394/96, artigo 26, § 2º).
126 Parâmetros Curriculares Nacionais. MEC: Arte, vol. 6.  p. 30.
127 FERRAZ e SIQUEIRA, p.13.
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A Musicoterapia é a combinação dinâmica de muitas disciplinas em torno de duas áreas:

Música e Terapia; as disciplinas relacionadas com a música se fundem com as disciplinas

relacionadas com a terapia para formar o híbrido designado de musicoterapia. É, pois, uma das

terapias alternativas cuja proposta contempla a fusão entre música e terapia. Musicoterapia é, ao

mesmo tempo, o produto da trilogia arte-ciência-processo interpessoal128.

Após mudança curricular aprovada pelo conselho Estadual de Educação no ano de 2002,

a Instituição proporciona ao futuro Arte-Educador um maior contato em todas as formas de

Expressão e Comunicação Artística, prevendo-se uma carga horária mínima de 90 h/a para o

desenvolvimento de Oficinas de Música, de Artes Plásticas, de Artes Cênicas – Teatro; e Artes

Cênicas – Dança, sendo estas contempladas pelo currículo pleno como profissionalizantes.

Na Prisão Provisória de Curitiba, durante os últimos dez anos (com especial atenção aos

anos de 2003 e 2004), iniciou-se um programa alternativo de ressocialização de presos

estimulado pela Arte-Educação em face da caótica situação em que se encontra o Sistema

Penitenciário; notadamente com relação ao tratamento penal dispensado aos condenados.

Em virtude da implantação experimental do Programa de Ressocialização, iniciou-se um

procedimento investigatório sobre atividades em arte-educação em toda sua plenitude, com

especial atenção à expressão musical, cujos resultados obtidos podem ser relatados e analisados

positivamente. De outro cariz, este trabalho passa a ser objeto de reflexão na presente

monografia; não exaustivamente, pois o que se quer enfatizar é a possibil idade de promover a

ressocialização de presos estimulada pela arte-educação associada à pesquisa de campo realizada

durante o desenvolvimento das atividades propostas no programa.

Graças aos resultados obtidos o que se deseja é a retificação do conceito pejorativo com

que a Sociedade encara o preso do Sistema Penitenciário, como se este representasse, tão

somente, a escória ou o “expurgo” social; que muitos acreditam ser impossível recuperar em face

da violência constante que a todos assola, constantemente abordada pelos meios de comunicação

de massa. E, também, o sentido vulgar que o vocábulo traduz ante a institucionalizada cultura do

cárcere.

Assim, entendeu-se que era preciso aproximar a coletividade carcerária e membros da

sociedade que, dispostos a encarar o desafio da tão falada questão da ressocialização, fossem

voluntários e, ao mesmo tempo, o elo de ligação entre o preso e a comunidade; levar até esta a

verdadeira realidade do cárcere e a possibil idade de alcançar a reintegração social harmônica do

                                                       
128 SILVEIRA JÚNIOR, 1989. p. 153.
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condenado – agentes multiplicadores das ações culturais desenvolvidas no interior do presídio e

sua continuação “extra-muros” .

Ressalta-se que, antes do seu caráter aflitivo, a pena de prisão não deve representar

apenas a resposta sancionária do Estado, mas a possibilidade de reintegrá-lo à Sociedade em

condições favoráveis ao exercício da cidadania, e à própria substância.

A melhor pena – se é que esta existe – é, sem dúvida alguma, aquela que tem a

participação da Sociedade, como já salientado.

2. A Temática da  Arte-Educação – Exemplos

A ressocialização de presos do Sistema Prisional estimulada pela Arte-Educação é algo

inédito e, ao mesmo tempo, uma realidade. Trata-se de uma experiência didática, dinâmica: uma

ousada iniciativa de humanizar a pena de prisão, fugindo dos atuais métodos conservadores de

confinamento absoluto, que busca resgatar os valores éticos e morais do preso minimizando os

efeitos perniciosos da privação da liberdade infundidos no ânimo e no comportamento dos

apenados.

Nesse contexto, a Prisão Provisória de Curitiba, em particular, por meio do Programa de

Ressocialização “Bem Viver” , proporciona aos internos atividades artístico-culturais, sociais, de

sensibil ização e de valorização da vida em espaços alternativos, com auxílio de voluntários da

comunidade técnicos e especialistas da própria Unidade Penal, utilizando-se de diversas

modalidades artísticas e dinâmicas de grupo; além dos próprios internos investidos nas funções

de monitores e auxiliares dos ministrantes das atividades.

Todas as experiências artísticas e culturais anteactas à vida no cárcere – da mais simples à

mais complexa – que representasse uma contribuição ao processo de ressocialização estimulado

pela Arte-Educação, foram relembradas, submetidas à profundas análises e à uma nova leitura;

interpretadas em sua essência.

O Arte-Educador, em aulas motivadas pela metodologia participativa, apontou a

necessidade do desenvolvimento de atividades não como regras exteriores, mas como condições

que favorecem o trabalho criador dos internos submetidos ao processo e à aprendizagem

significativa dos conteúdos trabalhados. Assim cada um dos propósitos, com sua capacidade

criadora, procura externar sentimentos e realizar quaisquer tipos de manifestação, segundo sua
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própria índole imaginativa: instado a se manifestar “quer descrever um fato, fazer um adorno,

interpretar um sonho, um sentimento, expressar uma idéia” 129.

Os presos – rotulados de irrecuperáveis –, então, assumem o papel de verdadeiros artistas

plásticos, visuais, músicos, poetas e atores.

Inspirados pelo aproveitamento e divulgação da temática da Arte-Educação, para fins

comerciais até, são lançados em um mundo totalmente estranho à realidade presente e o produto

artístico derivado do novo processo é levado à sociedade portadora da chamada “cultura ideal” ,

mediante a cultura de massa.

A Arte, em sua importante função de representar a dimensão social das manifestações

artísticas em cada cultura, revela o modo de perceber, sentir e articular significados e valores que

governam os diferentes tipos de relações entre os indivíduos na sociedade.

Esse conceito proporcionou a compreensão nítida de que a visão, a escuta e os demais

sentidos são como porta de entrada ao entendimento mais significativo das questões sociais e da

realidade presente no cárcere. Ademais, essa forma de comunicação é rápida e eficaz, pois atinge

o preso por meio de uma síntese ausente na explicação dos fatos.

O preso (indivíduo) que não conhece arte tem uma experiência de aprendizagem limitada,

escapa-lhe a dimensão do sonho, da força comunicativa dos objetos à sua volta, da sonoridade

instigante da poesia, das criações musicais, das cores e formas, dos gestos e luzes que buscam o

sentido da vida, mesmo no interior do cárcere.

Em música, a temática folclórica não pôde ser esquecida dada a riqueza de seus

elementos significativos e formativos; presentes na índole do preso, que busca na mais remota

reminiscência de seu passado reviver antigos brinquedos cantados e cirandas.

“Em todos esses anos de encarceramento, professor, hoje estou em estado de graça, pois

consegui sorrir de verdade” 130. Este depoimento descreve nitidamente o estado de ânimo de um

dos participantes do programa, coletado após uma aula na “Oficina de Folclore Brasileiro” .

A tendência tradicionalista e popular em face de sua paixão inesgotável pela temática

folclórica, está implícita, sobretudo, nas obras de Heitor Villa-Lobos, Guerra Peixe, Camargo

Guarnieri, entre outros.

Cada um, à sua maneira de sentir e expressar, imortalizou em suas obras a temática

folclórica, objeto de discussão no decorrer das oficinas, mediante a utilização de material áudio-

                                                       
129 SOARES RIBEIRO, p. 84.
130 J.C.S.J. Depoimento. PPC, 2004.
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visual, ao fito de desenvolver a concentração, a percepção e a apreciação musical; debates e

palestras.

Gandelman afirma, acertadamente, que Villa-Lobos possuía uma capacidade criativa de

tamanha grandeza que “fez reviver em nós, através das Cirandas, tudo aquilo que ainda restou da

pureza, calor e meiguice dos tempos de infância”131.

“Tive a infância pobre, professor. Mas nunca deixei de jogar bola, pular amarelinha, com

minhas amigas, jogar “três Marias” , cantar uma cantiga que minha mãe ensinou, e atirar o pau no

gato”132.

O conhecimento artístico precisa ser entendido como produção e fruição. A obra de arte

situa-se no ponto de encontro entre o particular e o universal da experiência humana.

Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, autores da canção “Asa Branca” , bem esclarecem o

propósito do trabalho em uma quadrinha muito peculiar da famosa, e quase folclórica, música:

“Até mesmo asa branca

Bateu asas do sertão!

Então eu disse adeus Rosinha

Guarda contigo meu coração”

Explicando:

“Asa Branca”, o vôo do pássaro (experiência humana universal) retrata a figura do

retirante (experiência particular de algumas regiões).

Cada obra de arte é, ao mesmo tempo, um produto cultural de uma determinada época e

uma criação singular da imaginação humana, cujo valor é universal. Assim, também se situa o

preso: entre o real e o imaginário; produto do Sistema e da Sociedade, possível de ressocializar

mediante a estimulação do poder criativo e imaginativo que está arraigado em si.

O teatro, que era tratado com uma única finalidade – a apresentação –, passou a ser objeto

de criação de textos complexos e paradoxalmente simples não só onde os presos decoravam as

falas e os movimentos cênicos rigorosos: “escreveram peças com temáticas variadas e polêmicas,

                                                       
131 GALDELMAN, H. As dezesseis cirandas de Villa-Lobos. Rio de Janeiro: Gravadora Gandelman, Fevereiro, 1960.
132 P. G. S. Depoimento. PPC. 2000.
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trabalhando o improviso, a liberdade de expressão dos movimentos corporais, e a marcação das

cenas com grande versatilidade” 133.

Cada participante percebeu que o ato de dramatizar seus textos está potencialmente

contido em cada um, como uma necessidade de compreender e representar uma realidade.

Em dança, a integração às culturas humanas como fator relacionado ao trabalho, religião,

atividades de lazer, entre outras, foi definida.

A compreensão foi imediata, pois o movimento corporal está presente no cotidiano, nas

atividades dinâmicas ligadas à necessidade do preso de experimentar o corpo não só para seu

domínio, mas na construção de sua autonomia. Tal atividade representa o resgate da expressão

com maior inteligência,  responsabil idade, disciplina e sensibil idade. O melhor resultado obtido

foi a superação do preconceito já arraigado na institucionalizada cultura do cárcere: a

representação de outra realidade em contraposição àquela presente.

À visão geral do estudo, confrontou-se o resultado obtido com pesquisas mais recentes

realizadas por neurocientistas que estudam as “relações entre o desenvolvimento da inteligência,

os sentimentos e o desempenho corporal” 134.

Em um primeiro momento a mudança da postura corporal restou evidente; em um

segundo momento a mudança comportamental e a disciplina individual e coletiva foram objeto

de vários comentários que, nas entrelinhas, podia-se ler: “não acredito no que estou vendo”135.

O ponto central do método e os princípios do materialismo dialético da teoria de

Vygotsky – solução aos paradoxos científicos fundamentais com que se defrontavam seus

contemporâneos – foi utilizada na interpretação diagnóstica dos resultados obtidos, pois todos os

“ fenômenos” estudados, em nível de ordem comportamental e social (estímulo-resposta),

resultaram em uma dialética entre o processo em movimento e em mudança.

Em síntese, aplicou-se ao estudo o materialismo histórico e dialético relevante à

psicologia – parte do conceito teórico-marxista da sociedade –, ou seja, a idéia da teoria

sociocultural de Vygotsky dos processos psicológicos superiores136.

A tarefa maior representou a reconstrução das origens (raízes culturais pretéritas) e o

curso do desenvolvimento do comportamento, e da consciência (reedificação da postura social

                                                       
133 FRANÇA JÚNIOR, Acyr. Depoimento. PPC. 2003.
134 Parâmetros Curriculares Nacionais. MEC: Arte, vol. 6. p. 67.
135 J. L.M. Depoimento. PPC. 2003.
136 VYGOTSKY, Lev Semenovich. A formação social da mente. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
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em face dos conceitos “elitistas” , e a redescoberta da autocrítica e aprimoramento em face dos

conceitos senso de responsabil idade).

3. Relatos de Experiência de Pesquisa

O trabalho realizado durante o desenvolvimento das oficinas artístico-culturais objetivou

identificar, localizar e descrever a práxis e sua projeção histórica. O impacto proporcionado no

desenrolar das atividades propostas acarretou grande aprendizado ao profissional (docente) e aos

participantes (presos).

Durante o período aludido à docência em Arte-Educação, com os internos da Prisão

Provisória de Curitiba, foram realizados inúmeras atividades artístico-culturais, objeto de

pesquisa, em conformidade com a realidade carcerária e rotatividade do contingente; sobretudo

nos anos de 2000 a 2004.

3.1. OFICINA DE ARTES

ATIVIDADE: DESENHO E PINTURA – TURMA A

LOCAL: ATELIÊ DE ARTES DA PRISÃO PROVISÓRIA DE CURITIBA

REALIZAÇÃO DA PESQUISA: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2003

ENTREVISTADOS: Presos indicados pela Divisão de Segurança e Disciplina detentores de
problemas de adaptação e de ordem comportamental, alojados em celas de isolamento
preventivo (seguro), por opção própria.

HISTÓRICO:

As manifestações artísticas são exemplos vivos da diversidade cultural dos povos e

expressam a riqueza criadora dos artistas de todos os tempos e lugares.

Em contato com essas produções, sob orientação de uma Artista Plástica voluntária, o

preso, até então relegado ao isolamento espontâneo, foi iniciado no processo de exercício de suas

capacidades cognitivas, sensitivas, afetivas e imaginativas, organizadas em torno da

aprendizagem artística e estética.

Os propósitos, devidamente orientados, expressaram-se livremente de acordo com esse

fim. Sobre as mesas de trabalho estavam dispostos potes de tinta acrílica, guache, pincéis, lápis
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de cor, giz de cera, papéis em branco, lápis preto, régua, borracha, revistas ilustradas com obras

de renomados pintores, etc..

Em grande maioria o resultado do primeiro contato estava expresso desde simples

“garatujas” a complexas cópias de autores renomados. Percebeu-se, ainda, a expressão de

questões humanas relacionadas fundamentalmente com problemas sociais, relacionamentos

familiares, sonhos, medos, dúvidas e inquietação.

Nosso objetivo estava centrado em observar o particular destes “excluídos” – não só da

Sociedade, mas do próprio convívio no interior do cárcere –, à busca do ponto de encontro entre

o particular e o universal da experiência humana, dado pela experimentação artística.

Segundo depoimentos e entrevistas, que em grande maioria eram semelhantes, a atividade

artística proposta representou-lhes oportunidade única de poder sair do isolamento e

expressarem-se livremente no ambiente colorido e enfeitado com diversas pinturas dispostas em

painel; algo até então inimaginável para eles.

COMENTÁRIOS:

Os internos alojados em celas de isolamento preventivo (seguro), em sua grande maioria,

são portadores de problemas de adaptação social e de ordem comportamental. Há exceções:

aqueles que, voluntariamente, solicitam sua permanência nestes locais em face das próprias

“ leis” vigentes entre os presos que rejeitam, sob ameaças de morte, os estupradores, os

assassinos de crianças, os alcagüetes, os policiais, etc.

Cientes dessas “regras e leis” , alguns presos, ao ingressarem na Unidade Penal, solicitam

à Divisão de Segurança e Disciplina seu alojamento no isolamento preventivo, como forma de se

sentirem mais seguros; preservarem sua integridade física e moral.

Constatou-se que, ao término das atividades propostas, muitos já haviam retornado ao

convívio; em média, no segundo mês de atividade a solicitação para saírem do isolamento

preventivo foi mais acentuada.

ATIVIDADE: DESENHO ARTÍSTICO E PINTURA – TURMA B

LOCAL: ATELIÊ DE ARTES DA PRISÃO PROVISÓRIA DE CURITIBA

REALIZAÇÃO DA PESQUISA: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2003

ENTREVISTADOS: Presos inscritos nas atividades de Desenho Artístico e Pintura.
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HISTÓRICO:

Não se pode negar a presença intrínseca das emoções humanas contidas no produto das

atividades artísticas desenvolvidas pelos propósitos. A amplitude da imaginação contemplada na

experiência estética demonstra a ruptura dos limites, das barreiras enfrentadas no cotidiano do

cárcere.

Devidamente orientados e estimulados o resultado atingido nesta etapa de assimilação de

conteúdos e materialização dos conceitos (sentimentos) atingiu níveis de aproveitamento que

foram além do projeto inicial.

COMENTÁRIOS:

Muitos dos propósitos inscritos nesta atividade jamais tiveram contato direto com a

expressão artística. Outros, com algum conhecimento na área, projetaram-se ao longo dos cinco

meses de estudo em duas aulas semanais. Todavia, o resultado geral da atividade em muito se

assemelha: cópias bem feitas, materialização de sentimentos, reprodução de paisagens, abstratos

significativos.

ATIVIDADE: ARTESANATO

LOCAL: ATELIÊ DE ARTES DA PRISÃO PROVISÓRIA DE CURITIBA, CELAS DE ALOJAMENTO

COLETIVO E INDIVIDUAL, DEMAIS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PENAL.

REALIZAÇÃO DA PESQUISA: ANOS DE 1996 A 2004

ENTREVISTADOS: Internos da Prisão Provisória de Curitiba, Penitenciária Central do

Estado e inscritos nas oficinas de Artesanato util itário.

HISTÓRICO:

Vivemos em uma época em que se compram artigos iguais em diversas partes do

mundo: as chamadas “ lembrancinhas” . O artesanato acaba sendo a opção de originalidade, o

diferencial. Ele tem a fisionomia de quem o faz e do meio onde é feito, guarda as características

culturais de cada região, se transforma em marca registrada; cartão postal de um lugar, de uma

cidade e de um país. Assim é que associamos rapidamente garrafas com desenhos feitos de areia

colorida ao Nordeste; panelas negras de cerâmica, típicas do Espírito Santo; artesanato em pedra

sabão, pensamos em Minas Gerais; boleadeiras, esporas, coletes de couro, se tornam símbolos

dos artesãos do sul do Brasil, etc.
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COMENTÁRIOS:

Dada às peculiaridades da Cultura do Cárcere, o artesanato assumiu as duas funções que

o define: terapêutico, para combater patologias decorrentes do isolamento social, como a

depressão; utilitário, como forma de obter renda junto à coletividade carcerária – venda do

produto aos companheiros de cárcere e visitantes.

A essência do artesanato é a manufatura, o ato de fazer manualmente, um a um, objetos

de uso cotidiano – os chamados utilitários, por sua gênese –, que, ao mesmo tempo, expressam a

cultura geral da “comunidade velada” do cárcere.

Dentro do cárcere, o artesanato passou a ser produzido como arte e, a cada dia, ganha

mais espaço na sociedade. Sua produção é ilimitada, quer em quantidade, quer em

diversificação; dada a capacidade criativa dos presos. Entre o que é produzido no interior da

Unidade Penal, destaca-se a “cestaria” , decorrente da reciclagem de papel onde o processo

criativo decorre do trançado (ou trama) baseada na cestaria indígena brasileira; as “samambaias” ,

criadas com base no reaproveitamento de embalagens do tipo “pet” (resina plástica usada na

fabricação de garrafas de refrigerantes); a pintura artística, com motivos infantis; cartões e papel

de carta; redes de pesca (tarrafas); dobraduras, baseadas na técnica do “Origami” ; patchwork,

arte de unir retalhos; bonecas de lã; artigos de mesa, em tricô e bordado; cata-ventos; barcos de

madeira (feitos com palitos de sorvete, de fósforos, e de dentes); porta-jóias, com

reaproveitamento de diversos materiais; bancos decorados, arte em madeira pirografado, etc.

A versatilidade e variedade do artesanato produzido no cárcere é tamanha, em face da

capacidade criativa do preso que, relacionados em sua íntegra, resultariam em inúmeras laudas.

ATIVIDADE: MOSAICO

LOCAL: ATELIÊ DE ARTES DA PRISÃO PROVISÓRIA DE CURITIBA

REALIZAÇÃO DA PESQUISA: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2003

ENTREVISTADOS: Presos inscritos na atividade de Mosaico Terapêutico e Utilitário.

HISTÓRICO:

A atividade proposta pretendeu trabalhar dois importantes aspectos da área: o terapêutico

e o utilitário. Embora ambos possam tender a uma mesma finalidade – o comércio, sob o título

de “artesanato” –, encontram-se em pólos distintos: o mosaico, trabalhado como atividade
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terapêutica, vem atender a necessidade de retirar a ociosidade dos inscritos, resgatar-lhes a auto-

estima, os valores individuais, transformando-se em verdadeira terapia ocupacional; o mosaico

trabalhado com finalidade utilitária, tende ao comércio da produção final, mas o papel do resgate

da auto-estima e dos valores individuais, como seres criadores que são, não sofrem qualquer

distinção: são ressaltados e valorizados em teor de igualdade ante à realidade carcerária.

COMENTÁRIOS:

As duas formas trabalhadas, à primeira vista, não apresentam quaisquer diferenças

significativas, pois além de serem utilizados os mesmos mecanismos de ensino e técnicas psico-

pedagógicas semelhantes, buscam o mesmo fim.

A principal diferença está nos participantes das oficinas: de um lado, presos portadores de

depressão, ansiedade, dificuldade de relacionamento, entre outras patologias, participam do

Mosaico Terapêutico; de outro, presos que não possuem patologias severas buscam no Mosaico

Utilitário, uma forma de obter renda “extra” com o trabalho produzido;  na “banca de

artesanato”, montada em dias de visita, são expostos “os produtos” de sua capacidade criadora,

que são adquiridos pelos visitantes: o dinheiro arrecadado é entregue, no mesmo dia, aos seus

familiares, contribuindo, assim, na manutenção das despesas de casa, como alimentação e

vestuário, bem como ao processo de Ressocialização.

3.2. OFICINA DE ARTES CÊNICAS (TEATRO, DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL)

ATIVIDADE: ARTES CÊNICAS –TEATRO

LOCAL: SALA DE RECREAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA DE CURITIBA

REALIZAÇÃO DA PESQUISA: JANEIRO A DEZEMBRO 1996

ENTREVISTADOS: Participantes da Recreação

HISTÓRICO:

Procurou-se enfatizar a importância da dramaturgia como forma de expressão e

exteriorização de emoções.

Para o desenvolvimento da atividade estabeleceu-se a divisão em duas etapas: o teatro

popular e a criatividade individual e coletiva.



71

Encontrou-se no mamulengo, o teatro de bonecos, uma forma de trabalhar a capacidade

criativa dos propósitos (presos) ao fito de iniciá-los na segunda etapa do processo.

Constatou-se o poder da improvisação e criatividade, bem como a humanização dos

personagens retratados e criados pelos presos.

COMENTÁRIOS:

O teatro leva o preso a se libertar dos preconceitos arraigados na cultura do cárcere;

desenvolve a conscientização de sua atual condição social e possibil idade de reivindicar seus

direitos. A temática principal é a realidade carcerária, seguida da dramatização de temas

familiares e sociais.

ATIVIDADE: LEITURA DRAMÁTICA

LOCAL: ESCOLA CEEBEJA – PRISÃO PROVISÓRIA DE CURITIBA - PPC

REALIZAÇÃO DA  PESQUISA: AGOSTO A DEZEMBRO 2003

ENTREVISTADOS: Alunos de 1º e 2º graus inscritos na atividade de Leitura Dramática e

demais membros da coletividade carcerária.

HISTÓRICO:

A leitura dramática é um “texto interpretado” com inflexões vocais e expressões faciais

que denotam emoções e sentidos. Sob a forma de transmissão oral, a leitura dramática revela os

fatos trágicos e cômicos; é livre da necessidade de guarda-roupa e cenografia.

A necessidade de investigação e proposição da atividade adveio do interesse pelo

processo ressocializador, com vistas à observação do comportamento individual e coletivo, senso

de responsabilidade, e os meios necessários a propiciar uma reeducação lastreada na modificação

substancial dos problemas de ordem disciplinar e comportamental.

COMENTÁRIOS:

No período aludido, constatou-se que os presos participantes desta atividade, em especial,

demonstraram sensível melhora no desempenho escolar e da autodisciplina.

No mesmo interregno foi proposta à coletividade em geral a criação de contos e poesia,

sendo que um dos presos participantes do Programa restou premiado, em 3º lugar, no “Concurso
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Nacional de Poesia Helena Kolody” , 13ª edição, ano 2003, promovido pela Secretaria de

Estado da Cultura do Paraná.
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Violeta

Pula, Violeta.
Violeta, pula!

Era eu ainda criança, cheio de esperança,
quando aos risos ouvi, pela vez primeira,
voz firme e certeira que fez a Violeta
dar piruetas perfeitas para lá e para cá.

Pula, Violeta.
Violeta, pula!

Nas manhãs de domingo, sempre sorrindo,
alegre eu cantava; nada mais importava.
No picadeiro suspenso, sobre o Belém lindo,
o palhaço reinava, a banda tocava, a Violeta pulava...

Pula, Violeta.
Violeta, pula!

Flor não é, a Violeta flor.
Salta, pula; pula, salta.
Ao comando de um só tutor
a Violeta pulou, pulou a Violeta.

Pula, Violeta.
Violeta, pula!

O tempo passou, a voz se calou...
Triste ficou a Violeta, que não é flor.
“Petizadas” sem fim, a Violeta encantou;
não menos o palhaço tutor, com seu amor.

Não mais pula a Violeta, que não é flor.
Não mais reina o palhaço, que foi seu tutor.
Palhaço também fui, palhaço ele sempre será.
Chic-Chic é o seu nome, que fez a Violeta dar piruetas perfeitas no ar...

Autor: JSIA
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ATIVIDADE:  ARTES CÊNICAS – EXPRESSÃO CORPORAL

LOCAL: REFEITÓRIO INTERNO DA PRISÃO PROVISÓRIA DE CURITIBA – PPC.

REALIZAÇÃO DA PESQUISA: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2003

ENTREVISTADOS: Presos inscritos na atividade, membros da coletividade carcerária, não

participante do projeto.

HISTÓRICO:

A atividade baseou-se na capacidade criativa de cada participante sob diversas influências

externas (musicais e não musicais). Não somente a dança e a temática folclórica, esta consistente

em folguedos populares, foram alicerces ao desenvolvimento do propósito. Buscou-se a

interação do grupo e avaliação, por meio de debates, das expressões trabalhadas.

COMENTÁRIOS:

Além do “berço pronto” que lhes foi passado, ou revivido, quanto aos folguedos e danças

populares, os presos submetidos às diversas influências externas expressaram corporalmente,

tudo o que sentiam, inclusive, criando situações trágico-cômicas, mediante o desenvolvimento da

mímica.

Os presos, cientificados do propósito da atividade, criaram pequenos textos “codificados”

em linguagem corporal ao fito de provocar no expectador uma reação e identificação à ação.

A compreensão foi imediata, pois o movimento corporal, presente no cotidiano, nas

atividades dinâmicas, conduz à busca de um significado para ações e reações do propósito.

Ademais, a experimentação corporal e as vivências proporcionadas pelos folguedos populares

sugeridos, representou não só a possibil idade de “reconhecimento” das tradições populares

esquecidas, como também o resgate da expressão com maior inteligência, responsabil idade,

disciplina e sensibil idade. O resultado mais significante foi à superação do preconceito já

arraigado na institucionalizada cultura do cárcere, consistente na representação de outra

realidade que não aquela presente no cotidiano da Unidade Penal.   
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3.3.  OFICINA DE MÚSICA:

ATIVIDADE: PRÁTICA INSTRUMENTAL

LOCAL: PRISÃO PROVISÓRIA DE CURITIBA.

REALIZAÇÃO DE PESQUISA: ABRIL A JUNHO DE 2000

ENTREVISTADOS: Integrantes do grupo musical da PPC

HISTÓRICO:

Em um primeiro momento, pretendeu-se trabalhar a prática instrumental, como

ramificação Terapêutica em música, mediante a identificação de músicos e instrumentistas com a

finalidade de formar um conjunto musical para animar as festividades dentro da Unidade Penal

(Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Encarcerado, Natal); em segundo, a oportunidade de iniciar

o preso no processo de profissionalização oportunizando sua reinserção social, como músico

profissional.

COMENTÁRIOS:

A atividade foi desenvolvida estritamente em função do conhecimento musical de cada

participante, determinando-se um conjunto formado por quatro percussionistas, duas guitarras,

um contra-baixo, um cavaquinho (Prof. Orlando), um teclado e vocal.

Não fosse a rebelião, que destruiu boa parte das instalações da PPC e do instrumental

guardado no setor de recreação, em julho de 2000, o grupo musical que vinha interpretando

belíssimas jóias da nossa Música Popular Brasileira, com grande maestria e destreza, ainda

estaria ativo, cumprindo todas as funções e objetivos para que fora criado.

A atividade, buscou ainda contribuir à terapia, em face da ociosidade que impera no

cárcere e de ser algo intrinsecamente intrigante utili zar a prática instrumental terapeuticamente.

Antes de quaisquer providências cuidou-se em estabelecer as fronteiras de campo onde

pretendeu-se desenvolver a atividade nos moldes traçados em musicoterapia, já que sem aquelas

impossível saber os problemas que melhor serão atendidos por esta. Os padrões éticos adotados,

sob a supervisão de um profissional habilitado,indicaram como terapêutica o “desvio

comportamental” , a dificuldade de “adaptação ao novo meio social” , e depressão causada em

face do ambiente do cárcere.
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Os propósitos foram direcionados à prática instrumental, em face da combinação

dinâmica de muitas disciplinas que contemplam a área, por entender o caráter transdisciplinar da

atividade em torno das áreas de música (prática instrumental) e terapia, cuja união forma o

híbrido designado musicoterapia; in casu, buscou-se a interação com a psicologia, terapia

ocupacional, sociologia entretenimento e artes.

O contraste vultuoso às abordagens teóricas e práticas, denotaram à compreensão dos

propósitos em face do envolvimento direto e pessoal no processo de criar, recriar, escutar e

interpretar a música. De todo o processo a identidade dos participantes, como seres criadores e

participantes do processo ressocializador, foi resgatada no próprio ambiente lúgubre em que

vivem. Todavia, o processo de “tratamento” não se completou...

ATIVIDADE: PRÁTICA  INSTRUMENTAL

LOCAL: ATELIÊ DE ARTES DA PRISÃO PROVISÓRIA DE CURITIBA - PPC

REALIZAÇÃO DA PESQUISA: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2003

ENTREVISTADOS: Presos inscritos nas oficinas de violão, flauta doce, teclado e percussão.

HISTÓRICO:

Os presos foram selecionados e incorporados às turmas de prática instrumental em

conformidade com suas aptidões anteriores e interesse demonstrado durante a entrevista; à

vontade de aprender e executar o instrumento musical escolhido foi fator preponderante ao

sucesso da atividade.

COMENTÁRIOS:

Especialmente, nesta oficina, o objetivo primordial não estava centrado na

profissionalização do preso como intérprete, mas o de aguçar-lhe a vontade de prosseguir seus

estudos com esse fim, “extra-muros” , e a interação com a terapia  ocupacional, entretenimento,

psicologia, filosofia da música (teoria clinica).

No particular enfocado, buscou-se trabalhar o processo sistemático de intervenção,

proporcionando ao propósito ajuda à saúde mental, utili zando experiências musicais anteriores e

as relações que se desenvolvem mediante as forças dinâmicas de mudança de ordem

comportamental.
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O propósito da atividade foi embasado nos conhecimentos organizados e regulados ao

fito de fomentar a continuidade da atividade proposta na vida gregária em sociedade. Não

representou aos participes uma atividade aleatória de experiências não planejadas que podem vir

a ser úteis ou benéficas para o reeducando. A intervenção proporcionou ajuda aos propósitos,

dando-lhes oportunidade de receber empatia, compreensão, reconhecimento e separação; para

desenvolverem auto-expressões musicais e não-musicais; interação e comunicação; para

perceberem em si e ao outro e terem insights sobre suas vidas; para motivação e auto-

transformação, com assistência e intervenção diretas.

Em face do pressuposto da “ameaça potencial” que os colocou à mercê da sociedade,

imaginária ou real, ante a avaliação diagnóstica, tratamento e avaliação,  o resultado obtido

superou as expectativas. Tornaram-se produtores de cultura musical: compositores e intérpretes,

ao contrário do que fora planejado inicialmente. Por fim, recuperados em sua auto-estima e em

seus valores éticos e morais.         

ATIVIDADE: TEORIA MUSICAL

LOCAL: ATELIÊ DE ARTES DA PRISÃO PROVISÓRIA DE CURITIBA – PPC

REALIZAÇÃO DA PESQUISA: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2003

ENTREVISTADOS: Presos inscritos nas atividades de canto, prática instrumental, teoria

musical, e demais membros da coletividade carcerária.

HISTÓRICO:

A teoria musical fornece subsídios necessários à compreensão da linguagem musical.

Abordada em seu aspecto mais elementar, constitui alicerce ao melhor desempenho dos

partícipes, bem como ao esclarecimento de dúvidas latentes naqueles que detinham

conhecimento musical.

COMENTÁRIOS:

Observou-se grande interesse dos partícipes em esclarecer dúvidas existentes, decorrentes

de reminiscências de estudos musicais realizados durante a vida em sociedade. De outro lado,

contatou-se que o aprendizado da linguagem musical possibil itou o engajamento do preso em

outras atividades musicais, contribuindo-se a uma participação mais efetiva do mesmo e a

sensíveis mudanças de ordem comportamental.



78

ATIVIDADE: CANTO CORAL

LOCAL: ATELIÊ DE ARTES DA PRISÃO PROVISÓRIA DE CURITIBA – PPC

REALIZAÇÃO DA PESQUISA: AGOSTO A  DEZEMBRO DE 2003

ENTREVISTADOS: Presos inscritos na atividade de canto coral e demais membros da

coletividade carcerária.

HISTÓRICO:

Sob o dogma do Canto Orfeônico criado por Villa-Lobos na década de 30, muitas escolas

instituíram o canto em seu currículo.

Passados 74 anos, a semente plantada por Villa-Lobos germinou e transformou-se em

frondosa árvore; hoje estamos a colher seus frutos.

A música folclórica e a música popular brasileira constituíram a base do pequeno

repertório do grupo formado por meio de seleção vocal e auditiva. Com o grupo formado a

atividade ganhou novos adeptos e a simpatia da coletividade carcerária.

COMENTÁRIOS:

A atividade proposta procurou desenvolver as potencialidades e a sensibil idade do preso

por meio dos elementos que mais se identificavam com a cultura individual e coletiva. Daí a

necessidade da diversificação da temática musical.

Em aulas dramatizadas, em conformidade com a metodologia participativa, explorou-se,

em um primeiro momento, os sons naturais que o próprio corpo nos proporciona; em segundo

momento, a técnica vocal foi explorada em todas as suas formas. A música folclórica foi uma

das grandes aliadas ao bom desenvolvimento da atividade; bem como o forte sincretismo

religioso, levando-nos à exploração de canções evangélicas incorporando-as ao repertório do

grupo.

ATIVIDADE: FOLCLORE BRASILEIRO



79

LOCAL: ATELIÊ DE ARTES DA PRISÃO PROVISÓRIA DE CURITIBA – PPC

REALIZAÇÃO DA PESQUISA: JANEIRO A MAIO DE 2004

ENTREVISTADOS: Presos participantes da atividade proposta, das oficinas de música, artes

plásticas e artes cênicas; demais membros da coletividade carcerária.

HISTÓRICO:

A despeito de posições teóricas ou não, que possam desprestigiar o fato folclórico em si,

a atividade proposta foi interpretada sob a dinâmica existente no quadro de uma cultura popular,

nas “raízes” dos propósitos, com base em expressões provocadas pelas mudanças sociais

vivenciadas, e na própria cultura institucionalizada do cárcere.

A atividade foi iniciada após a seleção de um pequeno grupo (10 participantes), sugestão

do Arte-Educador  colaborador, que pretendeu trabalhar, de forma lúdica, os três elementos

constitutivos da música: Ritmo, Melodia e Harmonia.

A dinâmica empregada na atividade foi baseada na metodologia participativa, interação

grupal e o compartilhamento de informações; troca de experiências, em face da temática da

oficina.

COMENTÁRIOS:

Não há argumento capaz de justificar a implementação da atividade proposta. Em face da

significativa importância que o Folclore Brasileiro representa no processo formativo e a

curiosidade demonstrada pelos partícipes em conhecer as influências externas que contribuíram à

formação das nossas tradições culturais, fazemos nossas, as palavras de Soares Ribeiro: “A

ênfase no estudo do folclore está fundamentada no entendimento de que se ama o que se

conhece, daí o valor da informação; vive-se o que é conhecido, amado, procurado e descoberto, o

que corresponde a uma identidade própria, a um valor, a uma expectativa”137.

                                                       
137

 SOARES RIBEIRO, p. 130.
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Capítulo IV

Considerações finais e Sugestões

A utilização da Arte-Educação, proposta de trabalho no processo de Ressocialização de

presos do Sistema Penitenciário (em especial, da Prisão Provisória de Curitiba), aponta aos

governantes, Coordenador do Departamento Penitenciário, Direções das Unidades Penais e aos

funcionários que atuam no sistema penitenciário em geral, uma tarefa evidentemente mais árdua

e profunda que o “simples encarceramento” de duplo propósito: entre grades, o preso deixa de

representar uma ameaça à sociedade e, ao ser preso, serve de exemplo para que outros não

repitam seu delito. Ledo equívoco. Sob a ótica psicológica, representa a completa degradação da

pessoa do condenado, decorrente da privação da liberdade. É, antes tudo, ousada iniciativa que

leva o reeducando a identificar-se como um ser criador capaz de reconstruir sua identidade

cultural pretérita; resgatar-lhe valores há muito perdidos. É levá-lo a apreciar o belo, a criação

artística em toda sua essência, como forma de modificar conceitos anteriores, possibilitando sua

reinserção social harmônica e a diminuição da reincidência. É valorizar e promover a atividade

artística como principal objetivo no processo de resgate da auto-estima, dos valores éticos e

morais, e da dignidade (humana) do preso.

No contexto penal, a Arte-Educação surge para possibilitar a efetiva ressocialização e

reintegração social do preso; antes de ser uma atividade pouco convencional à realidade

carcerária, de um ponto de vista ressocializador, é o elemento capaz de modificar o “status quo” ,

o estado de espírito individual e coletivo: revela o ponto de encontro entre o particular e o

universal da experiência humana.

A utilização da Arte-Educação é uma conseqüência do esforço de todos: não pode brotar

e crescer se não houver espontaneidade, criatividade, “ liberdade”, aceitação coletiva,

comunicação livre. A imposição de regramentos rígidos, aqui, é algo que subjaz ao passado.

Esses traços, desenvolvidos no âmbito da consciência reflexiva – quando então, o Arte-Educador

tem elementos que levarão o preso a criar, de forma orientada, utilizando as fontes naturais de

inspiração e de agir de acordo com esse entendimento, constitui um verdadeiro “antídoto” para o

“veneno” da “prisonização” e à perda gradativa da identidade cultural do preso lançado em um

arcabouço e submetido ao chamado processo de “endoculturação”.

É importante ressaltar que a criminalidade é um fenômeno multifatorial que sempre

representou um desafio à sociedade. A idéia de prender o criminoso e eventualmente recuperá-lo,
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que inclusive já está algo ultrapassado, é historicamente recente. Não é o que aqui se propõe e se

entende como a “Ressocialização de presos estimulada pela Arte-Educação”, pois há casos e

casos, mas o aproveitamento da capacidade criadora a fim de exteriorizar sentimentos e

potencialidades adormecidas do reeducando, cultivar os traços ainda remanescentes no

surgimento e sobrevivência de sua cultura pretérita e dar condições efetivas a reinserção social.

Não se trata apenas de fazer valer o preceito legal, mas também de manter o propósito em

todo o contexto penal, pois relegar o lúdico ao confinamento celular absoluto, sem quaisquer

perspectivas de reabil itação e ressocialização, é tornar a pena privativa de liberdade em algo

extremamente cruel, o que fere, frontalmente, o preceito constitucional da individualização da

pena de prisão. Como já dissemos, nem todos os presos estão “contaminados” com os efeitos

perniciosos do cárcere.

Aqui, cabe verter um parêntese: o processo de ressocialização precisa ser contínuo e

gradativo como o é a execução da pena privativa de liberdade. É o caso de, radicalizando a

legislação, entender que o regime integralmente fechado – imposto a alguns condenados – retira

da pena o seu próprio predicado ressocializador, que é o que deve nortear-lhe a fixação, por sua

gênese. Como não se pode entender a existência de pena prisional que não seja direcionada à

recuperação do criminoso, igualmente não se pode fulminar a possibilidade de sua recuperação,

quer seja pelo regime progressivo (para usar um termo da própria lei), quer seja mediante a Arte-

Educação.

O apenado não pode entrar em uma prisão como se no portal estivesse gravado a

inscrição “Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate”138, como os desgraçados condenados ao

Inferno na mais monumental das obras, de Dante. Nem se pode incluí-los na legião daqueles

“cujo castigo é a perda da razão”139.

O afastamento do regime progressivo ao preso, sob a charlação de senhor de

periculosidade ímpar, a merecer, ele, o afastamento da humanização da pena que o regime de

progressão viabil iza, é dar-lhe condições de retorno abrupto à sociedade que o segregara, já com

cicatrizes inerentes ao abandono de suas características pessoais e à vida continuada em um

ambiente criado para atender a situação das mais anormais e que, por isso mesmo, não oferece

quadro harmônico com a almejada ressocialização. Ora, o que se propõe é justamente o

contrário: que o pressuposto da Ressocialização, mediante a Arte-Educação, esteja presente em

                                                       
138 ALIGHIERI, Dante. A divina comédia. Canto III . 9. “Deixai aqui todas as esperanças, ó vós que entrais” .
139 Idem, ibidem, canto II I. 18.
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todos os estágios de cumprimento de pena, acenando ao condenado com dias melhores,

incentivando-o, humanitariamente, à correção, à reinserção social efetiva.

À medida em que forem cultivados os traços remanescentes da cultura pretérita do

condenado, haverá um “clima” menos lúgubre e sombrio no cárcere; um ambiente cultural

alternativo – criado em espaços alternativos – para que as atividades em Arte-Educação surjam e

sejam cultivadas, dês que, como já enfocado, estas representam um retorno às mais remotas

reminiscências de suas raízes capazes de fomentar o processo ressocializador.

Onde há possibil idade, a implementação de uma nova metodologia de Tratamento Penal

voltada à reintegração social e harmônica do apenado, estimulado pela Arte-Educação, é

alternativa recomendável: levar o preso à participação e à vivência das atividades arte-

educadoras é proporcionar o regate de todos os valores perdidos. Isso só pode acontecer quando

o condenado faz parte do contexto onde se pretende realizar a atividade artística, o que, aliás, é o

caso retratado, pois a “comunidade velada” existe e nela está inserido o nosso propósito. Mas, é

preciso ir mais além. É imprescindível mudar a consciência dos funcionários que atuam no

sistema penitenciário, que só estão qualificados apenas para tarefas de segurança e não à

reinserção social do reeducando, em face de não conhecerem a Cultura do Cárcere: eis um

desafio a ser enfrentado. Em razão das limitações existentes é necessário um trabalho árduo e

constante, de grande empenho, ou seja, ir mais além do que o Sistema Penitenciário oferece até o

presente momento; ter como escopo maior o bem comum, sendo indissociável da noção de todos

a observância da dignidade da pessoa humana (preso), que é solapada pelo afastamento, por

vezes completo, de contexto revelador da esperança, ainda que mínima, de passar-se ao

cumprimento da pena sem quaisquer perspectivas de ressocialização; ou o propósito concreto de

ver, ela, efetivamente instituída a empreender um comportamento carcerário voltado à ordem, ao

mérito e a uma futura reinserção no meio social.

As atividades propostas em Arte-Educação, ao serem desenvolvidas e retomadas no

âmbito da Unidade Penal, podem ser consideradas como um retorno às reminiscências culturais

da vida anteacta do preso pelo caráter de universalidade dessas manifestações e porque estão

desvinculas da realidade nua e crua do cotidiano do cárcere.

Os atuais métodos de confinamento absoluto demonstram a falibil idade do Sistema

Prisional quanto a possibil idade de promover a ressocialização e a integração social harmônica

do condenado, haja vista a ausência de programas específicos para cumprir o preceito legal,

fartamente demonstrado pela práxis, como já enfocado. Todavia, a questão da ressocialização
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está sempre voltando aos debates mais antagônicos e acalorados, pois o Sistema não vem

oferecendo o apoio adequado para que o preso seja reintegrado à sociedade; colabora ainda mais

para aumentar o seu grau de periculosidade, funcionando como verdadeira escola de

aperfeiçoamento de criminosos. Cabe, aqui, uma indagação: O que se pode esperar de alguém

que, antecipadamente, sabe da irrelevância dos próprios atos e reações durante o período no qual

ficará longe do meio social e familiar e da vida normal que tem direito um ser humano; que

ingressa em uma penitenciária com a tarja de despersonalização?

Em face dessas assertivas, a Arte-Educação é capaz de fomentar o processo de

ressocialização, retirando os presos da ociosidade que o ambiente carcerário proporciona. Estes,

por sua vez, apinhados em instalações precárias, insalubres, com um mínimo de condições

favoráveis à dignidade humana (se é que se pode afirmar serem eles, os presos, portadores de

direito tão fundamental).

São 250 mil presos distribuídos no sistema prisional de todo o Brasil para uma lotação

onde mal caberiam 170 mil condenados. No caso da Prisão Provisória de Curitiba, são 584 vagas

para uma lotação média mensal de 850 presos.

É de conhecimento geral que grande parte da população carcerária está confinada em

cadeias públicas, presídios, casas de detenção e estabelecimentos análogos, onde prisioneiros de

alta periculosidade convivem em celas superlotadas com criminosos ocasionais, de escassa ou

nenhuma periculosidade, e pacientes de imposição penal prévia (presos provisórios ou

aguardando julgamento), para quem é um mito, no caso, a presunção de inocência. Nestes

ambientes de estufa, a ociosidade é a regra; a intimidade, inevitável e profunda. A deterioração

do caráter, resultante da influência corruptora da “subcultura prisional” , o hábito da ociosidade, a

alienação mental, a perda paulatina da aptidão para o trabalho, o comprometimento da saúde, são

conseqüências desse tipo de confinamento promíscuo, já definido acima como “sementeiras de

reincidências” , dados os seus efeitos criminológicos. Tais problemas têm sido freqüentemente

abordados pelos meios de comunicação de massa, e o resultado é um só: os presídios do país

constituiem-se em verdadeiros “barris de pólvora”, cujo estopim, aceso há muito tempo, está

prestes a atingir a sua base final; quando explodem, as rebeliões, com atrocidades impensáveis e

inimagináveis, são noticiadas; quando não, fugas espetaculares são registradas, como a do

famoso “Escadinha”, resgatado de helicóptero do interior de um dos presídios do Estado de São

Paulo.
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Em razão de tudo isso, o Arte-Educador deve conhecer fundo a Cultura do Cárcere e a

temática da Arte-Educação, reconhecendo nela uma genuína forma de humanizar o homem, para

poder introduzir o preso nas atividades propostas ao fito de proporcionar sua reinserção social;

bem como conscientizar os funcionários que atuam no sistema penitenciário da necessidade de

conhecer a cultura existente no cárcere, sem o quê este não poderá contribuir ao almejado

processo de ressocialização.

Não podemos esquecer que à sociedade não interessa o retorno de um cidadão, que

enclausurou, embrutecido, muito embora o tenha mandado para detrás das grades com o fito,

dentre outros, de recuperá-lo, objetivando uma vida comum em seu próprio meio, o que o tempo

vem demonstrando, a mais não poder, ser uma quase utopia.

Em resumo, o que aqui se sugere é a realização de um trabalho constante, educativo,

profundo, amplo, cujos resultados só poderão ser avaliados com base nos índices de reincidência

em relação aos presos submetidos ao processo ressocializador estimulado pela Arte-Educação; e

no resultado da conscientização dos agentes e funcionários do sistema penitenciário sobre o

tratamento penal até então dispensados aos “seus” custodiados.

Para ser bem sucedido, o arte-educador deverá ser um facil itador à valorização da

produção artística do preso como forma de exteriorização de sentimentos, recuperação da auto-

estima, dos valores éticos e morais. Enfim, tudo o que é produzido deve ser objeto de reflexão

constante, como seres criadores que são, igualmente capazes de transformar o ambiente lúgubre

do cárcere; “moradia eterna”, para a maioria dos “excluídos” .

A ênfase na ressocialização de presos, estimulada pela Arte-Educação, está fundamentada

no entendimento de que a atividade artística subsidia a capacitação formativa do preso no sentido

individual e coletivo, oportunizando a exteriorização de sentimentos (amar o que conheceu,

mediante a materialização desses sentimentos), habil idades, criatividade e potencialidades

adormecidas, fornecendo conteúdo para a ampliação do conhecimento e reintegração social

harmônica, tomando-se por base experiências artísticas e manifestações folclóricas da vida

pretérita do condenado.

Portanto, revive-se o que é conhecido, amado, procurado e redescoberto, o que implica no

resgate de sua própria identidade, um valor perdido; criar uma expectativa. Eis, ai, o verdadeiro

processo de “Ressocialização de Presos, estimulado pela Arte-Educação” e a efetiva reintegração

social e harmônica do condenado, que há de incutir na coletividade carcerária, com presos

pertencentes à diversas comunidades e culturas – agora submetidos à institucionalizada Cultura
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do Cárcere –, a consciência e a solidariedade, como pilares da reedificação de seu caráter, de

seus valores e de sua identidade cultural pretérita, com a efetiva participação da sociedade.

Como já dissemos, a melhor pena é, sem dúvida alguma, aquela cumprida com a participação

desta.

Assim, estaremos agindo no interesse da preservação do ambiente social, da sociedade,

que, dia-menos-dia, receberá de volta aquele que inobservou a norma penal e, com isto, deu

margem à movimentação do aparelho punitivo do Estado.

O Sistema Prisional precisa abrir-se de modo a propiciar o verdadeiro resgate do preso e

“remodelar” a Cultura do Cárcere; desenvolver uma consciência crítica que advém da

experiência negativa até então registrada. É necessário adotar medidas – agora tratadas como

problemática global de assistência aos presos –, ao fito de orientá-los ao retorno útil à sociedade

e proporcionar-lhes uma integração harmônica, respeitando as peculiaridades individuais de sua

personalidade, contribuir à profissionalização; fomentar a Arte-Educação como forma de

humanizar o homem, resgatando-lhe a auto-estima.

Para que a Arte-Educação seja integrada no contexto Penal, como objeto Ressocializador,

é fundamental que uma série de fatores comecem a ser articulados. Não se trata simplesmente de

inserir o fazer artístico na vida do preso, mas proporcionar que a experiência com a Arte seja o

elo de ligação entre o eu verdadeiro, adormecido, e a realidade presente do cárcere que pode e

deve ser mudada; transforme-se em exercício contínuo da descoberta de si e do mundo.

Essa descoberta implica reconhecer a necessidade da Arte como “válvula de escape”

capaz de expressar habil idades e exteriorizar sentimentos, abrindo-se espaço para fluir o

pensamento divergente – objeto de “transmudação” do presente trabalho – e “harmonizar os

desiguais” . Não existe, pois, o certo e o errado ou uma resposta única. Existe, sim, a

possibilidade de criação de uma forma, de uma música, de um texto poético, de uma

dramatização, de recuperação da dignidade humana.

Espera-se que a Cultura do Cárcere ainda seja objeto de apreciação e “remodelação”. Não

se pode esquecer que esta é fruto das necessidades de adaptação do ser humano (preso) em face

da nova realidade que o cerca. Quando esta começar a sofrer os “ataques” do próprio preso, com

vistas à sua remodelação; quando a sua capacidade criadora for “sublimada” no processo de

restabelecimento dos valores individuais e coletivos, deixando o fluir artístico superar os

obstáculos cotidianos, finalmente se estará diante de uma nova realidade.
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Poderá, então, o preso, pensar e refletir sobre a vida, ter uma nova visão de si e do mundo

– esta, provisória, eis que seu objetivo maior é retornar à vida gregária em sociedade – ser sujeito

de seus próprios símbolos, ao fito de ser acolhido no “mundo exterior” , à vida normal na

sociedade humana, e, portanto, Ressocializar-se...

ANEXOS
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1. Título

RESSOCIALIZAÇÃO – o resgate dos valores éticos e morais do interno, mediante o
desenvolvimento de atividades artístico-culturais, sociais e de sensibilização em espaços
alternativos, ao fito de minimizar os efeitos perniciosos da privação de liberdade.

1.1. Delimitação do Título:

1.1.1 Programa de Ressocialização “Bem Viver”

2. Problema

Tomando-se por base os preceitos legais contemplados na Lei de Execução Penal,
notadamente o que se refere ao tratamento dispensado aos internos do Sistema Penitenciário
– Estadual ou Nacional –, durante o cumprimento de suas penas, máxime quando muito se
tem falado acerca da ineficácia dos atuais métodos de confinamento absoluto, pergunta-se:

“ O que se tem realizado ao fito de propiciar à comunidade, funcionários, famili ares e,
notadamente, aos internos da Prisão Provisória de Curitiba um método de reintegração
social harmônica que, além de somar-se aos já existentes, ao mesmo tempo, coloque em
perspectiva a tão falada questão da ressocialização e os meios necessários para
restabelecer, dentro do contexto psicosocial e psicopedagógico, sua humanização, com
ênfase à valorização da vida, recuperação da auto-estima e da autoconfiança?”

3. Justificativa

De um ponto de vista ressocializador, a práxis tem demostrado ao longo dos anos que o
Sistema Penitenciário vem enfrentado inúmeros problemas, frente a superlotação dos
presídios, sujeitando-se ao cumprimento de sua mais simples função: o encarceramento.

Urge, portanto, a criação de um programa complementar a ser implementado por vários
projetos relacionados às áreas afins que o “Programa de Ressocialização Bem Viver”
contempla; ao passo que insurge-se como verdadeira revolução social no dia-a-dia do
interno, pois possibil ita seja ele capacitado a valorizar a convivência social e harmônica,
induz-se à reflexão das ações e omissões do interno diante da vida, preparando-o para
retornar à sociedade, após o seu desligamento da instituição penal.

Enfim pretende-se, propiciar ao interno, harmonicamente, recuperar sua condição de ser
humano; conquistar seu espaço – até então institucionalizado –, segundo os critérios do
Programa, tomando-se por base a capacidade de expressar seus sentimentos, habil idades,
criatividade e potencialidade, interagindo no grupo com solidariedade e companheirismo.

A Prisão Provisória de Curitiba servirá como Unidade Prisional Experimental e Modelo –
desinstitucionalizada dos efeitos perniciosos do cárcere até então arraigados em centenas de
internos – às demais Unidades do Sistema Penitenciário do Estado. Daí, justificar-se a
implantação do Programa já nominado.
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3.1. Órgão Gestor

Para que o Programa de Ressocialização “Bem Viver” fosse implantado nesta Unidade
Penal, fez-se necessário a criação de um setor denominado                      Coordenação do
Núcleo do Programa (CONUP), cuja finalidade consiste em criar, coordenar e monitorar
Projetos, Workshops e Palestras de caráter ressocializador ao fito de reintegrar à sociedade os
internos desta Unidade Penal, e diminuir os índices de reincidência.

4. Organogramas

5. Objetivo Geral

Criar projetos nas áreas de Segurança, Saúde, Educação e Cultura Religiosa, destinados a
minimizar os efeitos perniciosos da privação de liberdade, infundidos no ânimo e no
comportamento dos apenados, tomando-se por base o preceito legal da integração social
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harmônica do condenado e a humanização da pena de prisão, com vistas à diminuição dos
índices de reincidência, bem como conscientizar o pessoal penitenciário, familiares e a
sociedade da existência da “Cultura do cárcere”, e reabilitação possível.

5.1. Objetivos Específicos:

5.1.1. Criar projetos que irão compor o “Programa de Ressocialização Bem Viver” ,
mediante a implementação de idéias, metodologias participativas e a realização de
Workshops, Palestras e Oficinas de atividades artístico-culturais e de valorização da vida.

5.1.2. Propiciar a criação de espaços alternativos para o desenvolvimento das atividades
propostas no presente Programa, notadamente, com vistas à expressão de habilidades,
sentimentos, criatividade e potencialidade dos internos.

5.1.3. Realizar entrevistas junto aos internos que compõem a coletividade carcerária,
tomando-se por base a característica cultural de cada indivíduo, buscando a formação de
grupos de trabalho.

5.1.4. Compelir a coletividade carcerária seja participante de um processo de reflexão
quanto as ações e omissões diante da vida, dos valores éticos e morais, e de
comportamento.

5.1.5. Minimizar os efeitos da institucionalização prisional, por meio de atividades
motivadoras ao resgate dos valores sociais, sobretudo a convivência grupal.

5.1.6. Executar os cursos ofertados pelo Programa de Profissionalização do
Departamento Penitenciário do Estado, propiciando a capacitação profissional e o
favorecimento do retorno útil à sociedade.

5.1.7. Trabalhar a capacidade cognitiva e psicomotora do interno, mediante o
desenvolvimento do Artesanato Util itário e Terapêutico.

5.1.8. Valorizar o conhecimento artístico-cultural de cada interno, com base em sua
história de vida, buscando informações da cultura local, motivando-o a interagir com o
grupo.

5.1.9. Demostrar que a integração social harmônica é possível, em razão de que os
propósitos contidos no Programa contribuem ao melhor desempenho das potencialidades
do interno, repensando a vida, agindo com perseverança na busca do autoconhecimento e
no exercício da cidadania.

5.1.10. Acompanhar o desenvolvimento do interno em nível individual e grupal nas
atividades propostas, mediante avaliação objetiva, subjetiva e cognitiva, relatando em
ficha própria o progresso obtido, haja vista a necessidade do acompanhamento do
propósito pela Comissão Técnica de Classificação, determinando a correta
individualização da pena.
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5.1.11. Expandir o atendimento aos dependentes de drogas e álcool, bem como a
conscientização da coletividade carcerária quanto às DSTs/AIDS.

5.1.12. Identificar junto a coletividade carcerária os internos portadores de problemas de
ordem comportamental e de relacionamento, propiciando o resgate dos valores sociais,
favorecendo-lhes a adaptação ao universo em que estão inseridos, e a integração grupal
por meio de atividades artísticas e musicoterápicas.

5.1.13. Propor a criação de canteiros fitoterápicos mediante o cultivo de ervas medicinais,
conscientizando os internos sobre a importância dos tratamentos alternativos que a
natureza nos possibilita.

5.1.14. Buscar junto a comunidade voluntários com o propósito de contribuir à realização
dos projetos implementados pelo Programa de Ressocialização “Bem Viver” .

6. Desenvolvimento

O “Programa de Ressocialização Bem Viver” será desenvolvido mediante a criação de
Projetos, Workshops e Palestras, contemplados nos objetivos do presente Programa em
conformidade com as áreas de atuação e abrangência, a saber:

6.1. Área de Educação:

6.1.1. Projeto de Artes Plásticas:

Caracteriza-se pelo desenvolvimento da capacidade cognitiva e psicomotora,
mediante a exteriorização dos sentimentos, a manifestação de habilidades, criatividade e
potencialidade – ressalta-se que tais conteúdos estão intrinsecamente ligadas à todas as
Oficinas de arte –. Ressocializar, em arte, implica despertar e conscientizar o interno de
que é possível externar emoções, mediante o desenvolvimento da percepção estética,
sensibil idade, imaginação e manifestação espontânea auto-expressiva, revelando o ponto
de encontro entre o particular e o universo da experiência humana, oportunizando a
possibilidade da renovação de idéias e sensibil ização para a experimentação artística. A
percepção estética, que pretende-se trabalhar, é a chave da comunicação artística, fala por
si mesmo e vai além das intenções do artista (interno).

6.1.1.1. Sub-projeto “Mosaico” .

6.1.1.2. Sub-projeto “Desenho”.



92

6.1.1.3. Sub-projeto “Pintura”.

6.1.1.4. Sub-projeto “Fantoche”.

6.1.1.5. Sub-projeto “Origami” .

6.1.1.6. Sub-projeto “Enxergar a Vida”.

6.1.2. Projeto de Artes Musicais:

Está centrado no desenvolvimento das potencialidades e sensibil idade do homem
marginalizado inserido em um arcabouço, cuja sustentação encontra-se nos elementos
que se aglutinam entre si, como: o som, o sentido, a percepção, o aprendizado musical, a
prática vocal e instrumental. A proposta desse trabalho ressocializador deve desenvolver-
se em conformidade com as especificidades das unidades penais e nas populações que
nelas estiverem inclusas, devendo seguir uma criteriosidade específica que a realidade
penitenciária necessita para que os objetivos propostos não caiam na vulgarização. Assim
pretende-se propiciar a criação de grupos vocais e instrumentais, e trazer participantes às
atividades musicoterápicas, buscando a interação do interno ao seu autoconhecimento e
ao equilíbrio das emoções com a sua alma; também, segundo a livre expressão harmônica
e humanizadora dos princípios ressocializadores do presente Programa.

6.1.2.1. Sub-projeto “Teoria Musical” .

6.1.2.2. Sub-projeto “Prática Instrumental” .

6.1.2.3. Sub-projeto “Madrigal” .

6.1.2.4. Sub-projeto “Técnica Vocal” .

6.1.2.5. Sub-projeto “Canto Coral” .

6.1.2.6. Sub-projeto “Música Sacra no Aconselhamento Pastoral” .

6.1.3. Projeto de Artes Cênicas:

Fundamenta-se pela exteriorização da experiência de vida do interno que
pretende-se harmonizar: idéias, conhecimentos, sentimentos e habilidades. Sua ação
consiste na ordenação desses conteúdos, em nível individual e grupal, com o objetivo de
“tratá-los” , ao fito de reinseri-los socialmente. A ressocialização do interno, aqui, precisa
ser vista como elemento determinante das transformações sociais. O ato de dramatizar,
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interpretar, está potencialmente contido em cada ser em face da necessidade de
compreender e representar uma realidade internalizada e dramática ao indivíduo
(interno). Nesse contexto, pretende-se “harmonizar os desiguais” segundo a própria
realidade circundante e dentro da qual movimenta-se o interno. A humanização do
apenado deve ser massificada: modificada suas características pessoais, determinantes do
comportamento “ inadequado”, possibil ita-se a convivência harmoniosa, a melhor forma
de realizar a tarefa de transformação, mediante o desenvolvimento da manifestação
espontânea, assumindo feições e funções diversas, sem, contudo, perder o caráter de
interação e de promoção do equilíbrio ressocializador, de sensibil ização e percepção de si
mesmo, do outro, do mundo.

6.1.3.1. Sub-projeto “Leitura Dramática”.

6.1.3.2. Sub-projeto “Expressão Corporal” .

6.1.3.3. Sub-projeto “Dança”.

6.1.3.4. Sub-projeto “Fantoche”.

6.1.4. Projeto de Comunicação:

Apresenta-se como verdadeira “trilogia social” , definida a partir da interação
“Interno-Direção-Sociedade”. Vem estabelecer um elo de comunicação capaz de
apresentar à sociedade e à coletividade carcerária, tomando-se por base o preceito legal
da integração social harmônica do condenado e a humanização da pena de prisão, os
programas de ressocialização e reintegração social sugeridos pelo Departamento
Penitenciário do Estado do Paraná e Direção das Unidades Penais, contemplados no
presente Programa. Caracteriza-se pela necessidade de informar e combater o estigma
arraigado na sociedade, cujo interno do Sistema Penitenciário, em sua maioria, carece
de condições mínimas de ressocialização.

6.1.4.1. Sub-projeto “Língua Estrangeira” :
Caracteriza-se pelo ensino gramatical e prático de Língua Estrangeira, em

conformidade com a metodologia participativa, possibil itando a expansão do
conhecimento e sócio-cultural do interno submetido ao processo de ressocialização.

6.1.5. Projeto de Dinâmica e Interação Grupal:

Consiste na elaboração de sub-projetos cujo objetivo está centrado na formação de
grupos de trabalho, induzindo-os à reflexão de suas ações e omissões diante da vida
segundo a metodologia adotada no presente Programa.

6.1.5.1. Sub-projeto “Pensar a Vida” :
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Caracteriza-se pela proposição de reflexões acerca da condição de vida do
interno em todas as suas dimensões em face dos fatos pretéritos, bem como aqueles
presentes no cotidiano do cárcere, que o impede de assumir a responsabil idade social
frente à comunidade, repensando a vida, ao fito de agir com perseverança na busca
do autoconhecimento e no exercício da cidadania.

6.1.5.2. Sub-projeto “Enxergar a Vida”:

Consiste na criação de oficinas de arte, cujo objetivo vem possibil itar o
contato sistematizado e orientado tendo por base as expressões artísticas em geral, e
a utili zação da terapia visual (cromoterapia) e da indução psicológica (mensagens
subliminares), com intuito de modificar as vibrações energéticas do cárcere.

6.1.5.3. Sub-projeto “Livre Expressão”:

Sua finalidade consiste em instar os internos a trabalhar a contextualização
de vivência grupal, tomando-se por base as lideranças bem formadas, propiciando a
oportunidade de expressarem-se livremente de acordo com esse fim; canalizando a
impulsividade e agressividade à sensibilização e redução de suas ansiedades.

6.1.6. Projeto de Reciclagem de Lixo:

Tem por finalidade a realização de atividades laborais, notadamente relacionadas
à educação ambiental e à separação do lixo que pode e deve ser reciclado. Ao mesmo
tempo conscientiza sobre a necessidade de proteger o meio ambiente e possibilita ao
interno melhores condições de vida dentro da Unidade Penal, propiciando-lhe despertar o
interesse pelo cuidado com a própria higiene e do ambiente em que vive.

6.1.7. Projeto de Reciclagem de Papéis:

“Na natureza nada se perde, tudo se transforma”.
Segundo essa célebre e sempre atual assertiva, pretende-se demostrar ao interno

que a reciclagem de papéis, cujo destino certo é, na maioria  das vezes, o lixo, pode
constituir-se em fonte de renda alternativa na economia informal (artesanato). Os papéis
reciclados serão transformados mediante técnicas apropriadas elaboradas ao fito de serem
aplicadas durante a Oficina, propiciando o desenvolvimento da criatividade e motricidade
do interno, bem como o descobrimento de novas texturas de papéis, conscientizando-o
da necessidade da preservação do meio ambiente.

6.1.8. Projeto de Esporte, Lazer e Recreação

Caracteriza-se pelo favorecimento e fortalecimento da prática desportiva,
mediante a realização de campeonatos internos nas várias modalidades desportivas
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individuais e coletivas, treinamentos, aulas e cursos, ao fito de propiciar a interação
grupal, trabalhar o físico e a mente. Além de constituírem  atividades recreativas e de
lazer que preenchem o tempo ocioso do interno, ajuda-o a tirar as tensões do
encarceramento.

6.1.8.1. Sub-projeto de “Recreação Infantil Orientada”.

Atividade dominical desenvolvida por internos colaboradores aos filhos
dos mesmos em dias de visita, tais como desenho, jogos pedagógicos, brincadeiras,
pinturas faciais, teatro, entre outras.

6.2. Área de Saúde:

6.2.1. Projeto de Reciclagem de Lixo:

Tem por finalidade a realização de atividades laborais, notadamente relacionadas
à educação ambiental e à separação do lixo que pode e deve ser reciclado. Ao mesmo
tempo conscientiza sobre a necessidade de proteger o meio ambiente e possibilita ao
interno melhores condições de vida dentro da Unidade Penal, propiciando-lhe despertar o
interesse pelo cuidado com a própria higiene e do ambiente em que vive.

6.2.2. Projeto de Horta Medicinal:

Caracteriza-se pela criação de um canteiro para cultivo de ervas medicinais,
conscientizando o participante da importância da medicina alternativa encontrada na
própria natureza; fornecendo matéria prima como opção de tratamento segundo
recomendação e indicação do profissional da área de saúde (Médico desta Unidade
Penal).

6.2.3. Projeto de Acompanhamento de Dependentes de Drogas e Álcool:

 Busca conscientizar a coletividade carcerária sobre os malefícios que as drogas e
o  álcool acarretam à saúde, mediante a formação de grupos de trabalho e palestras.

6.2.4. Projeto de Prevenção de Doenças Infecto-contagiosas:

6.2.4.1. Sub-projeto ”DSTs/AIDS”:

Consiste no acompanhamento de internos portadores de DSTs/AIDS,
proporcionando-lhes tratamento adequado com dignidade e sigilo, medicação,
palestras de conscientização, apoio psicológico de técnicos e especialistas da área de
infectologia.
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6.2.4.2. Sub-projeto “Tuberculose”:

Tal qual o sub-projeto DSTs/AIDS, consiste no acompanhamento de
internos portadores de Tuberculose, proporcionando-lhes tratamento adequado com
dignidade e sigilo, medicação, palestras de conscientização, apoio psicológico de
técnicos e especialistas da área de Pneumologia.

6.2.4.3. Sub-projeto “Livre Expressão”:

Sua finalidade consiste em instar os internos a trabalhar a
Contextualização de vivência grupal, tomando-se por base as lideranças bem
formadas, propiciando a oportunidade de expressarem-se livremente de acordo com
esse fim; canalizando a impulsividade e agressividade à sensibil ização e redução de
suas ansiedades.

6.2.4.4. Sub-projeto “Enxergar a Vida”:

Consiste na criação de oficinas de arte, cujo objetivo vem possibil itar o
contato sistematizado e orientado tendo por base as expressões artísticas em geral, e
a utili zação da terapia visual (cromoterapia) e da indução psicológica (mensagens
subliminares), com intuito de modificar as vibrações energéticas do cárcere.

6.3. Área de Segurança:

6.3.1. Projeto Normas de Conduta e Disciplina:

Consiste em orientar os internos recém chegados sobre as Normas de Conduta e
Disciplina adotadas pela Unidade Penal.

6.3.1.1. Sub-projeto “Recepção e Triagem”:

É caracterizado pela reunião dos internos recém chegados na Unidade
Penal no sentido de promover a conscientização dos direitos e deveres contemplados
na Lei de Execução Penal e no Estatuto Penitenciário, traçando desta forma o perfil
do reeducando.

6.4. Área de Cultura Religiosa:

6.4.1. Projeto Cultura Religiosa:

Atende ao preceito constitucional da livre participação em cultos religiosos e
programas afins, mantendo suas características doutrinárias individuais. Vem se



97

desenvolvendo junto à coletividade carcerária ao fito de propiciar a edificação espiritual
do apenado mediante a unificação dos trabalhos das igrejas, restabelecendo e edificando
a fé. As entidades religiosas estão contempladas no Programa como colaboradoras e
participantes do processo ressocializador, apoiando a Direção desta Unidade Penal com
doações de diversas ordens. A inovação do propósito legal, em face da normatização e
unificação do trabalho das igrejas dentro do Sistema Prisional, no que diz respeito à
integração Social dos internos participantes do Programa de Ressocialização “Bem
Viver” dentro da Prisão Provisória de Curitiba.

6.4.1.1. Sub-projeto “Discipulado” :

Consiste em preparar obreiros capazes de arrebanhar novos participantes
às entidades religiosas presentes na Unidade Penal, pelo simples método de
discipulado pessoal, levando-os ao entendimento da necessidade de mudança
comportamental; ao passo que restabelece o elo de ligação com Deus e a integração
das entidades religiosas, propicia a integração das mesmas sem que isso implique na
descaraterização das dogmas por elas adotadas.

6.4.1.2. Sub-projeto “Religião e Ressocialização”:

Caracteriza-se basicamente em promover reuniões periódicas com um
Conselho de Pastores e Internos que representam as entidades religiosas no interior
da Unidade Penal, com o objetivo de possibil itar a realização de atividades capazes
de contribuir ao processo de ressocialização contemplado no presente Programa.

6.4.2. Sub-projetos em andamento na Área de Educação:

�
 Mosaico

�
 Desenho e Pintura

�
 Teoria Musical

�
 Canto Coral

�
 Prática Instrumental

�
 Teatro

�
 Leitura Dramática

�
 Capoeira

�
 Karatê

�
 Futebol de salão

�
 Vôlei

�
 Basquete

�
 Handebol

�
 Tênis de mesa

�
 Xadrez

�
 Biblioteca

�
 Pensar a Vida

�
 Recreação Infantil Orientada
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6.4.3. Sub-projetos a serem implantados na Área de Saúde:

�
 Musicoterapia

�
 Horta Medicinal

�
 Reciclagem de lixo

�
 Livre Expressão

�
 Enxergar a Vida

6.4.4. Sub-projetos a serem implantados na Área de Cultura Religiosa:

�
 Comunicação e Expressão

�
 Música Sacra no Aconselhamento Pastoral

7. Metodologia

De um ponto de vista ressocializador, a metodologia a ser empregada para desenvolver e
aferir o desempenho evolutivo dos participantes nos projetos incorporados ao “Programa de
Ressocialização Bem Viver” , que vem complementar outros já existentes e propostos pelo
Departamento Penitenciário do Estado do Paraná – por meio da Direção das Unidades Penais –,
deverá ser coerente com os princípios didáticos da metodologia participativa.

7.1. Dinâmica de integração e integração grupal:

Essas dinâmicas buscam o resgate dos valores individuais, da capacidade de expressar
sentimentos, habil idades, criatividade e potencialidade, decorrente de vivências a serem
compartilhadas, estabelecendo-se um clima de confiança e reflexão.

7.2. Atividades em grupo:

Tomando-se por base a troca de experiências de vida, oportuniza-se a possibilidade de
renovação de ideais, notadamente quanto a possibilidade de “tratar”  o grupo, determinando
os pontos obscuros que pretende-se harmonizar.

7.3. Massificar a humanização do apenado:

Modificada suas características pessoais determinantes do comportamento
“ inadequado”, possibilita-se a convivência harmoniosa e a melhor forma de transformação
de si mesmo; assumem-se feições e funções diversas, sem, contudo, perder o caráter de
interação e promoção do equilíbrio ressocializador que pretende-se resgatar.



99

7.4. Apreciação e Reflexão:

Todo trabalho produzido passa a ser objeto de apreciação e reflexão, pois transmite, em
linguagem própria, as configurações produzidas pelo interno e seus companheiros.
Ressaltam-se pela natureza e diferentes culturas, e aos meios sócio-culturais ao qual
pertenceram.

7.5. Valorização da Livre Expressão:

A manifestação espontânea e auto expressiva valoriza a sensibil idade e a percepção, o
universo da experiência humana, e para o espectador, uma possibil idade de existência e
comunicação, além da realidade de fatos e relações que muitas vezes se desconhece.

7.6. Exposições de Experiências:

É resultante da produção do conhecimento adquirido nos projetos freqüentados. No
momento em que contemplam suas composições e experiências, o grupo interage,
compartilha idéias, desenvolve o senso crítico e aprende novos modos de encarar seus
problemas, enfrentando-os mediante a liberação de suas emoções e a percepção estética –
veia de comunicação que fala por si mesmo e vai além das intenções do artista (reeducando).

7.7. Abordagem Teórica:

A fundamentação do tema proposto deve abordar todos os aspectos do conteúdo,
esclarecer dúvidas, motivar o grupo, sistematizando a produção do conhecimento,
devolvendo respostas ao seu desempenho.

7.8. Acompanhamento Evolutivo das Atividades:

É o resultado das atividades propostas para o indivíduo e ao grupo, aferidos mediante
avaliação objetiva, subjetiva e cognitiva, relatando em ficha própria o progresso evolutivo
de cada interno.

7.9. Agente Multiplicador:

Em um primeiro momento, aproveitar o reeducando como transferidor das boas
experiências adquiridas mediante a participação nas atividades ofertadas pelo Programa aos
seus companheiros de convívio; e, em um segundo momento – quando egresso –, junto a seus
familiares e demais amigos e companheiros da comunidade extra-muros, diminuir a
reincidência criminal.

8. Avaliação do programa
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O “Programa de Ressocialização Bem Viver” será avaliado segundo os pressupostos a seguir
elencados:

�
 Freqüência dos participantes.

�
 Avaliação dos temas e atividades, segundo a ótica dos inseridos no Programa.

�
 Mudanças comportamentais dos participantes, observadas e relatadas, notadamente quanto a

conduta social, dinamismo e competência para o trabalho, crescimento individual e
integração social, valores éticos, morais e disciplinares.

8.1. Instrumentos de Avaliação:

a) Ficha de entrevista;
b) Ficha de freqüência;
c) Ficha de avaliação do progresso evolutivo obtido;
d) Ficha de avaliação das atividades pelos participantes do Programa;
e) Ficha de avaliação do Docente/Auxil iar, pelo coordenador do programa;
f) Fórum de discussão entre os técnicos participantes do Programa.

9. Recursos

    Físicos: Espaços alternativos condizentes ao desenvolvimento dos Projetos, Sub-
projetos, Workshops e Palestras.

Materiais: Serão elencados conforme a necessidade de cada Projeto, Sub-projeto
e demais atividades.

Humanos: Técnicos, Professores, Funcionários, Internos Colaboradores e
Voluntários da Comunidade.

9.1. Instituições que participam do Programa:

�
 Governamentais:

�  Programa de Profissionalização / DEPEN.

�  C.E.E.B.J.A – Dr.º Mário Faraco, Ensino Fundamental e Médio, localizada
dentro das Unidades Penais do Estado.

�
 Não Governamentais:
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�  ONGs.
�  Igrejas.
�  Outras.

10. Metas

Na primeira fase, tornar este Programa Modelo, em permanente; na segunda fase,
implementá-lo e adaptá-lo, segundo a realidade presente, propondo-se a ampliação,
complementação e implantação do Programa nas demais Unidades Penitenciárias do Estado.

11. Conclusão

A constatação de que a implantação do presente Programa é imprescindível para a
mudança de consciência de determinadas áreas do Sistema Penitenciário é um desafio a ser
enfrentado; tampouco simples, dês que é necessário um trabalho árduo e constante, de grande
empenho, ou seja, ir mais além do que o Sistema Penitenciário oferece até o momento presente.
Em razão das limitações existentes em todos os segmentos sociais, pretende-se que o Programa
de Ressocialização “Bem Viver” seja uma somatória de idéias agregadas àquelas contempladas
na legislação ordinária.

Fala-se em cultura e ressocialização. Em face de inúmeras dificuldades do presente,
inovar, pois, é preciso. Atualmente a manifestação do pensamento, a linguagem corporal, a
percepção estética, a plástica, a música, o teatro, dentre os sub-projetos já descritos no bojo deste
Programa, constituem formas ressocializadoras capazes de resgatar a auto estima e auto
confiança dos apenados.

Segundo esse pressuposto, objetiva-se prestar auxílio ao processo de tratamento penal;
criar um programa ressocializador como modelo alternativo para todo o Sistema Penitenciário,
com o objetivo de propiciar a reintegração social harmônica e humanitária do interno. Todavia,
deve-se atender às peculiaridades de cada indivíduo pertencente  à coletividade carcerária,
notadamente quanto à realidade e ao contexto em que estão inseridos.

Faz-se necessário entrelaçar raízes, compartilhar informações, perceber o que até então
não fora possível perceber, pois a cultura de um povo está arraigada em seus costumes; reavivar
as tradições, por vezes esquecidas, constitui-se, segundo a metodologia a ser empregada no
presente Programa, uma legítima revolução social.

Em razão dessas assertivas, espera-se a implantação do presente Programa nesta Unidade
Penal, pois acredita-se no “bem viver” e, também, na criação de espaços alternativos para a
realização dos projetos propostos; pois esses locais se constituirão em espaços próprios onde o
apenado possa perceber o mundo e a si mesmo; com potencial, capaz de ser autor e modificador
de sua história, de ser humano.

Professor Orlando Gomes de Castro
Curitiba, agosto de 2003
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Iniciação de Desenho no “Ateliê”:

Pintura no “Ateliê”:
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Artesanato: Cestaria, com papel reciclado.
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Mosaico no Ateliê:
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Teatro de Bonecos:

Leitura Dramática:
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Roda de Viola (PPC, 1946):

Banda de Música (PPC, 1941):
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Teoria Musical: iniciação.

Prática Instrumental:
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Coral da PPC: “Vozes da Liberdade”.

Esporte: Futebol.
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Xadrez:

Capoeira:
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Horta Medicinal:
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Em face da proibição e limitação – em alguns casos – da circulação de dinheiro no

interior do cárcere, os presos criaram determinados códigos, instituindo verdadeiros regramentos

éticos, morais, “gírias” , para referir-se a determinadas quantias monetárias.

Na Prisão Provisória de Curitiba, observou-se a seguinte “denominações” :

Moeda:

R$   5,00 Cão

R$ 10,00 Coelho

R$  20,00 Peru

R$  50,00 Galo

R$          100,00 Perna

R$          200,00 Duque

R$          500,00 Quina

R$       1.000,00 Barão ou Milha
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Dada as peculiaridades do cárcere, a fisionomia, o biotipo de determinados presos, foram

criados pelos mesmos alguns pseudônimos – chamados vulgos, ou apelidos – para identificar-se

uns e outros.

A relação abaixo, apresenta alguns dos vulgos mais conhecidos nos cárceres de todo o

Brasil , colhidos junto à coletividade carcerária – ao longo de vários anos –,  mais precisamente

na Penitenciária Central do Estado e na Prisão Provisória de Curitiba, onde se encontram presos

das mais variadas regiões do país:

Vulgos  (Apelidos):

A

Águia Negra

Ângela Maria

Anjo das Trevas

Arrombado

Azulão

B

Bagdá

Bebê Diabo

Bode Cheiroso

Boêmia

Brado Triste

Boneco

Bola Sete

Beiçola

C

Cabeção

Cara de cavalo

Carlos bang-bang

Capitão sujeira
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Cemitério

Chaparrau

China

Chico 13

Corvo

Crioulo Doido

Chepa

D

Dedo Mole

Delinger

Diabo Loiro

Django

E

El Tigre

Elegância

Éter

Edinho

F

Fantasma

Feiticeiro

Fenemê

G

Gabiru

Galã

Gambá

Gambeta

Gardel

Gato Feliz

Gato Manso

Galo Doido

Goiaba

H
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Homem Aranha

Homem Borracha

Hóstia

Hangares

I

Irmãos Metralha

J

Jagunço

Já Morreu

Jerico

João sem Sorte

João das Pencas

K

Kaká

Kid Meia Noite

King Kong

Kung Fú

L

Lança Alta

Lobo

Lord

Lustroso

Luz Vermelha

M

Madame Satã

Madrake

Marta Rocha

Mazaropi

Mula Manca

N

Nego Zero

Nelsinho da 45
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Netinho

Neto

Nego Sonho

O

Oito Dedos

Olho de Boi

Oncinha

P

Pantera

Passo Triste

Pé de Anjo

Pé de Vento

Pelé

Pink

Promessinha

Q

Quaresma

Quase Morto

Querosene

Quimba

R

Rei da Fuga

Relâmpago Negro

Rufino

Reverendo

S

Sabadala

Sadan

Sargento sem Braço

Serginho Maverick

Sete Dedos

T
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Terrível

Tião Caveira

Tibiriçá

Treme Terra

Toni Tornado

Tenentinho

U

Uns e Outro

Ursinho

Urubu Malandro

Urutu

V

Vampiro

Venenoso

Vida Mansa

Visconde

X

Xandú

Xavante

Xepa Xuxa

Z

Zé do Caixão

Zé Pretinho

Zé do Osso

Zoinho

Zulu
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Em face das peculiaridades e classificações culturais encontradas no interior do cárcere,

os presos desenvolveram ao longo dos anos uma forma de comunicação codificada para

impossibil itar que os “dominadores” (agentes penitenciários) compreendessem totalmente suas

formas de expressão oral; sobretudo quando essas “expressões-códigos” estavam relacionados a

contraversões, condutas não permitidas no interior do cárcere.

As “gírias” relacionadas abaixo são resultantes de anos de coleta in loco, oriundas do

interior do cárcere, linguagem dos próprios presos; algumas, como já referido, fora lançados e

incorporados à nossa cultura porque seus significados conseguem traduzir de forma única o

sentido das questões sociais; por outro lado, verificou-se, também, que muitos funcionários que

atuam nas Unidades Penais, em contato mais direto com os presos, foram “contaminados” por

essas gírias, ao longo dos anos.

GLOSSÁRIO – Gírias do Cárcere

A

A bangu: Relaxada, bagunça.

A pé: Só, sem proteção.

A revelia: À vontade, sem censura.

Abacaxi: Confusão, problema.

Abafado: Sufocado, preocupado, nervoso.

Abafar: Esconder, acalmar.

Abafo: Sufoco.

Abanar: Sinalizar com pano

Abonado: Com muito dinheiro, ou Rico.

Abraçar: Segurar a bronca, assumir um delito.
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Abrir o bico: Dedurar, falar demais, entregar alguém.

Abusado: Folgado.

Acerto: Cobrança, suborno, pacto.

Acerto de conta: Resolver questão.

Achacar: Explorar.

Acontecer: Estar na moda.

Açúcar: Cocaína.

Adevo: Advogado.

Adiantar o lado: Ajudar.

Adianto: Ajuda.

Agá: Fazer de conta, pregar mentira.

Agüentar: Tomar para si.

Aliado: Amigo.

Alô: Recado.

Aloprado: Nervoso.

Aloprar: Irritar.

Amarelar: Ficar com medo da lança.

Amarelão: Cela para proteção individual.

Anistia: Perdão.

Antena : Vigia.

Antena ligada: Prontidão, Em alerta.

Ao pé do ouvido: Em  sigilo.

Apê: Apartamento.

Apetite: Destemor, coragem.

Aplique: Levar na conversa, enrolar.

Arapiraca: Fumo comum em qualquer papel.

Arregaçar: Agir com rigor.

Areia: Açúcar, conversa mole.

Arisco: Rápido, vivo, esperto.

Arrastão: Ato de prisão coletiva, roubo em série.

Arrepiar: Bater.

Arrepio: Revista da cela, espancamento.
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Arrocho: Aperto.

Às pampas: Muito à vontade.

Atacado: Agoniado, nervoso.

Atacar: Irritar.

Atazanar: Enraivecer.

Atrazar o lado: Atrapalhar.

Auê: Bagunça.

Autópsia: Furtar pessoa inerte.

Avião: Transporte de contravenção.

Axé: Oportunidade.

Azeitona: Projetil , bala.

Azucrinar: Bagunçar.

Acender: Denegrir a imagem.

Acender a Thereza: Papel higiênico trançado, que se queima durante o

uso do vaso sanitário (boi).

B

Baba: Moleza, facil idade.

Babau: Tudo perdido.

Babilaque: Documento.

Babilônia: Bagunça.

Baboseira: Conversa fiada.

Bafafá: Confusão, briga.

Bagagear: Dar atenção exagerada.

Bagana: Ponta de cigarro de maconha.

Bagulho: Maconha, Droga, mulher feia.

Baixado: Hospitalizado.

Beatoux mouche: Seguro  (cela de isolamento).

Bala: Maconha embalada em pequena porção.

Balaio de Gato: Confusão / Mistura.

Baludo: Engôdo, pacote de cédulas falsas.

Banana: Preso bobo, sem personalidade.

Bang: Revista, leitura.
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Banhar: Enganar, lograr.

Banho-Maria: Levar na conversa.

Barata tonta: Idiota.

Baratinar: Intoxicar.

Barato: Pedágio, gozação ou aluguel.

Barba de bode: Maconha de má qualidade.

Barbarizar: Judiar, seviciar.

Barra Leve: Baixa Periculosidade.

Barra L impa: Sem problemas.

Barra pesada: Ambiente ou pessoa perigosa.

Barra suja: Não confiável.

Barraco: Cela, Xadrez.

Baseado: Cigarro de maconha.

Bate fundo: Briga, confusão.

Bate Pau: Alcagüete da polícia.

Bater boca: Discutir.

Bater caneca: Jogo de dados, bichinho.

Bater o Pé: Teimar ou insistir.

Bater papo: Conversar.

Bater prato: Praticar sexo, ativo ou passivo.

Bater facão: Praticar sexo, ativo ou passivo.

Bater sujeira: Avisar do perigo.

Bater um fio: Telefonar.

Bater um rango: Comer.

Beata: Ponta de cigarro de maconha.

Beca: Calça.

Beliscar: Exigir ou pedir propina.

Belota: Caroço de maconha.

Berro: Arma de fogo.

Bica: Logra, ponta-pé.

Bicão: Intrometido.

Bicha: Homossexual.
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Bicicleta: Óculos.

Bico: Vigia, espectador.

Bifa: Tapa.

Bigorna: Destilaria de aguardente.

Biombo: Casa.

Birita: Cachaça, pinga.

Biruta: Louco, doido.

Biscate: Prostituta.

Bituca: Ponta de cigarro.

Blitz : Revista na cela, ou na pessoa.

Boa praça: Bom caráter.

Bobo: Coração, relógio.

Boca: Local de venda de drogas.

Bocão: Guloso.

Boca de ferro: Alto-falante.

Boca de fogo: Revólver.

Boca de rancho: Guloso.

Boca de sir i: Fique quieto, silêncio.

Boca dura: De opinião, respondão.

Boca mole: Falastrão.

Bocada: Local.

Bocetada: Droga trazida pela visita na vagina.

Bochicho: Fofoca.

Bocó: Bobo, tonto.

Bode: Cansaço.

Boi: Vaso sanitário, latrina.

Boi ralado: Carne moída.

Bóia: Comida.

Boiada: Moleza.

Boieiro: Aquele que serve a alimentação.

Bola fora: Equívoco.

Bolada: Quinhão, quantia.
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Bolsa: Maconha embalada.

Bomba: Cigarro de maconha (grande).

Bondão, Bonde: Transferência do preso de um lugar para outro.

Bororó: Mexerico.

Borra: Resto de droga destilada.

Borracha: Cassetete.

Bote: Bar, investida.

Boy: Garoto homossexual.

Brasa: Isqueiro.

Breguete: Qualquer objeto.

Brilho: Anel.

Bronca: Delito cometido,depressão, raiva.

Bufunfa: Dinheiro.

Bumba: Surra.

Bunda mole: Covarde.

Bundão: Sem moral.

Buraco: Túnel de fuga.

Buti:  Sapato.

Buteco: Bar, venda.

Bocuda: Porta.

Blindada: Marmitex.

C 

Cabeça: Inteligente, líder, chefe.

Cabeção: Chefe de quadrilha.

Cabeluda: Coisa feia (ruim).

Cabrerágem: Preconceito, medo, desconfiança.

Cabreiro: Desconfiado.

Cabrito: Carro furtado e adulterado.

Cabuloso: Perigoso, inteligente.

Cachanga: Casa, mulher feia.

Cachola: Cabeça.

Cadeião: Presídio.
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Cafofo: Local de repouso.

Cagueta: Delator, dedo-duro, informante.

Caiçara: Fumo de rolo cortado.

Caído: Apaixonado, duro (sem dinheiro).

Cair do burro: Se dar mal.

Cair do cavalo: Fracassar.

Cair fora: Fugir, correr.

Caixa de catarro: Os pulmões.

Cala boca: Propina para ficar calado.

Calçar o peito: Alimentar-se.

Cama de gato: Armadilha, armação.

Camarada: Amigo.

Cambau: Surra.

Camburão: Carro de preso.

Campana: Espera, observação; pedaço de espelho.

Cana: Cair preso.

Cana dura: Voz de prisão sem acerto.

Cancha: Oportunidade.

Caneta: Preso que escreve bem.

Canja: Trabalho fácil.

Cano: Arma de fogo.

Cão: Bravo, valente.

Cara: Parte (porção que lhes cabe), sujeito.

Cara de pau: Cínico.

Cara dura: Cínico.

Cara limpa: Pessoa sem vícios.

Caramiguá: Dinheiro.

Caranga: Carro.

Careta: Pessoa sem vícios.

Carica: Carioca.

Carinha: Droga de pouca quantidade.

Carioca: Fumar maconha em grupo.
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Caroço: Porção de maconha.

Carquerar: Arrumar cadeia.

Casa da sogra: Local bagunçado.

Casa de caboclo: Armadilha.

Casa de pedra: Presídio.

Casca de jaca: Pessoa suja sem moral, feia e velha.

Cascão: Pessoa suja  sem moral.

Cascarola, cascata: Mentira, conto do vigário.

Cascateiro: Mentiroso, estelionatário.

Catso: Ora bolas, caramba.

Cavernoso: Impressionante, pessoa de mau caráter.

Caxias: Funcionário durão.

Chá: Maconha.

Chapa: Amigo.

Chapado: Intoxicado, abobado, drogado.

Charuto: Maconha pronta para fumar.

Chega mais: Aproxime-se! venha até aqui!

Chegado: Amigo.

Chegar junto: Ajudar.

Chico doce: Cassetete improvisado.

China: Oriental, japonês.

Chinfrar: Paquerar.

Chorro: Batedor de carteira.

Chucro: Otário, pessoa ignorante.

Chupando manga: Abandonado / sem segurança.

Chupeta: Sexo oral.

Chute: Logro.

Circular: Passar para a frente de mão em  mão.

Clarear: Esclarecer, explicar, melhorar a situação.

Cobra criada: Esperto, vivo, experiente.

Cobra engole cobra: Lei do mais forte.

Coice: Modalidade de lograr incautos.
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Colher de chá: Chance, oportunidade.

Com o pé atrás: Ressabiado, precavido.

Com o pé nas costas: Com facilidade.

Come quieto: Cortina feita de lençol.

Comédia: Promete e não acontece; fala e não faz.

Comer: Fazer sexo.

Comissão: Representação de presos.

Confete: Adulação.

Congesta: Ameaça.

Conjuminar: Acertar, combinar.

Conversa fiada: Assunto sem nexo.

Conversa mole: Assunto sem nexo.

Corr eria: Pessoa que vai a luta.

Coringa: Carteiro.

Cria da casa: Preso antigo.

Criar cobra: Criar inimizade, abrigar um inimigo (sem saber).

Cristalina: Água,  banho.

Crivo: Cigarro.

Crocodilo: Covarde, mentiroso.

Cú do mundo: Lugar distante.

Cubar: Espreitar, vigiar.

Cubículo: Cela, xadrez .

Culpa no cartório: Consciência pesada, culpa.

Cumbuca: Prato para alimentar-se.

Curra: Sevícia, espancamento.

Curviana: Frio.

Cutcharra: Oportunidade.

Cuzão: Medroso, covarde.

D

Da hora: De boa qualidade ou índole.

Danado: Hostíl / irado.

Dar a deixa: Baixar a guarda.
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Dar a dica: Informar.

Dar as caras: Se apresentar.

Dar as costas: Confiar.

Dar bandeira: Se entregar, deixar-se notar.

Dar bobeira: Fraquejar.

Dar canseira: Fazer esperar.

Dar mole: Bobear.

Dar moleza: Facil itar.

Dar na vista: Se entregar, aparecer.

Dar no bico: Aparecer.

Dar no pé: Ir embora, fugir.

Dar pala: Dar confiança, demonstrar.

Dar pé: Ser possível.

Dar pinote: Fugir.

Dar sopa: Facil itar.

Dar um barato: Ficar doidão (de droga).

Dar um bote: Revistar, assaltar.

Dar um breque: Parar (ato).

Dar um corte: Fazer sexo.

Dar um duque: Escapar.

Dar um lance: Facil itar algo, pôr a par.

Dar um pega: Fumar baseado.

Dar uma bola: Fumar baseado.

Dar um rolê: Sair / Passear.

Dar um tapa: Fumar baseado.

Dar um tapinha: Chamar para fumar maconha.

Dar um tempo: Aguardar.

Dar um tir inho: Fumar crack.

Dar um tiro: Fumar crack.

Dar uma de esquerda: Disfarçar, fingir.

Dar uma deixa: Facil itar.

Dar uma dura: Pressionar, repreender.
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Dar uma força: Ajudar.

Dar uma guela: Dar bola / deixar-se seduzir.

Dar uma idéia: Conversar.

Dar uma moral: Estimular.

Dar uma brisa: Usar droga.

Dar  uns doisinhos: Fumar maconha.

De araque: Falso.

De graça: Inocente.

Dedo-duro: Alcagüete.

Dedurar: cagüetar.

Deixa: Chance, perdão.

Desafeto: Inimigo.

Desbaratinar: Disfarçar.

Desbundar: Perder a compostura.

Descuidista: Ladrão refinado.

Desengomar: Tirar a roupa.

Despachar: Eliminar.

Dever: Ser culpado de algo.

Diamba: Maconha.

Diaraque: Mentira, inconformismo.

Dica: Informação.

Dita: Casa de detenção.

Dito cujo: Pessoa / Personagem.

Diz-que-diz: Boato.

Dólar: Maconha embalada.

Dublê: Carro ou celular frio.

Dura: Repreensão.

Duro: Sem dinheiro.

Dragão: Isqueiro.

E

É a conta: É o momento.

É com nóis: Eu ajudo, ou eu estou.
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É o seguinte: Ocorre que! Olha, presta atenção!

Em cima: Portar contravenção.

Embalo: Curtição ou sem opinião.

Embromar: Enrolar, lograr.

arar: Enfrentar.

Encardido: Repugnante.

Encarquerar: Encher de cadeia.

Encosta: Dar prensa, roubar.

Enquadrar: Voz  de Assalto.

Engole cobra: Pederasta.

Engolir sapo: Aceita pressão.

Engrupir: Enganar.

Enrrustir: Esconder algo.

Enrrustir em segredo: Dar sumiço.

Entrada: Chance.

Entrar bem: Se dar mal, ser preso.

Entrar em fr ia: Ficar em má situação.

Entrar errada:  Prejudicar-se.

Entrar pelo cano: Se dar mal.

Entrutado: Complicado.

Erva: Maconha.

Escama: Deslealdade.

Escamoso: Sujeito desleal, egoísta, chato.

Escamoteio: Guarda segredo, esconderijo.

Escorrego: Falseado.

Escrachar: Expor ao ridículo desmascarar.

Escrever na mão: Linguagem surdo-mudo.

Escrachar: Arrombar / Estourar.

Esculacho: Reprimenda, ofensa, má aparência.

Escutador: Ouvido.

Esgana gato: Em apuros.

Espelho: Documento em branco.
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Esperto: Desconfiado.

Espianto: Furto.

Esquema: Plano, testa de ferro, pessoa a serviço de outra.

Estar de graça: Inocente (ou pena vencida).

Estar ligado: Estar atento, estar drogado.

Etapa: Certa quantia de comida.

Exibir: Deixar aparecer.

F

Facada: Extorsão.

Fachada: Rosto, pessoa, aparência.

Fajuta: Falso, sem valor.

Falou!: Apoio, concordância.

Falso: Hipócrita.

Farinha: Cocaína.

Fariseu: Preso que não faz nada.

Farofa: Mentira, sujeito metido.

Fazer a mala: Enriquecer.

Fazer a pele: Assassinar; matar.

Fazer castelo: Sonhar, imaginar.

Fazer farol: Aparecer, mostrar-se.

Fazer fé: Apostar em algo.

Fazer uma fé: Apostar, acreditar em alguém.

Fechado: Interditado, no castigo.

Fechar o tempo: Quebrar o pau, Brigar.

Fechar-se: Calar a boca.

Ferrar: Prejudicar  (estocar).

Ferro: Faca, estilete.

Ficar de Juca: Ficar sossegado, na manhã na espera ou quieto.

Ficar de meia folha: Espiar alguém ou algo.

Ficar no pé: Espiar, Seguir.

Fim da picada: Incrível.

Fininho: Pequeno cigarro, de maconha.
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Fino: Pequeno cigarro, de maconha.

Fita: Plano, ação, negócio.

Firmeza: Pessoa ponta firma (confiança).

Fita alta: Ação lucrativa.

Fita cabulosa: Ação de risco.

Fita nervosa: Ação de risco.

Fita podre: Ação sem perspectiva.

Fita sem futuro: Ação sem perspectiva.

Fitinha: Ação de pouco lucro.

Flagra: Flagrante.

Fudido: Em situação ruim.

Foguete: Enroscada.

Forqueta: Batedor de carteira.

Fossa: Tristeza.

Frajola: Imbecil, de má qualidade.

Franchona: Marido.

Fria: Armadilha.

Frio: Falso.

Fruta: Efeminado.

Frutinha: Bicha.

Fubá: Confusão, caos.

Fui: Ir.

Fumeta: Que fuma droga.

Funça: Agente Penitenciário, funcionário.

Fornicar: Prejudicar.

Furada: Estocada, sem perspectiva.

Furão: Intrometido.

Furar: Falhar.

Fussa: Rosto.

Frutica: Discórdia.

Fuxico: Comentário.

Fuzuê: Bagunça, farra.
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G

Gaiato: Impertinente, safado, metido, esperto.

Gaiola: Cela, xadrez, cubículo.

Gaiada: Festa, agito.

Galhada: Local.

Galho: Confusão.

Galinha morta: Empreitada fácil.

Gama: Paixão.

Gamado: Apaixonado.

Gambé: Policial Militar.

Gambiarr a: Improvisação.

Gancho: Telefone.

Gandaia: Farra.

Gandola: Japona.

Gang: Quadrilha.

Ganhar: Levar vantagem, conseguir.

Gansada: Vacilada.

Ganso: Alcagüete da polícia.

Garfar: Surrupiar, furtar, roubar.

Garganta: Metido.

Garoto: Homossexual.

Gatuno: Ladrão.

Gavila: Furto de gaveta, caixa registradora.

Gelada: Armadilha, mau negócio.

Gente fina: Decente, bom caráter.

Gepê: Guarda de presídio.

Gepéia: Vigia, guarda feminina.

Gererê: Maconha.

Gibi: Revista, (leitura).

Giz: Cigarro.

Goma: Casa abandonada.

Gorja: Gorjeta.
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Goró: Bebida, pinga, cachaça.

Gororoba: Comida.

Gozar com a cara: Provocar.

Grampear: Algemar, prender.

Grampo: Algema.

Graxa: Manteiga, margarina.

Grilo: Desconfiança.

Gringo: Estrangeiro.

Grogue: Bêbado.

Grude: Comida.

Guanaco: Soldado.

Guanapo: Soldado.

Guarda: Vigia.

Guento: Seqüestro, resgate.

Guerra: Luta.

Guiamba: Toco de cigarro.

Guacha: Calça.

I

Idéia: Conversa assunto.

Iglesia: Intriga, hipocrisia.

Inflamar: Acirrar, insuflar ou animar.

Informante: Alcagüete.

Ingrupir: Lograr.

Inseto: Sem moral, sem caráter.

Intrujão: Receptador.

Invocado: Nervoso.

Ipa: Colônia.

I r com tudo: Para o quê der e vier.

I r nessa: Ir embora, morrer.

I r pras cabeça: Arriscar tudo.

I rmão: Amigo na cadeia.

I rmãozinho: Amigo de sofrimento (na cadeia).
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J

Já era: Assunto resolvido, morreu.

Jaca: Bunda grande.

Jacaré: Serra.

Jaco: Japona.

Jacú: Idiota.

Jaleco: Blusa, japona.

Jambrar: Trabalho dobrado.

Jamé: Nunca.

Janela: Óculos.

Janelão: Janela da cela.

Japa: Japonês.

Jasco: Maconha.

Jega: Cama.

João grande: Ouro Falso.

Jogada: Plano.

Jogar areia: I ludir, enganar.

Juca: Bobo, otário.

Judas: Traidor.

Juntar os panos: Morar junto, acasalar.

Jurado: Marcado para morrer.

Justa: Polícia, a justiça em geral.

Jumbo: Compras do mercado, (para o preso).

L

Lalu: Ladrão.

Lança: Feito criminoso, plano.

Lança alta: Bom negócio.

Lanceiro: Batedor de carteira.

Laranja: Esparro, entrar numa fria sem saber de nada.

Larica: Fome.

Latrô: Matar para roubar. (latrocínio)

Lazer: Recreio.
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Legal: Bom caráter.

Lei seca: Dureza, firmeza, falta de algo.

Leitura: Livro, revista.

Lelé: Débil mental.

Leque: Baralho.

Lenga-lenga: Conversa fiada, sem proveito.

Lesco: Baralho.

Leva-e-traz: Mexerico.

Levantar uma nota: Ganhar dinheiro.

Levar no tapa: Enganar.

Libertina:  Liberdade.

Ligado: Atento, avisado, drogado.

Ligar: Chamar alguém.

Limão: Trouxa.

Limpo: De confiança.

Lince: Esperto.

Língua não tem osso: Fala o que quer.

Linha de frente: Corajoso, valente.

Linha dura: Rigoroso.

Lobo come lobo: Lei do mais esperto.

Lomba: Bunda.

Lombra: Preguiça.

Loque: Otário.

Lorota: Conversa sem nexo.

Lua: Sol quente, calor.

Luneta: Óculos.

Luna: Óculos.

M

Macaco: Telefone.

Macaco velho: Malandro antigo e manhoso.

Maciota: Calma, com jeito.

Maço: Maconha embalada.
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Mãe Branca: Neblina.

Mãezinha: Mulher.

Magrela: Bicicleta.

Maior barato: Coisa engraçada.

Maior neurose: Frustração.

Majorengo: Chefe militar ou civil.

Major: Chefe.

Majura: Delegado.

Mala sem alça:  Pessoa insuportável.

Malaco: Bandido, malandro.

Maluco: Chamamento em geral (na cadeia).

Mamado: Embriagado, bêbado.

Mamata: Moleza.

Mancar: Falhar.

Mancada: Bola fora (falha).

Mancha: Mácula, passado sujo.

Mancoso: Sem palavra.

Manda chuva: Chefe.

Mandar para os quintos: Matar.

Mandar: Roubar furtar.

Mandinga: Mau  olhado.

Mané: Bobo.

Maneiro: Preso de bom comportamento.

Manguaça: Pinga.

Manguaceiro: Bêbado.

Manha: Aptidão, disciplina, paz.

Manhoso: Esperto, maneiro.

Manjado: Conhecido pela polícia.

Manjar: Conhecer.

Mano: Amigo.

Maninho: Amigo, colega.

Manta: Cobertor.
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Mão mole: Batedor de carteira.

Mão prá cabeça: Assalto.

Maquiavélico: Esperto.

Máquina: Revólver.

Marcação: Bobeira, vacilada.

Marcolino: Lerdo, distraído.

Maresia: Vadio, preguiçoso.

Maria louca: Bebida destilada na cadeia.

Marica: Homossexual, ou objeto para fumar maconha.

Marrocos: Pão.

Massa: Legal! (esse assunto é massa!).

Matraca: Metralhadora.

Metranca: Metralhadora.

Matusca: Louco.

Mau pedaço: Apuro.

Macha: Projétil de arma de fogo.

Meiota: Invólucro de maconha (droga).

Melado: Bêbado.

Melar: Atrapalhar.

Menino: Homossexual.

Merreca: Pouca quantidade.

Meter bronca: Partir para o crime.

Metrô: Túnel para fuga.

Meu pedaço: Local onde mora.

Micha: Qualquer chave falsa.

Milonga: Bravata, mentira.

Mina: Namorada.

Missiva: Carta.

Mixaria: Pouca quantia.

Mocó: Local, escondrijo.

Mocorongo: Desajeitado, tonto.

Mocozado: Escondido, oculto.
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Moita: Esconderijo, ficar quieto.

Móka: Café (cadeia).

Moleque: Homossexual.

Mona: Homossexual.

Moqueta: Murro.

Moquiça: Avarento.

Moral: Respeito, liderança.

Morder: Achacar.

Mordido: Alerta, irritado.

Mosca de boi: Bobo, distraído.

Mosca: Bobo.

Mozão: Namorado.

Muamba: Objeto produto de furto.

Muito louco: Drogado.

Mula: Pessoa chato, faz transporte de droga.

Mulambo: Trapo.

Mulher de macho: Travesti.

Mumunha: Malícia.

Muquete: Soco.

Muquifo: Local imundo.

Mutuca: Quantidade maconha.

N

Na base do agrião: Com jeito.

Na esportiva: Sem violência.

Na forçada: Na marra.

Na lona: Duro / pobre.

Na maciota: Com jeito.

Na manha: Andar direito, com cuidado.

Na marr a: À força.

Na miúda: Em paz, sossegado.

Na moita: Ficar escondido, na espera.

Na moral: Sem violência, conquista.
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Na pior: Em situação ruim.

Na pitanga: Sem Grana.

Na tranca: Fechado.

Na valentona: À força.

Nanico: Pequeno.

Neca: Negativo.

Nêga: Mulher.

Negar de pé junto: Manter-se na negativa.

Negativo: Não aprovado.

Neurose: Raiva.

No grito: À força.

Nóia: Fumante de crack.

Nos conformes: Tudo bem.

Numa boa: Tranqüilo.

Numa errada: Caminho errado.

Numa ira: Nervoso.

Numa moral: Sem problema.

Numa pior: Enroscada.

Numa treta: Coisa errada, envolvimento.

O

O fino: Especial.

Oitão: Revólver.

Olheiro: Vigia, espreitador.

Onda: Motivo, desejo ou alucinação.

Orelhada: Palpite.

Ôrra: Poxa vida!

Os olhos da cara: De valor alto

Otário: Bobo, ignorante.

Os alemão: Agente penitenciário.

P

P.M.: Policial militar.

Pá: Porção grande, muita gente.
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Pacas: Bastante, muito.

Pacau: Invólucro de maconha.

Paco: Conto do vigário.

Pacoteira: Grande quantidade.

Padriho: Protetor.

Pagar: Servir algo (alimentação).

Pagar comédia: Mistificar, fingir algo.

Pagar pau: Deixar-se explorar.

Pagar sapo: Ameaçar.

Pagar simpatia: Ser cordial /puxa saco.

Paletó: Homem.

Palha: Mentira.

Palmear: Furtar no baralho.

Panaca: Otário.

Panca: Pose.

Pane: Confusão sem controle.

Paninho: Jogo de bichinho.

Pano: Cobertura, proteção a alguém.

Pano verde: Mesa de bilhar.

Papagaio: Rádio.

Papanota: Preso bobo de cadeia.

Papo furado: Conversa fiada.

Parada dura: Bom de briga, valente.

Parampa: Paraplégico.

Parasita: Preso que não faz nada.

Passar batido: Despercebido.

Passar na seda: Vender algo.

Passar um pano: Dar uma olhada, ler rapidamente.

Patati: Comentário.

Patota: Turma, grupo.

Patifaria: Ato desleal.

Patronato: Trabalho comandado por  preso.
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Pau de arara: Aparelho de tortura.

Pau de estrada: Tortura no meio do mato.

Pau podre: Maconha.

Pedaço: Vizinhança, bairro, local.

Pedágio: Cobrança.

Pé-de-anjo: Pênis grande.

Pé-de-breque: Sem eira nem beira.

Pé-de-chulé: João-ninguém.

Pé-de-porco: Agente de segurança do interior.

Pé-na-cova: Quase morto.

Pé-no-saco: Chato,impertinente.

Pé-rapado: Duro,sem dinheiro.

Pedra: Crack.

Pedra  1000: Leal   valente.

Pedra  90: Leal, valente.

Pegar a boiadeira: Fugir.

Pegar o boné: Ir embora.

Pegar no pé: Chamar atenção.

Peita: Camisa.

Peitosa: Camisa.

Peixinho: Protegido.

Pela ordem: Tudo bem.

Pena: Caneta.

Pendura: Tortura.

Penosa: Galinha.

Pente fino: Revista meticulosa.

Penumbra: Escuridão.

Perereca: Resistência elétrica.

Periculoso: Perigoso.

Pessoal: Visita.

Piaba: Surra.

Piar: Assobiar, avisar, alcaguetar.
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Picada: Boa aparência, injeção de droga na veia.

Picadão: Carne cozida em pedaços grandes na cadeia.

Picardia: Elegância, sem violência.

Picho: Dinheiro.

Picholé: Dinheiro.

Pila: Safado.

Pilantra: Pessoa sem moral.

Pilantragem: Ato desleal, armação.

Pinote: Fuga, escapada.

Piolho: Preso velho de cadeia.

Pipa: Bilhete, carta.

Pipar: Fumar crack

Pipocar: Vacilar.

Pipoco: Tiro.

Pique: Jeito.

Pirandelo: Fuga.

Pirulito: Papel traçado para fazer fogo.

Pirulito: Barra de ferro serrada.

Pisou na bola: Decepção.

Pisar na bola: Errar, falsear.

Pisar no tomate: Falsear, errar.

Pisar: Falhar na ação.

Pitanga: Trapo, cansado.

Pó: Cocaína.

Poeira: Resto de maconha.

Política: Grupo, quadrilha.

Pombal: Penitenciária do Estado.

Ponta: Resto de cigarro de maconha.

Ponta firme: Leal, valente.

Ponte: Intermédio, meio.

Pôr areia: Atrapalhar.

Por dentro: Conhecer os planos, ciente.
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Por fogo : Incitar.

Por fora: Alheio.

Pôr na seda: Vender, trocar.

Porquinho: Terra ensacada.

Pote: Castigo.

Prego: Sujeito insignificante, cansaço.

Prensar: Ameaçar, Repreender.

Presunto: Cadáver.

Preta: Amante, amásia.

Preventiva: Prisão, preventiva.

Prova: Período de adaptação na prisão.

Pudim de pinga: Bêbado.

Punguista: Batedor de carteira.

Puto:  Homossexual.

Puxando a cadelinha: Esquálido/ doente.

Q

Quadrada: Arma automática.

Quadrado: Ignorante, inculto.

Quásquásquás: Conversa fiada.

Que lugar!: Cadeia (expressão).

Quebra pau: Briga, confusão.

Quebrada: Esconderijo, local.

Quebrar essa: Dar oportunidade.

Quebrar o barato: Atrapalhar.

Quebrar o galho: Resolver, fazer um favor.

Queixo duro: Teimoso.

Quiaca: Confusão, bagunça.

Quilo: Maconha embalada, assaltante.

Quiprocó: Baderna.

R

Rabecão: Carro funerário.

Rabo amarrado: Comprometido com.
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Rabo de foguete: Problema, empreitada perigosa.

Rabo quente: Aparelho para esquentar água.

Rabo preso: Comprometido.

Rabo-de-saia: Mulher.

Rachar:  Dividir o produto, partilha.

Rachar-se: Confessar, ajudar ou partilhar.

Radar: Vigia.

Ragu: Comida.

Ralar: Ser solidário.

Rango: Almoço, comida.

Raposa: Pessoa esperta.

Rasgar o selo: Delatar, se abrir, esclarecer.

Rato: Policial.

Ratoeira: Arapuca.

Real: Realidade.

Refrescar a idéia: Lembrar-se, esclarecer.

Renca: Quantidades.

Réptil: Traidor. 

Resolver: Acertar a conta.

Responsa: Compromisso.

Revertério: Cansaço.

Ripar: Matar.

Riscar do mapa: Matar.

Robô: Sem opinião.

Roda: Agrupamento de sentenciados.

Rodar: Cair.

Rolar: Acontecer.

Roleta-russa: Brincadeira com arma de fogo.

Rolo: Barganha, troca, negociata.

Roupa: Cobertura para punguista.

Roupeiro: Cobertura ao punguista.

Rufião: Escroque, malandro.
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S

Sabão: Reprimida.

Sacana: Traidor, sem-vergonha.

Sacar: Conhecer, compreender, puxar arma, resgatar.

Safadeza: Ato desleal.

Safado: Sem moral.

Safanão: Tapa.

Saída pela tangente: Saída estratégica.

Sair de fininho: Retirar-se despercebido.

Sair pela culatra: Dar errado.

Sal: Anfetamina, coca.

Salivar: Convencer.

Salseiro: Bagunça farra.

Salvar a pele: Sair ileso.

Salve: Aceno, sinal.

Samango: P.M.

Sambar: Ser preso.

Sandália: Pernada.

Sangue: Pessoa ruim.

Sangue bom: Pessoa boa.

Sangue ruim: Pessoa perversa.

Santo: Fingido. 

Sapeca: Esperto, traquinas, surra. 

Sapo: Cadeado, pressão, bicão.

Sarado: Forte, robusto.

Sarrabulho: Espancamento.

Sarro: Gozação.

Satisfação: Explicação.

Se cobrir: Armar-se, ficar atento.

Se cuidar: Tomar conta de si.

Se danar: Prejudicar-se, ser mal sucedido.
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Se explique: Conte a verdade.

Se fechar: Não denunciar, ficar calado.

Se liga: Fique atento.

Se manca: Caia em si, cale-se.

Se manda: Vá embora, fuja.

Se toca: Perceba.

Secar: Pôr olho gordo, inveja.

Seda: Papel para cigarro de maconha.

Segurar a bronca: Assumir o problema.

Segurar a bronca: Não delatar.

Segurar as pontas: Não delatar/ suportar.

Seguro: Cela de segurança (isolamento).

Selo: Maço de cigarro.

Sem futuro: Sem proveito, sem perspectiva.

Sentar a pua: Bater.

Só se for: Tudo bem, talvez seja, você quem sabe.

Sol: Recreio.

Sola: Navalha.

Solitária: Cela de isolamento.

Soltar o bicho: Esfaquear alguém.

Soltinho: Fumo de corda.

Soviético: Traidor.

Subir o gás: Morrer, matar.

Subir o morro: Ir para cela ou X.

Sufoco: Necessidade, agonia.

Sujeira: Pessoa sem moral, perigo.

Sujesta: Ameaça.

Sujo: Mau caráter.

Sururu: Briga confusão.

T

T.B. : Tuberculose.

Tá limpo: Tudo certo.
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Tá na cara: Evidente.

Tá embaçado: Não deixar passar.

Tá lá: Confirmado.

Tá na lança: Conhece os planos.

Tá por dentro: Conhece.

Ta’ pra:  Algo que vai acontecer.

Tentam: Louco.

Tapão: Tapa.

Tatu: Túnel para fuga.

Táxi sola: Caminhada a pé.

Teco: Tiro.

Tela: Televisão, cinema.

Teleguiado: Sem opinião.

Telha: Cabeça.

Tenteado: Razoável.

Teresa: Corda feita de lençol para escalar o muro.

Tira:     Policial, investigador.

Tirar barato: Provocar.

Tirar serviço: Obter confissão.

Tirar onda: Devanear.

Tocar o barco: Viver.

Toco: Propina.

Toca mocho: Conto do bilhete.

Tomar: Roubar.

Tomar um chuá: Tomar banho.

Toque: Aviso.

Trabuco: Arma de fogo.

Traíra: Traidor.

Trambicar: Falsificar, contrabandear.

Tramóia: Trama, plano.

Trampo: Trabalho.

Tranca: Castigo (Cadeia).
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Trapo: Cansado.

Traveco: Travesti.

Treta: Negociata na cadeia.

Trepado: Com arma de fogo.

Trilho: Dominó.

Trocar idéias: Conversar.

Troco: Dinheiro.

Troço: Mal súbito.

Trouxa: Otário.

Truta: Amigo, parceiro.

V

Vaca: Mulher sem moral.

Vadiagem: Sem ocupação.

Vagabundo: Preso, sentenciado.

Vagau: Preso que não faz nada.

Vagolino: Preguiçoso.

Vai no lance: Participação de empreitada.

Vai pro vinagre: Morre.

Vale uma nota: Caro, custa muito.

Vamo que vamo: Incitação aos outros presos.

Vapt-vupt: Ligeiro, rápido.

Vaquinha: Lista para angariar fundos.

Verredura: Revista mais grossa.

Veneno: Fúria, ira necessidade.

Venenoso: Cruel, perverso.

Ventana: Janela.

Vento: Dinheiro.

Ventosa: Janela.

Ver a parte: Acertar contas.

Verme: Sem moral, sem escrúpulo.

Viado: Homossexual.

Viajado: Entorpecido.
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Vigário: Contador de história, mentiroso.

Viração: Trotoar.

Virar bicho: Perder a calma.

Virar a bolsa: Morrer, prostituir-se.

Vivaldino: Esperto.

Vomitar: Dar o serviço.

Vulgo: Apelido.

X

Xadrez: Cela.

Xapado: Doidão.

Xarope: Débil mental.

Xaveco: Cilada preparada.

Xêpa: Comida da cadeia.

Xapeiro: Comilão, guloso.

Xibaba: Maconha.

Xibar: Curtir.

Xibiu: Bunda.

Xilindró: Prisão, cadeia.

Xodó: Carinho.

Xota: Vagina.

Xoxa: Vagina.

Xuá: Banho.

Xué: Doente, tuberculoso, louco.

Z

Zangão: Falso despachante.

Zanzar: Andar a esmo.

Zé Mané: Otário.

Zica: Encrenqueiro, mau caráter.

Zinco: Arma branca, faca de cadeia.

Zique tr inca: Impertinente.

Zique zira: Mau caráter.

Zoeira: Baderna, bagunça.
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Zoiudo: Ovo frito, invejoso.

Zona:  Baderna bagunça.

Zonzeira: Desligado.

Zorra: Coisa errada.

Zum zum zum: Boato, comentários.

Zureta: Alucinado.

Roteiro das Entrevistas sobre Desenho e Pintura

(Oficina de Artes – Turma A)

Nome:

Estado Civil:

Idade:

Pena Total:

Pena Cumprida:

Condenado: (   ) Provisório  (   ) Primário  (  ) Reincidente

1. Qual o tipo de atividade artística você está desenvolvendo?

2. Qual a técnica que você está utilizando para este exercício?

3. Qual a importância desta atividade para você?

4. Este espaço alternativo é agradável a você?

5. Você acha que esta atividade pode contribuir para modificar o seu comportamento?

6. O que você espera conquistar com esta atividade?

7. O que você tem a dizer sobre esta oportunidade que lhe está sendo proporcionada?
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Roteiro das Entrevistas sobre Desenho Artístico e Pintura

(Oficina de Artes – Turma B)

Nome:

Estado Civil:

Idade:

Pena Total:

Pena Cumprida:

Condenado: (   )  Provisório  (   )  Primário   (   )  Reincidente

1. Qual a técnica que você está empregando para desenvolver esta atividade?

2. Você já estudou arte, ou teve algum contato com atividades artísticas antes de ser

preso? Qual?

3. Qual a importância desta atividade para você?

4. Qual inspiração que você busca para realizar os seus trabalhos?

5. Você prefere pintar ou desenhar?

6. Qual a importância de ser participante desta atividade?

7. O que você tem a dizer sobre esta atividade?
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Roteiro das entrevistas sobre Mosaico

(Oficina de Artes)

Nome:

Estado Civil:

Pena Total:

Pena Cumprida:

Condenado: (   )  Provisório   (    )   Primário   (    ) Reincidente

1. Qual o tipo de Mosaico que você está trabalhando?

2. Esta atividade o ajuda a resgatar seus valores culturais?

3. Você sabe a diferença entre o Mosaico Utilitário e o Terapêutico ?

4. Você comercializa as obras que cria?

5. Qual a destinação do dinheiro arrecadado pela venda de seus mosaicos?

6. Como você se sente quando está desenvolvendo esta atividade?

7. Quais as suas considerações sobre esta oportunidade que está modificando a realidade

do cárcere?
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Roteiro das Entrevistas sobre Teatro

(Oficina de Artes Cênicas)

Nome:

Estado Civil:

Idade:

Pena Total:

Pena Cumprida:

Condenado (   )  Provisório   (   ) Primário   (  ) Reincidente

1. Você tem preconceito de interpretar papéis que possa colocar em dúvida a sua opção

sexual?

2. Os exercícios propostos antes das atividades são importantes para o bom desempenho

do seu papel?

3. Quando você exercita a dramaturgia libera suas emoções e a criatividade?

4. O que você  espera conquistar com esta atividade?

5. Você teve algum contato anterior com teatro?

6. O que você mais gosta de interpretar?

7. O que você pode dizer sobre a oportunidade que está sendo proporcionada?
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Roteiro das Entrevistas sobre Leitura Dramática

(Oficina de Artes Cênicas)

Nome:

Estado Civil:

Idade:

Pena Total:

Pena Cumprida:

Condenado  (    ) Provisório  (    )  Primário  (    ) Reincidente

1. Você gosta da atividade que lhe foi proposta?

2. Qual a importância dos exercícios propostos antes da leitura do texto?

3. Quais os benefícios que esta atividade pode lhe trazer?

4. Você acha que esta atividade pode influir no seu comportamento?

5. Você teve algum contato com dramaturgia anteriormente? Qual espécie?

6. O que você espera conquistar com esta atividade?

7. O que você pode dizer sobre a oportunidade que lhe está sendo proporcionada neste

momento?
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Roteiro das Entrevistas sobre Expressão Corporal

(Oficina de Artes Cênicas)

Nome:

Estado Civil:

Idade:

Pena Total:

Pena Cumprida:

Condenado  (   )  Provisório  (   )  Primário   (   ) Reincidente

1. Você já teve algum contato anterior com esta atividade? Qual ?

2. Qual o motivo que levou você a participar desta atividade?

3. Você conhece alguma dança popular? Qual?

4. Você já teve algum contato anterior com a mímica? Aonde?

5. As atividades propostas atingiram suas expectativas?

6. Você acha importante o desenvolvimento da linguagem corporal?

7. O que você tem a dizer sobre esta oportunidade que lhe está sendo proporcionada?
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Roteiro das Entrevistas sobre Prática Instrumental

(Oficina de Música)

Nome:

Estado Civil:

Idade:

Pena Total:

Pena Cumprida:

Condenado :  (   )  Provisório  (   ) Primário   (   )  Reincidente

1. você já teve algum contato com algum instrumento  musical? Qual?

2. Você já participou de algum grupo musical?

3. Qual é a importância de participar desta atividade?

4. Você acha que esta atividade pode contribuir para mudanças  comportamentais?

5. O que você espera conquistar com esta atividade?

6. Você pretende dar continuidade à prática instrumental fora do cárcere?

7. O que você pode dizer sobre esta atividade pouco convencional no interior do

cárcere?
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Roteiro das Entrevistas Sobre Teoria Musical

(Oficina de Música)

Nome:

Estado Civil:

Idade:

Pena Total:

Pena Cumprida:

Condenado :  (   )  Provisório  (   ) Primário   (   )  Reincidente

1. Você estudou teoria musical anteriormente?

2. Qual importância desta atividade para você?

3. O que você espera conquistar, participando desta atividade?

4. O que você pode dizer sobre a oportunidade de estudar música dentro de um presídio?

5. Você pretende continuar seus estudos musicais fora do cárcere?
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Roteiro das Entrevistas Sobre canto coral

(Oficina de Música)

Nome:

Estado Civil:

Idade:

Pena Total:

Pena Cumprida:

Condenado :  (    )  Provisório  (    ) Primário   (    )  Reincidente

1. Você já cantou em algum coral antes de ser preso? Qual?

2. Com que idade você começou a cantar?

3. Com quem você aprendeu?

4. Já ensinou a alguém as canções que aprendeu?

5. Você pretende continuar a participar de coros quando deixar o cárcere?

6. Pretende profissionalizar-se nesta área?

7. O que você pode dizer sobre esta atividade, pouco convencional à realidade de uma

prisão?
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Roteiro das Entrevistas sobre Canto Coral

(Oficina de Música)

Nome:

Estado Civil:

Idade:

Pena Total:

Pena Cumprida:

Condenado :  (    )  Provisório  (    ) Primário   (    )  Reincidente

1. Você sabe o que é Folclore?

2. Conhece alguma cantiga popular? Qual ?

3. Você conhece algum brinquedo cantado? Qual?

4. Qual a origem dos brinquedos cantados no Brasil?

5. Você conhece alguma dança folclórica? Qual?

6. Já ensinou alguma dança alguém?

7. O que você pode dizer sobre a capoeira?

8. Conhece alguma festa popular da sua região? Qual?

9. Você conhece ou teve a oportunidade de assistir algum teatro de bonecos?

10. Conhece alguma quadrinha popular? Qual?

11. Conhece algum canto fúnebre? Qual?
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12. Você ouviu falar da literatura de cordel?

13. Acha importante que a cultura popular seja preservada? Por que?
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