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RESUMO 

 
Este estudo acadêmico tem como finalidade chamar atenção à demanda de           

ações de intervenção junto aos sentenciados do sistema penitenciário e suas           
vicissitudes, sobretudo no Brasil, através das oficinas de expressões da arte, em            
resgate da sua autoconfiança, dignidade e fortalecimento (de direito) da sua           
condição como ser social, estigmatizada perante a sua situação de encarceramento           
e sentimento de desalento e fragilidade. E nesse contexto, angariar pressupostos de            
intervenção para acolher as necessidades apresentadas, por tais sujeitos. 

Nesse sentido, será pesquisada literatura que dialogue e contextualize a          
visão geral e especificamente na sociedade brasileira do fomento da arte como            
instrumento do serviço social e seus reflexos no sistema penitenciário. Do mesmo            
modo, pretende-se viabilizar material que dialogue com a questão do estigma do            
encarceramento, frente à ordem societária brasileira, buscando avaliações das         
oficinas com os sentenciados para maior aproximação com sua realidade e           
enfrentamentos dos problemas apresentados. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Expressões da Arte, Sociabilidade, Sistema Penitenciário,       
Comunicação Não Violenta, Arte-Educação, Serviço Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

This academic study intends to highlight the interventions demanded from the           
condemned citizens at the penitentiary system and its fragilities, especially in Brazil.            

It will be done through events related to art, in order to recover their self esteem,                
dignity and rights empowerment of the condition of a social human being, since they              

are stigmatized from an incarcerated situation, and feeling despondent and lonely.           
And in this context, we intend to obtain resources to supply their necessities. 

 

In this sense, the search will be done through literature which contextualizes a             
general vision of how the encouragement of art as an instrument at social services,              

and its reflection at the penitentiary system, specifically in the brazilian society. And             
also, provide material for discussions about incarceration issues within the brazilian           

society, listen to the incarcerated people's opinions about the events to create            

empathy and understand more their reality. 
 

 
KEY WORDS: Art expressions, sociality, penitentiary system, non-violent        

communication, Art Education, Social Service. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
APRESENTAÇÃO 

 
 

Este presente Trabalho de Conclusão de Curso, fruto do aprendizado,          

observação e prática de estágio de Serviço Social na Penitenciária I de São Vicente,              
no período de agosto de 2018 a dezembro de 2019, pretende discorrer sobre a              

questão da sociabilidade e humanização, por intermédio das Expressões da Arte e            
da Comunicação Não Violenta aos sentenciados da Penitenciária I de São Vicente,            

localizada no litoral de São Paulo e concomitantemente, trazer reflexões acerca do            

sistema penitenciário e suas implicações no que tange aos presos e presas;            
condições precárias dos presídios; do encarceramento massivo da população pobre,          

negra e parda; aumento da população prisional de mulheres e o debate acerca dos              
presidiários LGBTQIA+. 

 

Assim sendo, esta monografia será dividida em 4 capítulos: 
 

Capítulo I - Explanar acerca de breve história do sistema penitenciário, com foco no              
estado de São Paulo, e condições sobre o encarceramento de mulheres e homens,             

e em sua maioria sendo pobres e negros, e argumentar sobre a invisibilidade da              

privação de liberdade da população LGBTQIA+. 
 

Capítulo II - Discutir sobre as Expressões da Arte (oficinas de poesia, desenhos             
dirigidos e jogos literários), como ferramenta de socialização, humanização e          

entretenimento dos presos ociosos de trabalho e de educação.  

 
Capítulo III - Suscitar a Comunicação Não Violenta, como desenvolvimento da           

empatia, compreensão emocional e identificação com o outro, em contraponto com           
as vicissitudes vivenciadas pelos sentenciados diariamente no cárcere. 

 

Capítulo IV - Analisar e refletir em relação à experiência de estágio do Projeto              
Oficina Expressões da Arte e a ressocialização dos presos.  

 



 
 

INTRODUÇÃO 
 

O sistema penitenciário em sua conjuntura na realidade brasileira é          

extremamente cruel, pois além do cerceamento das liberdades individuais, aniquila a           
subjetividade do sujeito, no intuito de não lhe oferecer nenhuma possibilidade de            

superação da situação em que se encontra.  

 
Desse modo, há uma necessidade premente de uma educação que se           

preocupe prioritariamente em desenvolver a capacidade crítica do sentenciado,         
capaz de alertá-lo para as possibilidades de escolhas e a importância para a sua              

vida e conseqüentemente a do seu grupo social.  

 
Há que se considerar que a história do sistema penitenciário no Brasil difunde             

que, desde o início, a prisão foi local de exclusão social e questão relegada a               
segundo plano pelas políticas públicas, e, portanto, convive com uma completa           

inobservância de como são precarizadas e inadequadas as construções destinadas          

aos presos. 
 

As adversidades do sistema penitenciário brasileiro são ocasionadas pelo         
abandono, falta de investimento e principalmente do descaso do poder público. E            

resultado deste desmazelo é lamentavelmente o aparecimento de uma escola de           

aperfeiçoamento do crime que tem como característica a falta de estrutura,           
acrescido dos mais diversos vícios e malefícios governamentais, que torna-se          

impossível a socialização de qualquer ser humano. 
 

Em síntese, o que se observa é a omissão das autoridades em relação aos              

sentenciados, sejam eles homens ou mulheres, em penitenciárias do Estado,          
levando à desconfiança, principalmente, do Poder Judiciário responsável por aplicar          

a lei, e também o seu acompanhamento, mas, todavia, não se importando com a              



falta de sociabilização no acolhimento das pessoas que tiveram a liberdade           
suprimida.  

Neste ínterim, ao abordarmos sobre a educação, cultura e arte nas prisões, é             
importante ter claro que os sentenciados, apesar de estarem privados de liberdade,            

preservam a singularidade dos demais direitos fundamentais. O acesso ao direito à            

educação do sentenciado deve ser amparado universalmente, a todos e todas, e em             
respeito às regras que o ratificam. Desse modo, o presente estudo visa angariar             

subsídios para a hipótese de que por intermédio da educação, cultura e arte há              
formas plausíveis de melhorar a convivência, a sociabilidade, e a auto-estima. 

Conforme a síntese de (DUARTE JÚNIOR, 1983:12), existe a possibilidade          

de que através da arte é possível resgatar a dignidade dos presos segregados no              
cárcere: 

 
“Arte-educação não significa o treino para alguém se tornar 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 sensibilidade para com o mundo que cerca cada um de nós.” 

 

Destarte, o Serviço Social inserido no âmbito do Sistema Penitenciário, tem           

uma atuação relevante na assistência aos sentenciados, e por este intermédio, para            

assegurar o direito dos sentenciados ao acesso à educação, cultura e arte, foi             
sancionada pela Presidência da República, a  Lei de Execução Penal (LEP) nº 7.210             

de 11/07/1984 e segundo a redação do Capítulo II, Seção VI, constam as seguintes              
atribuições do Assistente Social: 

 

Art. 22. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado              
e prepará-los para o retorno à liberdade.  

Art. 23. Incumbe ao serviço de assistência social:  
I – conhecer os resultados dos diagnósticos e exames;  

II – relatar, por escrito, ao Diretor do estabelecimento, os problemas e as             

dificuldades enfrentadas pelo assistido;  



III – acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas            
temporárias; 

IV – promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação;  
V – promover a orientação do assistido, na fase final do cumprimento da pena,              

e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade;  

VI – providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da previdência           
social e do seguro por acidente no trabalho;  

VII – orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado             
e da vítima. 

 

Na Lei em epígrafe, há que se mencionar o Artigo 41, Capítulo IV, Seção II,               
referente aos direitos dos sentenciados: 

§ V – Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso             
e a recreação; 

§ VI – Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e          

desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; 
§ VII – Assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 

§ XV – Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da              
leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons               

costumes.  

 
Constituem-se nossos objetivos apresentar a utilização das Expressões da         

Arte e da Comunicação Não Violenta (CNV), como instrumento técnico-operativo do           
Assistente Social na ressocialização, reeducação e humanização dos sentenciados         

do sistema prisional. 

 
Assim como também indicar que seus reflexos se desdobrarão neste mesmo           

ambiente causal, ou seja, na esfera psicossocial destes indivíduos tendo por           
finalidade o entendimento da demanda específica e a busca dos meios (por meio do              

presente estudo) para que possa ser atendida, seja através de dinâmicas de grupo,             

bem como na busca de equipamentos, serviços, ferramentas, aperfeiçoamento         
técnico/operativo para compor as estratégias de ação. 

 



Desta forma objetivamos especificamente: 
 

● Avaliar a LEP identificando o direito às ações voltadas à educação e cultura             
problematizando-as frente à realidade; 

 

● Sistematizar e analisar o desenvolvimento da Oficina Expressões da Arte em           
seus limites e possibilidades desempenhados na Penitenciária I, no período          

de janeiro a dezembro de 2019; 
 

● Identificar as possibilidades da Arte-Educação como instrumento       

técnico-operativo do trabalho profissional do/a Assistente Social, buscando        
contextualizar/embasar o pensamento de que as expressões artísticas        

interagem com o indivíduo e contribuem para a socialização; 
 

● Elucidar os pressupostos da influência dos valores das Expressões da Arte no            

cotidiano dos sentenciados. 
 

Parte-se da hipótese de que pela cultura, arte e o fomento da Comunicação Não              
Violenta (CNV), pode-se contribuir para melhorar a convivência, a sociabilidade, a           

auto-estima, e a superação do estigma de pessoas privadas de liberdade. 

 
Como metodologia para a elaboração da pesquisa, será utilizado o método de            

avaliação qualitativo, angariado com os sentenciados participantes das oficinas de          
Expressões da Arte, em seus três módulos propostos, sendo que tais ações buscam             

elucidar o trabalho, bem como, uma revisão bibliográfica de livros, teses, artigos,            

pesquisas de internet e outras mídias que dialoguem com o tema e debates entre              
autores sobre o sistema penitenciário, conjuntamente com o histórico do Presídio de            

São Vicente. 
 

Tais reflexões justificam-se pela necessidade de debates e discussões em          

espaços abertos sérios, sobre as temáticas do encarceramento no Brasil, as           
angústias dos sentenciados e o trabalho dos Assistentes Sociais no Sistema           



Penitenciário, e as Expressões da Arte como resgate da sociabilidade e da            
auto-estima dos encarcerados. 

 
Nesse sentido, devemos observar que o compromisso dos assistentes sociais no         

campo da Execução Penal,  é garantir  os direitos humanos dos internos por meio de              

uma prática voltada para a emancipação humana e que superem este sistema como             
controle social e punitivo. 

 
Desse modo,  a atuação dos assistentes sociais na área sócio jurídico é          

permeada por muitos conflitos e limitações. Sejam espaços educacionais e/ou          

acadêmicos, de saúde, de convívio social, assim como a promoção de estudo e             
produção científica, dentre outras áreas de interesse social. Este tema sobre o            

Sistema Penitenciário se justifica por ampliar as reflexões e esclarecimentos sobre           
esta problemática, buscando desmistificar paradigmas e auxiliar no combate ao          

pré-julgamento e pré-conceito da sociedade conservadora, no que concerne aos          

seus atos de hostilidade e recrudescimento dos sofrimentos e estigmas dos           
encarcerados e não obstante, a indignação frente ao assunto ora apresentado. 

 
A invisibilidade dos sentenciados também acaba por ser um ato de indiferença,            

desprezo e inobservância dos direitos dos presos, pelas autoridades constituídas, no           

que tange ao seu bem estar, pois em se tratando da Penitenciária I de São Vicente,                
onde são abrigados mais de 1500 presos, sendo uma média de 20 presos por cela,               

confinados em espaços ínfimos, sem nenhuma privacidade de suas necessidades          
fisiológicas, mentais e espirituais, sendo que a grande maioria deles vive no ócio,             

desalento e sem perspectivas de sociabilidade. 

 
Este estudo busca contemplar conjuntamente a conjectura da Comunicação Não          

Violenta (CNV), desenvolvida pelo renomado psicólogo e escritor americano         
Marshall B. Rosenberg, como uma ferramenta na forma de intervir e agir com meios              

práticos e eficazes a favor da paz.  

 



Nesse sentido, ele demonstra como os meios culturais hegemônicos da          
comunicação, nos conduzem a entrar em choque com outras pessoas de opiniões            

ou culturas diferentes.  
 

Desse modo, Rosenberg define-a da seguinte forma: 

A CNV nos ajuda a nos ligarmos uns aos outros e a nós mesmos,              
possibilitando que nossa compaixão natural floresça. Ela nos guia no processo de            

reformular a maneira pela qual nos expressamos e escutamos os outros, mediante a             
concentração em quatro áreas: o que observamos o que sentimos, do que            

necessitamos, e o que pedimos para enriquecer nossa vida. A CNV promove maior             

profundidade no escutar, fomenta o respeito e a empatia e provoca o desejo mútuo              
de nos entregarmos de coração. Algumas pessoas usam a CNV para responder            

compassivamente a si mesmas; outras, para estabelecer maior profundidade em          
suas relações pessoais; e outras, ainda, para gerar relacionamentos eficazes no           

trabalho ou na política. No mundo inteiro, utiliza-se a CNV para mediar disputas e              

conflitos em todos os níveis, (ROSENBERG, 2006:33). 
 

Podemos dizer que em outras palavras, trata-se de um estilo de vida baseado na              
humanidade que, fomentada por intermédio da comunicação, propicia relações         

amistosas entre os indivíduos. Ela é uma ferramenta de grande utilidade para            

solucionar conflitos e reconhecer as conveniências de si mesmo e do outro. Nesse             
sentido, a CNV contempla três apontamentos para sintonizarmos com outras          

pessoas: proporcionar empatia; manifestar suas próprias considerações,       
sensibilidades e necessidades; e desenvolver vínculo consigo mesmo por meio da           

auto-afinidade. 

 
Sendo que a educação dos presidiários deve ainda ser entendida como um            

direito universal, previsto pela Constituição de 1988, pela Lei nº 7.2010/84 (Lei de             
Execução Penal), pela Declaração dos Direitos Humanos e pela Resolução 1990/20,           

do Conselho Econômico e Social da ONU (Organização das Nações Unidas). 

 
Lançando luzes sobre a concepção de arte-educação, BARBOSA faz a seguinte           

consideração: 



 
"Como a matemática, a história e as ciências, a arte tem domínio, uma             

linguagem e uma história. Se constitui, portanto, num campo de estudos           

específicos e não apenas em meia atividade [...] A arte-educação é           

epistemologia da arte e, portanto, é a investigação dos modos como se            

aprende arte na escola de 1° grau, 2° grau, na universidade e na intimidade              

dos ateliers. Talvez seja necessário para vencer o preconceito,         

sacrificarmos a própria expressão arte-educação que serviu para identificar         

uma posição e vanguarda do ensino da arte contra o oficialismo da            

educação artística dos anos setenta e oitenta. Eliminemos a designação          

arte-educação e passemos a falar diretamente de ensino da arte e           

aprendizagem da arte sem eufemismos, ensino que tem de ser          

conceitualmente revisto na escola fundamental, nas universidades, nas        

escolas profissionalizantes, nos museus, nos centros culturais a ser previsto          

nos projetos de politécnica que se anunciam. (1991: pp. 6-7). 

 

Nesse sentido, a cultura e educação por intermédio da arte, verificada no            
presídio é um fator preponderante para a humanização e sociabilização e, sendo            

assim, um aproveitamento da conjuntura de integração à sociedade. 

 
Está previsto no Art. 6º da Constituição Federal de 1988 que propaga os             

direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, dentre outros direitos sendo que no              
artigo 205, denota que a educação é um direito de todos e também dever do estado                

e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,             

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da            
cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

 
Logo também, está previsto no Art. 83 da Lei de Execução Penal (LEP), Lei              

de no 7.210 de 1984, onde consta que “― O estabelecimento penal, conforme a sua               

natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a            
dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva.” 

 
Nesse sentido, FISCHER afirma que: 

 
“A arte pode elevar o homem de um estado de fragmentação a um estado de               
ser íntegro total. A arte capacita o homem para compreender a realidade e o              



ajuda não só a suportá-la como a transformá-la, aumentando-lhe a          
determinação de torná-la mais humana e mais hospitaleira para a humanidade.           
A arte, ela própria, é uma realidade social." (FISCHER, 2007:57). 

 

Sendo assim, CASTRO relaciona o debate do processo ressocializador e o           
fomento Arte-Educação, como um novo viés no sistema carcerário, pois no que            

tange à reconquista dos valores éticos e morais do sentenciado, está implicitada a             

relevância deste importante instrumento de ressocialização do mesmo. 
 

. “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 se oportuniza a exteriorização de            

sentimentos, habilidades, criatividade e potencialidades adormecidas, fornece       

conteúdo para a ampliação do conhecimento e reintegração social         

harmônica.” (CASTRO, 2004:04). 
 

Sendo que para ARRUDA (2018:75), citando Marx, as objetivações humanas          

estão ligadas ao processo de autoformação do homem e às transformações           
oriundas das relações sócio-histórica [...], pois considera que a arte é uma dimensão             

do homem essencial para a "emancipação dos sentidos". Como práxis, a arte            
expressa um movimento de superação contra a alienação, em busca da "verdade            

sensível" [...]. 

 
“Entendida como afirmação ontológica, forma específica de objetivação do ser          

social. A arte surge na história como um desdobramento do trabalho, uma            

ação que dá continuidade à autoformação do homem. A referência última        

para se compreender a arte é o processo de autodesenvolvimento do gênero            

humano, com seus avanços e recuos, e não as diferentes formas de            

expressão das classes e grupos sociais centradas no "sujeito transindividual."          

(ARRUDA, 2018, p. 2 apud FREDERICO, 2006). 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I - UMA BREVE HISTÓRIA DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

 
“Precisamos resolver nossos monstros secretos, nossas feridas       

clandestinas, nossa insanidade oculta. Não podemos nunca esquecer que         

os sonhos, a motivação, o desejo de ser livre nos ajudam a superar esses              

monstros, vencê-los e utilizá-los como servos da nossa inteligência. Não          

tenha medo da dor, tenha medo de não enfrentá-la, criticá-la, usá-la.” 

                                      Michel Foucault 
 
 

Historicamente em se tratando do sistema penal brasileiro com normas de           
legislação criminal, este teve início após a Independência do Brasil, mais           

precisamente no ano de 1830 com a criação do Código Criminal, e em 1832 com o                

advento do Código do Processo Criminal, os quais significaram um modelo para o             
hemisfério sul. 

 
Nesse sentido, no período da Regência Imperial em 1833, o Ministro da            

Justiça Aureliano de Souza (conhecido como Visconde de Sepetiba), proporcionou a           

modernidade do sistema prisional brasileiro, no viés de perceber o preso não como             
um animal enjaulado, mas como um ser humano, passível de reabilitação. 

 
Em 1834, o governo imperial inaugurou a Casa de Correção do Rio de             

Janeiro, uma das primeiras instituições penais da América Latina que foi inspirada            

nas construções penais dos Estados Unidos, no intuito de alojar os presos já             
condenados, com a inclusão de trabalho, conhecida como “prisão com trabalho”. 

 

https://www.pensador.com/autor/michel_foucault/


Em 1856, foi construída a Casa de Detenção, sendo na realidade um anexo             
da Casa de Correção, com capacidade para 160 presos e o Ministério da Justiça              

promulgou uma série de leis vagas com as categorias dos presos que a instituição              
deveria abrigar. 

 

Em 1879 a população carcerária da Casa de Detenção era composta por uma             
parte considerável de escravos acusados de algum crime e também sem           

indiciamento de crime nenhum, coagidos a trabalhar em obras e serviços de            
infra-estrutura do governo. Sendo que nesta época havia 7.225 presos e desses,            

2.028 eram escravos, na maioria acusados pelo crime de fuga.  

 
Em 1887, havia 10.921 presos, nos quais 849 eram escravos, sendo que no             

ano seguinte com a promulgação da Lei Áurea foram libertados quase um milhão de              
escravos.  

 

Em 1888 foi promulgada uma lei que diferenciava a Casa de Detenção como             
abrigo de pessoas que cumpriam sentenças de prisão simples e a Casa de Correção              

como abrigo dos presos condenados à “prisão com trabalho”.  
 

Com o início do período republicano, em 1890 entra em vigor o novo Código              

Penal, com as revogações do banimento, do desterro, do degredo, das galés e da              
prisão perpétua, sendo implantada a pena máxima de 30 anos de reclusão. 

 
Em 1920 foi inaugurada a Penitenciária de São Paulo, no bairro do Carandiru,             

visto como uma referência na melhoria das prisões que era inspecionada por juristas             

e estudiosos do Brasil e de outros países. 
 

A Penitenciária de São Paulo foi construída originalmente para 1.200 presos,           
disponibilizava várias modernidades no quesito prisional, como oficinas, enfermarias,         

escolas, corpo técnico, acomodações adequadas, segurança. Esta penitenciária        

adequava-se num vasto projeto de organização social elaborado pelas elites do           
período, no qual um estabelecimento prisional deveria estar à altura do progresso            

material e moral. 



 
Inaugurada em 1956 para presos à espera de julgamento, a Casa de            

Detenção de São Paulo, também no Carandiru, foi outra marca da historicidade das             
prisões brasileiras, e chegou a abrigar mais de 8 mil detentos, apesar de só ter               

3.250 vagas, e sua finalidade se corrompeu ao longo dos anos, pois a Casa de               

Detenção passou a abrigar também presos condenados.  
 

Em 1992, a Casa de Detenção ficou conhecida mundialmente pela miséria de            
seu interior e pela enorme quantidade de motins, fugas e episódios de desmando e              

violência, sobretudo o massacre dos 111 presos pela Polícia Militar. 

 
Pela abrangente repercussão negativa da sociedade referente ao brutal         

episódio, o governo estadual anunciava em 2002 a desativação da Casa de            
Detenção, que batizou a iniciativa como o fim do inferno.  

 

Após esta breve historiografia, reitera-se que para (TORRES, 2001), a          
realidade dos presídios brasileiros é decorrente de uma desigualdade no seio da            

sociedade e uma ausência de políticas setoriais que confronte a ineficiência do            
sistema penitenciário. 

 

Todavia, como afirma (FOUCAULT, 1999:134), “a ideia de uma reclusão          
penal é explicitamente criticada por muitos reformadores. Porque é incapaz de           

responder à especificidade dos crimes. Porque é desprovida de efeito sobre o            
público. Porque é inútil à sociedade, até nociva: é cara, mantém os condenados na              

ociosidade, multiplica-lhes o vício.” 

 
Sendo que o encarceramento é uma das instaurações do controle social das            

classes menos favorecidas e que intimida as classes dominantes, e “a prisão é uma              
máquina de infligir dor para certos comportamentos entre certas classes sociais e            

também entre os resistentes de casa ordem social” - (BATISTA, 2011:91).  

 
Há que se considerar que o Brasil tem uma péssima reputação internacional            

de violação dos direitos humanos e degradantes condições carcerárias, e          



conseqüentemente promovendo o debate do frágil sistema penal. “Esta condição          
violenta pode ser considerada como uma ‘sobrepena’, por extrapolar as questões de            

cumprimento da pena em si e se caracterizar como castigos silenciosos” (TORRES e             
CANÊO, 2018:04). 

 

Nesse sentido, o sistema penitenciário esmorece uma perspectiva na teoria e           
na prática de uma regeneração dos sentenciados. “O encarceramento por seus           

efeitos destrutivos e desumanos, pela ociosidade, pela total desassistência e          
sujeição à disciplina, contribui para seu embrutecimento e sua incapacitação para o            

convívio social” (THOMPSON, 1991:91). 

 
Na realidade, essa degradação do sistema carcerário brasileiro tem como um           

dos motivos principais a superlotação constante de presos que se arrasta desde o             
século XIX, e intensificou-se no século XX com o agravamento do contingente da             

população socialmente excluída. Os históricos das instituições penitenciárias no         

Brasil difundem o estado das políticas públicas no país, com a ascensão da             
sociedade capitalista e seus conceitos sobre os presos, suas punições e o            

tratamento dispensado nas prisões. 
 

Dessa forma, as condições dos encarcerados no Brasil é disseminadamente          

desumana, degradante e violenta, pois corrobora o interesse da sociedade em           
considerar o preso como um criminoso freqüente e que as penas do cárcere sejam              

carregadas de sofrimento, pois crêem que a prisão por si só não é suficientemente              
punitiva. 

 

Segundo (SALLA, 1999:26), “os inumeráveis projetos de reforma        
penitenciária, os sucessivos modelos de tratamento penal que foram surgindo ao           

longo de toda a existência das prisões brasileiras, atestam que a tarefa de ‘corrigir’              
os presos, fracassou.” 

 

Nesse contexto, segundo (TORRES, 2001), no final da década de 1970,           
ocorreu uma nova concepção na administração penitenciária do estado de São           

Paulo, no que tange à abertura de um novo modelo técnico com a inclusão de               



assistentes sociais no sistema penitenciário e a garantia de amplitude de direitos aos             
presidiários e presidiárias, tais como: prisão-albergue, regime semi-aberto,        

atividades artísticas e teatrais, dentre outras inovações. 
 

Houve também na década de 1980 durante o governo estadual de Franco            

Montoro, algumas tentativas de melhorias nos direitos humanos dos presos, como a            
ampliação de profissionais nas equipes de reabilitação, a instauração de debates           

entre o sistema penitenciário e as questões sobre punição e recuperação dos            
presos, além de fomentar a criação de comissões internas de presidiários, com a             

finalidade de gerenciamento de questões das unidades prisionais. 

 
Ainda na década de 1980, houve o início da redemocratização política do            

país, após mais de vinte anos da ditadura civil-militar, e nesse ínterim, na política do               
sistema penitenciário houve a tentativa ainda que incipiente da humanização dos           

presídios paulistas, pois durante o governo de Franco Montoro (1983-86), não           

ocorreu o questionamento das práticas violentas e punitivas, inerentes         
historicamente do arcaico sistema prisional, visto que meramente procurou-se         

diminuir a violência através de métodos mais especializados, e com isso reforçou o             
antigo Método Panóptico, difundido por Jeremy Rentham no século XVIII, onde se            

deu mais visibilidade e transparência ao cárcere e aos corpos ali contidos, sem, no              

entanto, abusar da violência física. (Góes, pp. 221-222). 
 

Mas durante o posterior governo de Orestes Quércia (1987-90), retornaram          
as barreiras defensivas tradicionais obscuras da política governamental de         

segurança pública, atingindo outros órgãos da administração estadual. 

 
Mesmo com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que ficou           

conhecida como “Constituição Cidadã”, não houve avanços na área econômica,          
tendo na década de 1990 um aumento significativo do desemprego, com a            

eliminação de 2,4 milhões de empregos formais, mais precisamente no período           

entre 1990 e 1996 no Brasil, devido à crescente política de privatização de empresas              
públicas e o desmonte do Estado de Bem-Estar Social. (Oliveira Apud Góes, pp.             

231-232). 



 
A exclusão social permeada pelo desemprego e o conseqüente         

empobrecimento de significativa parcela da população brasileira e especialmente a          
paulista, colaborou enormemente com o aumento da população carcerária. (GODÓI,          

2017:156). 

 
Conforme reitera (GODÓI, 2017:149), “Em São Paulo, no decorrer da década           

de 1990, a abertura dos mercados, a reestruturação produtiva, o aumento do            
desemprego, a precarização do trabalho, as privatizações, as terceirizações foram          

fatores que, se acarretavam efeitos graves na metrópole, faziam-se sentir de modo            

especialmente agudo nas áreas economicamente menos dinâmicas do estado. Ao          
mesmo tempo, os índices de criminalidade cresciam vertiginosamente, em especial          

na RMSP: o tráfico, furto, o roubo, o seqüestro e principalmente os homicídios - não               
obstante o aumento continuado das taxas de encarceramento. Se esses elementos           

criavam um ambiente social propício à expansão e à interiorização do sistema            

penitenciário no estado, dois acontecimentos correlacionados precipitaram o        
processo: o massacre do Carandiru e a emergência do Primeiro Comando da            

Capital - (PCC).” 
 

Segundo (Godói, 2017:149), após o massacre de 111 presos no ano de 1992,             

ficou notório e evidente o grave problema penitenciário no Estado de São Paulo,             
sobretudo na Casa de Detenção de São Paulo, que na época havia mais de 6000               

presidiários para uma capacidade de 3250 presos, e nesse sentido, no ano de 1993              
no governo de Antonio Fleury Filho houve a determinação de desativá-la, sob a             

pressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA (Organização          

dos Estados Americanos). 
 

Para tanto, neste governo foi criada a Lei 8524/93, que estabelecia a criação             
de 22 novas unidades prisionais, em um raio de 100 km de distância da capital               

paulista, no intuito de transferir os presos para o interior do Estado, com verba do               

governo federal, sendo que algumas unidades foram inauguradas entre os anos de            
1998 e 2000, mas a maior parte dos novos presídios só foram entregues após a               

mega-rebelião do PCC no ano de 2006. 



 
De acordo com Caldeira, no início da década de 1990, o otimismo no             

progresso do país foi substituído pelos sentimentos de pessimismo e frustração, no            

que tange às relações e mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais, acerca            do sistema penitenciário e a diferenciação do tratamento dado aos presos ditos            loucos, homossexuais ou aidéticos. (Góes, 2000:232, apud Caldeira, 2004:45). Há que se ressaltar também segundo o autor, o desalento, a exclusão social             e a desumanização geradas pelo desemprego alarmante na década de 1990, com a             dificuldade de nova ocupação formal no mercado de trabalho.  Diante desta conjuntura, durante a disputa eleitoral para o governo do estado            de São Paulo em 1996, houve promessas de campanha de que as penitenciárias a              serem inauguradas no interior do estado, seriam um fator de geração de novos             empregos, mas que na realidade o motivo implícito seria livrar a capital de São              Paulo do excesso de presidiários e transferir esse “imbróglio” / ônus para o interior              do estado, com o intuito de escamotear da mídia o enorme contingente de presos e               os temores de novas rebeliões. (Góes: 233).  No início do século XXI, durante os anos 2000 e 2001, houve mais de 45               casos de motins dos presos nas penitenciárias da capital e do interior do estado de               São Paulo, e dessa forma, despertando o interesse da mídia que por meses             divulgaram notícias sobre estes casos até a exaustão. Góes, pp. 234-235.  Conforme (GODÓI, 2017:32), no mês de maio de 2006 houve 73 rebeliões            nos presídios paulistas, onde 43 agentes prisionais e policiais militares foram           assassinados, e outras 122 pessoas foram executadas com probabilidade de          atuação de policiais militares.  Concomitantemente, houve ataques premeditados contra postos da polícia,        bancos, lojas e prédios públicos, atribuídos ao PCC - (Primeiro Comando da            Capital), uma organização criminosa que causou terror na capital e interior do            estado.  



No ano de 2009, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), concebeu o            Programa Começar de Novo, que propõe uma impactação nos órgãos públicos e na             sociedade civil, para ensejar cursos de capacitação profissional para os presos e            egressos do sistema penitenciário, vislumbrando a reconquista da cidadania e          diminuição da recorrência de crimes.  Nesse sentido, o grande desafio é superar a falta de políticas públicas e das              péssimas condições na grande maioria dos presídios brasileiros.   Uma observação importante, é que quando posto em liberdade, o ex-apenado           motivado pelo preconceito e discriminação da sociedade, percebe a falta de chances            de inserção no mercado de trabalho e conseqüentemente do estigma de ser egresso             do sistema prisional, e muitas vezes esse indivíduo acaba incorrendo em novos            crimes e retornando para a prisão, tornando-se um círculo vicioso.   1.1 - POPULAÇÃO PRISIONAL LGBTQIA+ NO BRASIL  No que tange à população carcerária LGBTQIA+no território brasileiro, houve          alguns avanços em relação ao tratamento mais humanizado, pois paulatinamente o           sistema penitenciário está tratando desta população de uma forma mais digna,           criando espaços e celas LGBTQIA+ conforme a Nota Técnica n° 60/2019 do DEPEN,             que preconiza um tratamento diferenciado, de acordo com normas e jurisprudências           nacionais e internacionais vide o site para entender o significado da sigla            LGBTQIA+. https://www.purebreak.com.br/noticias/o-que-e-lgbtqia-descubra-o-significado-da-sigla-completa-com-o-purebreak/94600).  Dessa forma, compreende a promoção da dignidade humana em suas          especificidades, bem como, garantindo os direitos fundamentais de todos os seres           humanos envolvidos na esfera criminal.  Esta Nota Técnica baseia-se nos Princípios de Yogyakarta e seu          cumprimento em relação às questões de orientação sexual e identidade de gênero. 

https://www.purebreak.com.br/noticias/o-que-e-lgbtqia-descubra-o-significado-da-sigla-completa-com-o-purebreak/94600
https://www.purebreak.com.br/noticias/o-que-e-lgbtqia-descubra-o-significado-da-sigla-completa-com-o-purebreak/94600


 No âmbito das diretrizes através das indicações do método para os presos,            eis algumas formas de tratamento: Indagar o nome social da pessoa e incluí-lo em              formulários e documentos da unidade prisional; indagar sobre sua identidade de           gênero; solicitar aos agentes prisionais o correto tratamento aos presos, quanto aos            nomes sociais e identidade de gênero. O Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) fez um levantamento de         pesquisa sobre a população LGBTQIA+ nos presídios e verificou-se que em 23            estados e no Distrito Federal, há 10.457 presos que se autodeclaram LGBTQIA+,            dentre os quais, 3.165 são lésbicas, 2.821 são gays, 3.487 são bissexuais, 181 são              homens trans, 268 são mulheres transexuais, 561 são travestis e 14 são            intersexuais (termo usado para descrever pessoas que nascem com características        sexuais biológicas que não se encaixam nas categorias típicas do sexo feminino ou             masculino).  O estado com a maior população LGBTQIA+ é São Paulo com 5.027 presos,             seguido por Minas Gerais com 1.148 e Espírito Santo com 825, sendo que no estado               do Amapá não há nenhum preso que se autodeclaram LGBTQIA+.  Esta Nota Técnica 60/2019, também requisita para os presos LGBTQIA+          disponibilidade de vagas de trabalho remunerado (se houver) e também oficinas de            capacitação profissional e implementação de oficinas permanentes (PROCAP).  Sendo que nesta Nota Técnica, há a recomendação de oferecer à pessoa            LGBTQIA+ espaço de vivência específico, separada dos demais presos, acesso a           produtos de maquiagem e manutenção de cabelos compridos para as mulheres           trans e travestis e cabelos raspados para os homens trans.  1.2 - MAIORIA DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA NO BRASIL: NEGROS E          POBRES  Cabe dizer aqui que a maioria da população carcerária no Brasil é composta             por Negros e Pobres.  



 Segundo o INFOPEN (Levantamento Nacional de Informações       Penitenciárias), havia no país 773.151 presos em junho de 2019, com infra-estrutura            sucateada para comportar esse total, pois a verdade inexorável mostra a situação de             celas superlotadas, alimentação precária e violência, resultando em um grave          problema social e de segurança pública.  Nesse sentido, além da debilidade do sistema carcerário, as políticas de           segurança pública invariavelmente encarceram um contingente maior da população         negra e pobre, em relação ao total da população prisional, na qual 61,7% são pretos               e pardos, enquanto que a população branca prisional representa 37, ou seja, 22%.   Outro dado relevante do DEPEN referente ao ano de 2014 revela que 75%             dos presos têm a escolaridade de até o ensino fundamental completo, sendo um             indicador de baixa renda.  Em contrapartida, do ponto de vista da autora OLIVEIRA, 2003:96, em sua            pesquisa de campo do mestrado, verificou-se que o grau de instrução principalmente            da população caucasiana da comunidade GLS (atualmente LGBTQIA+), conclui que,          a maioria, isto é, 39,18% concluíram o ensino médio até o fim. E 28,85% tem curso                superior completo, 8,47% estão na universidade cursando seus respectivos cursos          (medicina, publicidade, jornalismo, odontologia, turismo, marketing, psicologia,       biologia, história, ciências sociais, etc.) enquanto 11,28% abandonaram a faculdade.          Observamos, todavia que, apenas 1,88% não chegaram a concluir o ensino           fundamental por completo. Em suma, observamos um abismo enorme entre esses dois “mundos”, haja           vista a disparidade sócio-econômica, cultural, da comunidade LGBTQIA+, e a          falência do sistema capitalista exploradora da falta de equidade para a busca da             cidadania e oportunidades de emprego, renda e dignidade social, que levam muitos            a cometerem delitos e acabarem encarcerados.  1.3 - As mulheres encarceradas no Brasil  



Quanto à questão de gênero, ainda segundo dados do DEPEN, a população            carcerária feminina corresponde a pouco mais de 8% do total de presos no país, e               conforme o levantamento do INFOPEN (2018), do total das mulheres encarceradas,           62% são negras, 74% são mães e 45% ainda estão sem julgamento.   Para a socióloga e professora da Universidade de Brasília (UnB) Débora           Diniz, o tráfico de drogas estaria relacionado à falta de políticas sociais, pois devido              ao alto índice de desemprego, o tráfico de drogas transformou-se em uma renda             familiar para a sobrevivência, e entre as mulheres encarceradas, a metade delas            tem entre 18 a 29 anos de idade e a maioria tem baixo nível de escolaridade.  No ano de 2006 foi promulgada no Brasil a Lei de no 11.343, que ficou               conhecida como a “Lei de Drogas”, onde não há a definição da quantidade de              drogas que diferenciaria o usuário do traficante, e dessa forma, há muito mais             “pequenos traficantes” presos, conhecidos como “mulas de drogas”, do que os           chefes do narcotráfico.  Destarte, no próximo capítulo será abordada a discussão sobre as          Expressões da Arte (oficinas de poesia, desenhos dirigidos e jogos literários), como            ferramenta de socialização, humanização e entretenimento dos presos ociosos de          trabalho e de educação.            



          CAPÍTULO II - A ARTE E A DUCAÇÃO COMO ESTÍMULO À SOCIABILIZAÇÃO            PRISIONAL EDUCAR É PRECISO Reduto da covardia Inimiga da Solidão Ela nunca está sozinha É a cela da prisão Que não recupera ninguém Deturpa o cidadão  Mentes ociosas, vazias a pensar Muitas maquinando o mal Poucas delas a sonhar  Aumentar penas, construir presídios Não é a solução Temos que instigar a sonhar, Investir em educação, Ressocializar, ensinar uma profissão  Pois o homem que não sonha É um ser sem compaixão 



Sonho é o que vem à mente, Desejo do coração  Sonhar alto é preciso, Viver, estudar, realizar, Tudo é possível Ao estudante que sonhar  José Arcanjo Detento do Complexo Penitenciário da Papuda - Brasília-DF “Somente pela arte podemos sair de nós mesmos, saber o que um outro vê              desse universo que não é o mesmo que o nosso e cujas paisagens             permaneceram tão desconhecidas para nós quanto as que podem existir na           lua. Graças à arte, em vez de ver um único mundo, o nosso, vemo-lo              multiplicar-se, e quantos artistas originais existem tantos mundos teremos à          nossa disposição, mais diferentes uns dos outros do que aqueles que rolam            no infinito e, muitos séculos após se ter extinguido o foco do qual emanava,              chamasse ele Rembrandt ou Vermeer, ainda nos enviam o seu raio           especial.” Marcel Proust, in 'O Tempo Reencontrado'  2.1 - ARTE  Segundo (CAMARGO, 1989:11), arte é um lazer na criação de obras dando            forma à multiplicidade de experiência as e valores humanos, ampliando nossa           consciência de nós mesmos, do outro e do mundo, sendo que o lazer artístico              envolve criação em vários níveis.  2.2 - O PAPEL DA ARTE NA EDUCAÇÃO  “A arte é uma atividade integradora da personalidade. Fazendo         arte a pessoa usa seu corpo, sua percepção, seus conceitos, sua           emoção, sua intuição - tudo isso em uma atividade que não a            



divide em compartilhamentos, mas ao contrário, integra os vários         aspectos da personalidade”. (Idem, p. 14).   2.3 - CULTURA  Ainda segundo o autor, arte e educação são produtos culturais e precisam ser             entendidos no contexto das culturas onde surgem.  Cultura é o universo do sentido, do significado. É o sentido que a humanidade              projeta no mundo. À medida que vamos tomando contato com outras culturas vemos como           podem ser diferentes as formas de entender o mundo. O conhecimento é um edifício              em permanente construção-reconstrução. pp. 15-18.  2.4 - CRIATIVIDADE   Conforme apontado pelo autor, a criatividade é essencial em todos os           campos da humanidade, pois a arte não tem o monopólio da criatividade.  Haja vista, que não basta trabalhar com materiais de arte para se desenvolver             a criatividade - mais importante que os materiais é a postura do educador,             fomentando as pessoas a acreditarem em si mesmas, realizando seu potencial.  Dessa forma, criatividade é diálogo do consciente com o consciente.          Corroborando dessa premissa, (HYSLOP, 2014:157), expõe que a criatividade é          algo que existe dentro de todos nós. É uma característica humana intrínseca. Muitas             pessoas ao redor do mundo, porém, não a consideram uma necessidade ou uma             parte prática da vida cotidiana.   Conseqüentemente acaba sendo algo que fica adormecido dentro de nós.          Mas acredita-se que ter uma oportunidade de explorar a nossa criatividade é, na             verdade, um direito humano.  



E apesar de todas as barreiras que existem, podemos ver a criatividade tomar             forma e se manifestar.  À vista disso, o autor prossegue argumentando que as culturas das cidades            se assentam tanto em tensões a agitações culturais, como na criatividade           acumulada.     As iniciativas bem sucedidas de revitalização movida pela cultura, em vez de            esconder essas tensões do olhar externo, aceitam-nas. As cidades vivem em um            estado inevitável de mudança constante e é preciso buscar um equilíbrio entre as             aspirações para o futuro e um reconhecimento da natureza de significados que vêm             do passado, por mais negativo que esse passado possa parecer a princípio.            (HYSLOP 2014, apud Lancaster 1995).  2.5 - INSPIRAÇÃO  Segundo (CASTRO, 2004:80-81), a semeadura da Arte-Educação não pode         florescer sem a espontaneidade, a criatividade, a liberdade, a aceitação coletiva e a             comunicação livre.  Destarte, o Arte-Educador tem elementos que levarão o preso a criar, de            forma orientada, utilizando as fontes naturais de inspiração e um verdadeiro antídoto            à perda gradativa da identidade cultural do preso.  Dessa forma, há o aproveitamento da capacidade criadora a fim de           exteriorizar sentimentos e potencialidades adormecidas do preso e dar condições          efetivas de reinserção social.  Nesse sentido, para (GOLDENSTEIN, 2014:100), a cultura e a criatividade          passaram a não ser mais consideradas algo marginal, secundário do ponto de vista             macroeconômico ou um “mero” veículo para a inclusão social. 



 Conforme afirma (MILES, 2014:154), no que tange ao espectro político, a           cultura e a criatividade são usados não como uma espécie de palco de luta em               causa própria, mas como caminhos para fortalecer outras propostas políticas. Desse           modo, medidas políticas são reforçadas por meio de intervenções culturais.    Nesse ínterim, as expressões da arte são um meio interessante para se alcançar os              objetivos propostos para que haja uma ressocialização. Existe uma tensão que           proíbe o aluno/detento de se manifestar devido a sua condição. Têm que se olhar              para dentro desses muros e perceber que há potências reprimidas ali.   É preciso desmontar esses corpos tensionados e permitir novos movimentos.  2.6 - O ARTE-EDUCADOR E SUA EXPRESSÃO  “Um arte-educador não precisa ser obrigatoriamente um       artista plástico atuante, mas conseguirá desempenhar melhor       seu papel se pelo menos trabalhar sua própria expressão. O          aprendizado pode se estender indefinidamente, quando o       educador se permite ser um aprendiz. Quando ele tem a          felicidade de vivenciar situações semelhantes às de seus        alunos e a humildade de aproveitá-las.” (CAMARGO,       1989:30).  Portanto, a aula de artes é um meio interessante para se alcançar os             objetivos propostos para que haja uma ressocialização. A expressão se dá muitas            vezes por forma da arte, e não simplesmente verbalmente. Existe uma tensão que             proíbe o aluno/detento de se manifestar devido a sua condição. Têm que se olhar              para dentro desses muros e perceber que há potências reprimidas ali. É preciso             desmontar esses corpos tensionados e permitir novos movimentos.  



De acordo com (CASTRO, 2004, pp. 4-5), a Arte-Educação, tida como           expressão artística qualificada para transformar a natureza e socializar a          humanidade em toda a sua integridade, propicia estimular a percepção, o senso            estético e a imaginação, prezando a individualidade da criatividade.   Há que se valorizar tal empreendimento de inseri-la no sistema penitenciário           como intuito de ressocialização dos presos. Sendo necessário resgatá-la desde sua           definição, e, por conseguinte, viabilizar a recuperação do preso e motivar sua            inclusão social coesa.   A demanda da ressocialização, e mais precisamente da Arte-Educação,         realizando a retomada dos valores éticos e morais do preso, oportuniza-se a            exteriorização de sentimentos, habilidades, criatividade e potencialidades       adormecidas, fornece conteúdo para a ampliação do conhecimento e reintegração          social. “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.”        (CASTRO, 2004:22)  Segundo Duarte Júnior, “arte-educação necessariamente não expressa a        preparação para uma pessoa transformar-se em um artista, mas que provoque uma            maior sensibilidade para envolver o mundo e a humanidade tantas vezes esquecida            de cada um de nós”. (Ibidem CASTRO, 2004:22).   Isto posto, a educação requer ser respaldada na gênese de pensamentos e            sentimentos conforme a situação sinequa non factual dos presos, haja visto a           simbiose da educação por meio da arte.   No âmago da questão explanada pelo autor, o mesmo sintetiza: 



“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. Possibilita desencadear o autoconhecimento, afiar a       percepção, aguçar o senso estético, estimular a imaginação,        respeitando o potencial criativo que existe em cada ser humano.”   [....] “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”. (CASTRO,       2004:32-33).  Nesse sentido, no próximo capítulo iremos discorrer sobre a Comunicação          Não Violenta, como desenvolvimento da empatia, compreensão emocional e         identificação com o outro, em contraponto com as vicissitudes vivenciadas pelos           sentenciados diariamente no cárcere.         



          CAPÍTULO 3 - A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA   “Embora possamos não considerar “violenta” a maneira de        falarmos, nossas palavras muitas vezes levam à mágoa e à          dor, seja para os outros, seja para nós mesmos.”  Marshall Rosenberg   3.1 - A ORIGEM DA COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA  Quem sistematizou a CNV foi o psicólogo americano Marshall Rosenberg, na          década de 1960. Ele foi fundador do The Center for Nonviolent Communication.            Além de elaborar a Comunicação Não Violenta, ele a disseminou em cerca de 60              países e foi autor de vários livros sobre o tema.  Um desses livros, que é muito indicado para quem quer aprender a como             trabalhar os conflitos interpessoais de maneira mais saudável e compassiva é o            Nonviolent Communication: A Language of Life (em português: Comunicação Não          Violenta. Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais).        Marshall morreu em 2015, deixando suas ricas contribuições para as relações           humanas.  Uma comunicação não agressiva, honesta e leve é essencial em qualquer           tipo de relação saudável. No entanto não é algo que aconteça naturalmente com             



todos nós: é preciso treinar o nosso modo de falar, responder e ler as intenções de                outras pessoas a fim de não dar impressões erradas.  Então, como cultivar relações de forma positiva? As técnicas de comunicação           não violenta podem ajudá-lo a alcançar isso com mais leveza na troca de palavras e               empatia. Neste artigo, vamos explicar o que é a comunicação não violenta e como              esse conceito pode ser utilizado para um ambiente de trabalho cada vez mais             agradável.   3.2 - COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA: O QUE É E COMO PRATICAR  A Comunicação Não Violenta, doravante denominada (CNV), é uma         perspectiva para se relacionar de uma maneira mais autêntica e ”desarmada“. Isso            significa que podemos iniciar conversas transformando nossas intenções iniciais         para criarmos conexão com o outro, ou seja, “desligando” o modo de ataque ou              defesa que aprendemos a utilizar ao longo da vida e permitindo que nossas             vulnerabilidades sejam mostradas.  Segundo (D’Ansembourg, 2013:14), a violência é, na realidade, um impacto          da ausência de consciência, portanto a melhor definição que exprime a CNV se             traduz em Comunicação Consciente e Não Violenta (CCNV).  Nesse sentido, caso sejamos mais conscientes, procuraríamos com mais         clareza oportunidades para expressarmos nossa força sem agredir o outro. Pois, a            violência manifesta-se no instante em que é empregada não com o intuito de criar,              estimular ou proteger, porém para fazer pressão, seja sobre nós mesmos ou sobre             os outros.  Na concepção empírica de (ROSENBERG, 2006, p. 284): “A CNV é           um processo poderoso para inspirar conexões e ações compassivas.         Ela oferece uma estrutura básica e um conjunto de habilidades para           abordar os problemas humanos, desde os relacionamentos mais        íntimos até conflitos políticos globais. A CNV pode nos ajudar a evitar            



conflitos, bem como a resolvê-los pacificamente. A CNV ajuda a nos           concentrarmos nos sentimentos e necessidades que todos temos,        em vez de pensarmos e falarmos segundo rótulos desumanizadores         ou outros padrões habituais - que são facilmente ouvidos como          exigências e como antagônicos, e que contribuem para a violência          contra nós mesmos, os outros e o mundo à nossa volta. A CNV             capacita as pessoas a se envolverem num diálogo criativo, de modo           que elaborem suas próprias soluções plenamente satisfatórias.“  Isso pode ser muito desafiador, mas desse modo, permitimos que o outro nos             entenda e também mostre o que está acontecendo dentro dele, uma vez que ambos              somos vulneráveis, em vez de somente nos atacarmos, e a discussão acabar por aí.   Por isso, com essa abordagem, é possível criar um espaço para           conexão que nos permite enxergar tanto as nossas necessidades não atendidas,           quanto às da outra pessoa.   Todo esse processo acontece através da empatia , que é uma ferramenta          poderosa que nos ajuda a nos colocarmos no lugar uns dos outros e, assim,              gerarmos compreensão. Outra característica importante dessa ferramenta é que ela          não serve só para conexão interpessoal, mas também individual e sistêmica.  3.3 - COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA NÃO É SINÔNIMO DE PASSIVIDADE  Muitas pessoas, ao demonstrarem interesse por uma maneira de se          comunicar com os outros sem violência (talvez pelo nome que essa prática tem),             logo declaram que não conseguiriam usá-la, porque não dá para ”engolir sapo“. Só             que é justamente para evitar isso que a CNV também serve: para expressarmos o              que estamos sentindo e sermos honestos com nós mesmos e com os outros quanto              a isso. Conforme pensamento de (ROSENBERG, 2006, pp. 38-39), “nossa        atenção se concentra em classificar, analisar e determinar níveis de          erro, em vez de fazê-lo no que nós e os outros necessitamos e não              estamos obtendo. Assim, se minha mulher deseja mais afeto do que           
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estou lhe dando, ela é "carente e dependente". Mas, se quero mais            atenção do que me dá, então ela é "indiferente e insensível".   Em vista disso, (D’Ansembourg, 2013: 31), pondera que levando em          consideração o aprendizado de satisfazermos as necessidades dos outros, assim          como, ser um bom filho, educado, gentil e cortês, escutando o que todos têm a dizer                e nunca dando ouvidos a nós mesmos, se um dia,chegarmos à conclusão, de que              nossas necessidades não estão sendo satisfeitas, será porque existe um culpado,           ou seja, alguém que não cuidou da gente. É assim que entramos no processo de               violência por agressão ou projeção, no qual predominam a crítica, o julgamento, o             insulto e a recriminação. Dessa forma, sobram justificativas para a auto-expiação,           como nas frases: “Sou infeliz porque meus pais... Estou triste porque minha mulher...             Estou desestimulado porque meu chefe... Estou deprimido porque a crise...”   3.4 - QUANDO A COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA PODE SER USADA?  Em todas as conversas, discussões, reuniões, até em brigas e nas mais            diversas situações. Isso porque, quando nos comunicamos, expressamos        comportamentos na nossa fala que denunciam as nossas necessidades, que são           comuns a todos nós, seja quando demonstramos raiva, frustração ou a nossa alegria             e satisfação e muitos outros sentimentos.  De acordo com a afirmação de (D’Ansembourg, 2013: 14), “se cada           um de nós resolvesse observar a própria violência, aquela que          exerce inconsciente e muito sutilmente contra si próprio e         contra os outros – mesmo que pense que esteja agindo com           as melhores intenções do mundo –, e tentasse compreender         como ela se manifesta, tenho certeza de que nos         esforçaríamos para impedir que ela viesse à tona. Todos         poderiam então contribuir para criar relações humanas mais        satisfatórias, tornando-se ao mesmo tempo mais livres e mais         responsáveis.”  



A grande questão é que quase sempre perdemos tempo discutindo o           comportamento, que sempre varia de pessoa para pessoa, e acontece por           motivações diversas, mas quase nunca discutimos o que está por trás dos            comportamentos: as necessidades.  São justamente as necessidades que são comuns a todos nós e o que de              fato, nos conecta. Isso significa que, em vez de julgarmos uma pessoa do porquê ela               fez isso ou falou aquilo, podemos tentar identificar quais são as necessidades delas             que não estão sendo atendidas e comunicar isso. Em concordância com (ROSENBERG, 2006:180), “uma área       importante na qual essa violência pode ser substituída pela         compaixão é na auto-avaliação que fazemos a cada momento. Como          desejamos que todos os nossos atos levem ao enriquecimento de          nossa vida, é fundamental saber como avaliar usamos a CNV para           nos avaliarmos de maneira que promova crescimento, em vez de          ódio por nós mesmos. Os eventos e condições de maneira que nos            ajudem a aprender e a fazer escolhas duradouras que sirvam a           nossos propósitos. Infelizmente, a maneira como fomos ensinados a         nos avaliar freqüentemente conduz mais ao ódio por nós mesmos do           que ao aprendizado.”  A identificação do que a pessoa está precisando é geralmente a fagulha que             gera a conexão, e daí podemos deixar o comportamento de lado e começarmos a              entender o que existe de mais profundo nas pessoas com quem nos relacionamos.             Existe uma frase do Marshall que fala muito bem sobre tudo isso, e que serve como                norte para quando formos iniciar nossas conversas:  “Por trás de todo comportamento existe uma necessidade.” - Marshall          Rosenberg.  Esse pensamento nos permite enxergar além do comportamento e assim,          identificar o que de fato está gerando conflito, caminhando para uma discussão mais             saudável, sem ataques, julgamentos e rotulações, que são barreiras para a conexão.  



3.5 - QUAIS SÃO AS DIFICULDADES EM UTILIZAR A COMUNICAÇÃO NÃO           VIOLENTA?  ●  Permitir-se “baixar a guarda” nas conversas para se conectar com o outro; ● Ter a conexão como intenção inicial quando for se comunicar; ●  Identificar as necessidades não atendidas no outro e em mim mesmo; ● Compreender que se comunicar de uma maneira totalmente diferente do que            estamos acostumados é um processo e não simplesmente um conceito que se            aprende rapidamente.  Nesse sentido, (D’Ansembourg, 2013:32), o simples fato de        identificar a necessidade mesmo sem satisfazê-la traz alívio e         bem-estar surpreendentes. De fato, uma das primeiras causas do         sofrimento é desconhecer o que o motiva. Se conseguirmos         identificar a causa interior de nosso mal-estar, pelo menos nos          libertaremos da dúvida. O mesmo acontece quanto à necessidade:         identificá-la permite livrar-se da confusão que agrava o mal-estar. Por          outro lado, enquanto não conhecemos nossas necessidades, não        sabemos como satisfazê-las. Então, esperamos que os outros (pais,         companheiros, filhos) as satisfaçam de forma espontânea,       adivinhando o que pode nos agradar, enquanto nós mesmos temos          dificuldade de captar nossas necessidades.  3.6 - COMO PRATICAR A COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA?  Na perspectiva de (ROSENBERG, 2006:177), nossa capacidade de oferecer         empatia pode nos permitir continuar vulneráveis, desarmar situações de violência          em potencial, ajudar a ouvir a palavra não sem tomá-la como rejeição, reviver uma              conversa sem vida e até a escutar os sentimentos e necessidades expressos            através do silêncio. Repetidas vezes, as pessoas transcendem os efeitos          paralisantes da dor psicológica, quando elas têm suficiente contato com alguém que            as possa escutar com empatia.  Conforme pensamento de (D’Ansembourg, 2013, pp.14-17), “se essa        violência não é designada como tal, isto se deve ao fato de ela se              



manifestar nas palavras empregadas inconscientemente todos os       dias. Portanto, depende apenas de nós trocar palavras que ferem,          dividem, opõem, separam, julgam, rotulam ou condenam por termos         que unem, propõem, reconciliam e estimulam. Assim, precisamos        trabalhar nossa consciência e nossa linguagem, para livrá-las do que          interfere na comunicação e nos leva a agir de maneira agressiva e            violenta no dia a dia... A violência é a expressão de uma frustração             impossível de ser manifestada em palavras. É por isso que jamais           conseguimos descrever com exatidão o que sentimos ou o que          queremos.”  Nesse processo, podemos seguir alguns passos que nos ajudam a ter           conversas mais saudáveis:  Ele é composto por quatro fases: a Observação (fase 1) invariavelmente nos            suscita algum Sentimento (fase 2), que por sua vez corresponde a uma Necessidade             (fase 3), que nos convida a formular um Pedido (fase 4).  1. Observação: fazer observações sobre as ações ou falas da pessoa que           estão nos incomodando ou gerando conflito, em uma discussão, por exemplo. É            importante que essas observações sejam baseadas em fatos, e não em nossas            interpretações acerca do que a pessoa quis dizer com suas atitudes, mas sim, o que               de fato ela fez ou falou.  2. Sentimentos: Depois de observar o que causou o conflito, podemos nos           voltar para nós mesmos, percebendo e identificando os sentimentos que estão           sendo aflorados dentro de nós a partir das atitudes da pessoa. Estamos            sentindo raiva? Frustração? Preocupação? Alívio?  Nesse momento é bem importante utilizarmos palavras que sejam, de fato,           sentimentos e não julgamentos. Por exemplo, quando digo que estou me sentindo            “ignorada” isso não é de fato um sentimento, pois a palavra descreve a ação de uma                terceira pessoa “você está me ignorando”. A ideia aqui é que você se pergunte: “se               estou com a sensação de que estou sendo ignorada, o que eu de fato sinto?”.  
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Esse exercício é importante não porque você quer se enganar ou retirar a             responsabilidade do outro pelas ações dele, mas sim porque você quer aumentar            suas chances de ser escutada quando for falar sobre algo. Se você disser “estou me               sentindo triste com o que aconteceu” em vez de “estou me sentindo ignorada por              você” suas chances de ser escutada são maiores.  3. Necessidades: Após nomear esses sentimentos, podemos então identificar        as necessidades que são apontadas por eles. Se estamos nos sentindo frustrados,            qual foi a necessidade que não foi atendida e que gerou essa frustração? Comunique suas necessidades se responsabilizando por elas, por exemplo,         em vez de dizer “estou irritada porque vocês  não lavam a louça” você pode entender             quais necessidades suas não estão sendo atendidas e comunicá-las “estou          irritada porque eu  estou cansada e gostaria de chegar em casa e encontrá-la limpa.            Cooperação é algo importante para convivermos bem e gostaria de conversar sobre            os acordos que vão nos ajudar a conviver melhor aqui em casa.”  4. Pedido: Depois de entendermos melhor o que precisamos, podemos fazer          ao outro um pedido claro para nossas necessidades sejam atendidas. Na conversa,            todas essas questões podem ser trazidas à tona, para que fique claro o que está se                passando entre nós e o outro. Isto é, podemos comunicar a ele as nossas              observações, a partir do que ele fez ou falou, depois explicar o que sentimos a partir                dessas atitudes, bem como do que precisamos e não está sendo suprido e então,              fazermos um pedido claro do que queremos. Muitas vezes isso pode ser difícil, pois,              não sabemos o que queremos ou até mesmo temos receio de receber um “não”              como resposta. A CNV é um convite para termos conversas corajosas. é claro que é               muito mais gostoso quando as pessoas adivinhem o que estamos precisando mas é             injusto esperar isso delas sempre.  Dessa forma, (D’Ansembourg, 2013:14), define que “os princípios da         CNV há séculos fazem parte do inconsciente coletivo, mas muitas          pessoas ainda se perguntam como colocá-la em prática. Por outro          lado, os conflitos de comunicação são articulados em um nível          consciente. O processo da comunicação não violenta nos estimula a          



parar e refletir sempre que reagimos fortemente a alguma coisa ou           situação.”  Para ampliarmos nossa visão sobre este trabalho acadêmico, no próximo e           derradeiro capítulo, será apresentada uma análise e reflexão em relação à           experiência de estágio do Projeto Oficina Expressões da Arte e a ressocialização            dos presos.      CAPÍTULO 4 - PESQUISA DE CAMPO SOBRE A EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO DO            PROJETO OFICINA EXPRESSÕES DA ARTE E A RESSOCIALIZAÇÃO DOS         PRESOS  “Criatividade é o processo de tornar-se sensível a problemas, deficiências,          lacunas no conhecimento, desarmonia; identificar a dificuldade, buscar        soluções, formulando hipóteses a respeito das deficiências; testar e retestar          estas hipóteses; e finalmente, comunicar os resultados”. Torrance, 1965  Para visualizarmos e entendermos melhor o Sistema Penitenciário e suas          funções hierárquicas segue abaixo o organograma:     



   [...]  Nesta primeira fase inicial da pesquisa, aplicamos o questionário com 3           questões e com um número menor de detentos (total de 14) para que houvesse uma               melhor sondagem e sensibilização acerca da oficina proposta, denominada Projeto          Oficina Expressões da Arte (POEDA). Através da tabulação dos dados, gráficos e            imagens poderemos ter melhor noção sobre este trabalho em campo, e, para manter             a integridade e cidadania dos presos criamos nomes fictícios substituindo-os pelos           nomes reais que nos serviu de base ética e moral nesta pesquisa de campo.       



            TABELA 1 - OFICINA EXPRESSÕES DA ARTE   Em entrevista realizada entre os meses de novembro e dezembro de 2019, os             detentos deixaram suas impressões a respeito do Projeto Oficina Expressões da           Arte, entre alguns deles: Thales Silvério Lima, “Eu adquiri novos conhecimentos que            servirão para o futuro.” - [sic]. Segundo Isaac Moura Filho em seu relato, disse: “Sei que passo a fazer             coisas boas para melhorar minha vida.”  [sic]. De acordo, com Emílio Otniel Valongo, diz: “Ajuda a nosa capasidade de            pensamentos .” [sic].  Valcir Coelho de Oliveira, continua entre os relatos: “Aprendemos que          podemos conquistar nossos objetivo.”  [sic].       Sim 14 100% Não 00 ---- 



                                 



  Ressaltamos que na pesquisa qualitativa, para manter a originalidade do que           os detentos escreveram em seus relatos optamos por deixar suas descrições sobre            a participação no formato que consta no formulário aplicado.                GRÁFICO 1 - OFICINA EXPRESSÕES DA ARTE  



   Houve aprovação de 100% de que as Oficinas contribuem para o           desenvolvimento de ressocialização de cada detento.   TABELA 2 - SATISFAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO OFICINA EXPRESSÕES DA ARTE    Analisando a tabela 2, constatamos que entre os detentos a satisfação em            participação do Projeto foi de extrema importância para a socialização num espaço            de muito conflito, disputa de espaço territorial, facções, entre outros problemas, além            do contato externo através de assistente social, estagiários, médicos, psicólogos,          professores, palestrantes e ONG´s para minimizar o sofrimento de estar          enclausurado, amargurados e depressivos num local insalubre.   Sim 13 Não 00 Em branco 01 



GRÁFICO 2 - SATISFAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO OFICINA EXPRESSÕES DA ARTE     Para o reeducando, Rivaldo T. Evangelino segue o relato: “Minha satisfação           foi está desenvolvendo a expressões da arte.”   Arlindo Frutoso Alencar escreve em seu formulário: “Interagir, criar poemas,          trabalhar em grupos, expandir nossas mentes, desenvolver o imaginário.”  E Osmar D. Villaverde escreve “Eu gosto bastante não pare por favor.”  Como observamos no gráfico 3, não houve negação ao Projeto e nem            insatisfação em participação da ação proposta.      



            TABELA 3 - SUGESTÕES DOS DETENTOS DE MELHORIA PARA O PROJETO OFICINA EXPRESSÕES DA ARTE    O detento Euclides Colombo da Silva em seu relato disse: “Para mim está             ótima porque assistente social é capacitada.”   Ernesto Paulino da Mata Santino, disse: “Gostaria que houvesse pelo menos           uma vez por semana.”   Constatamos dessa forma, que entre os entrevistados, 76% têm sugestões          para melhorias no que se refere ao Projeto Oficina Expressões da Arte, enquanto,             24% não tiveram nenhuma sugestão para o mesmo.    GRÁFICO 3 - SUGESTÕES DOS DETENTOS DE MELHORIA PARA O PROJETO OFICINA EXPRESSÕES DA ARTE  Sim 12 76% Não 02 24% 



   Verificamos tanto na tabela como no gráfico 3 que apesar da importância das             oficinas propostas, os detentos acreditam que oficinas voltadas para (re)qualificação          profissional seriam importantes para que futuramente possam vir a ter chances no            mercado de trabalho fora da prisão. Pois, segundo (LOMBARDI, 2008, pp. 20-21),            se focaliza na educação o desenvolvimento do homem, bem como suas           potencialidades, com vistas a eliminar a diferença entre trabalho manual e intelectual            combinando assim, educação intelectual com produção material, instrução com         exercícios físicos e destes com o trabalho produtivo.        FASE 2 DA PESQUISA DE CAMPO DO PROJETO OFICINA EXPRESSÕES DA           ARTE  



Na 2ª fase da pesquisa realizamos outro tipo de abordagem no período de             Março a Outubro de 2019, onde dividimos 36 detentos em turmas (A, B, C, D, E e F),                  sendo que foram aplicadas nesse período 18 oficinas, e para uma melhor            compreensão do efeito dessas oficinas no dia a dia de cada um deles, foram              aplicados o número de 76 entrevistas.  TABELA 1 - CONVIVÊNCIA NA OFICINA EXPRESSÕES DA ARTE    Para os reeducandos Antônio J. Cintra; João Arlindo Domingos; Andrés W. L.            Alcântara; Sérgio Bruno Antunes e José Arcanjo, da turma A da Oficina Jogos             Literários todos sem exceção aprovaram (como ótima) a iniciativa do Projeto.  Da turma C, do módulo Poesias Acrósticas, os detentos Gregório Thomas;           Richard Bento Luiz; Arnaldo Virtuoso e Willian Bernardo de Castilho também           consideraram ótima a Oficina proposta.  Péricles Malta A. Pereira; Leonel Patrício Gilliard de Souza e Enrico Júlio            Santos Castro da turma D do módulo 3 de Desenhos Dirigidos, compartilham da             mesma opinião de que as Oficinas foram ótimas e bem proveitosas para a             ressocialização de cada um.      GRÁFICO 1 - CONVIVÊNCIA NA OFICINA EXPRESSÕES DA ARTE  Classificação Desenho Dirigido Poesia Jogos literários Ótimo 21 23 20 Bom 05 05 03 Regular 00 00 00 Ruim 00 00 00 



   O gráfico 1 nos dá um panorama geral de como o Projeto das Oficinas teve               sua excelência no cotidiano dos detentos.  TABELA 2 - PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS OFICINAS   Da turma C de Jogos Literários, apenas 1 detento já havia participado de             outra Oficina, enquanto, 4 deles nunca tiveram tal experiência. J. Lucas. T. Moura, já              tinha participado da Oficina de Desenho da Fundação Casa. Carlos A. Santos Rosa;             Jarbas W. Jordão Pitta; Rogério M. Sodré e Alexandre J. Almeida responderam            nunca ter participado de Oficina alguma, porém, foi muito boa a proposta do Projeto              de Oficina ofertado a eles.    GRÁFICO 2 - PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS OFICINAS  Sim 23 30% Não 53 70% 



   Neste caso, fica comprovado que poucos detentos tiveram a oportunidade de           participar de uma Oficina cultural, fato que antes não havia ocorrido. Trinta por cento              dos detentos já tinham participado de outras Oficinas, enquanto, 70% tiveram sua            participação pela primeira vez.  TABELA 3 - CONTINUIDADE DAS OFICINAS    Foi unânime o número de respostas positivas em relação a continuidade das            Oficinas nos 3 módulos ofertadas aos detentos, ou seja, 100% de aprovação. Eslley             D. Filho, relatou: “Estimula nosa capasidade de rasiosínio.” Gustavo Maia S. diz:            “Esta me ajudando a fazer coisas e que eu pensava que sabia.” Já para Ariel M.                Esteves descreve sua experiência: “Para não esquecer o valor da arte.” Joilson            Machado, diz: “Temos um bom espaço para aprender, mas, com este projeto.”            Estes detentos fizeram parte do módulo Poesias Acrósticas da turma F. GRÁFICO 3 - CONTINUIDADE DAS OFICINAS Sim 76 100% Não 00 ---- 



    TABELA 4 - SATISFAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DAS OFICINAS   Para os detentos da turma E do módulo Desenhos Dirigidos foi satisfatório a             participação nas Oficinas, e apenas 1 deixou a resposta em branco. Segundo Fluvio             Teodoro Tristão: “Muita satisfação porque nois trabalha a mente.” O detento José            Arcanjo, relata: “Muito legal e bem descontraído .” Luiz Lins Cavalcante. (deixou sua            resposta em branco) e para Walter p. dos Santos foi satisfatório.  Os presos do módulo 1 da turma D de Poesias Acrósticas, aprovaram a             Oficina e segue seus relatos. Douglas B. Gomes descreve da seguinte forma: “Foi             que já um tempo eu não trabalhava com poesias e me fez me recordar o quanto é                 bom.” Adriano M. descreve: “Se pode está aprendendo muitas coisas que é            importante.” Já Caique Moreno dos Santos, em depoimento no formulário declara:           “Poder expressar sentimentos bons do meu intimo.” Leandro T. Olindo diz:           Sim 71 Não 00 Em branco 05 



“Satisfação de ajuda.” Marcelo A. S., relata: “Satisfação de participar de projetos            novos.” E para concluir Jackson S. G.: “Minha maior satisfação foi ter aprendido uma              nova forma de fazer poesia e as assistentes foram bastante atenciosas.”  Nossas percepções sobre a Oficina e os participantes da turma D foi que             muitos deles tiveram muita afinidade com a poesia, pois demonstraram desenvoltura           e boa noção de gramática, concordância verbal e coordenação de idéias.  Alguns deles por outro lado, tiveram alguma dificuldade em se expressar e            exprimir suas emoções e sentimentos. Nas avaliações individuais da oficina, a           aceitação da proposta de poesias foi muito positiva e pediram que houvesse a             continuidade da mesma e assim estendida por mais dias durante a semana e             expuseram também a satisfação de aprenderem a compor poesias, além da           oportunidade de interagir com seus pensamentos, bem como, uma forma de           entretenimento e sentirem-se mais leves e mais dispostos a deixarem aflorar toda a             criatividade e suas mais variadas emoções.               GRÁFICO 4 - SATISFAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DAS OFICINAS  



  TABELA 5 - SUGESTÃO PARA AS PRÓXIMAS OFICINAS    Quarenta e nove dos entrevistados afirmaram que gostariam que houvesse          continuação das oficinas oferecidas, 18 responderam que não tem sugestões em           caso de futuras oficinas e 09 deixaram suas respostas em branco. Ressaltamos que             apesar de a maioria dos detentos quererem outras oficinas os mesmos não            especificaram quais seriam elas dentro do nosso projeto.       GRÁFICO 5 - SUGESTÃO PARA AS PRÓXIMAS OFICINAS  Sim 49 Não 18 Em branco 09 



   O gráfico acima torna mais visível o interesse dos detentos em novas oficinas             que poderiam ser mais voltadas a qualificação profissionalizante de acordo com           seus interesses, como por exemplo: curso básico de marcenaria, eletricista,          informática, culinária básica, entre outras.   Entre os detentos da turma E, do módulo Jogos Literários, Fluvio Teodoro            Tristão, destaca: “Poderia ter um jogo que mexeçé com a mente em cima da nossa               situação que vivemos.” Gilmar L., diz: “Nesse momento não, quem sabe mais pra             frente.” Fábio M. Gil relata: “Tenho sim que devia ser duas vezes por semana.” e               Márcio Bismarque Valadão, escreve em seu relatório: “Sim que tenha mas vezes.”  Compreendemos que a partir dos relatos dessa turma (E), mesmo num           número reduzido de participantes (4) a interatividade foi extremamente dinâmica e a            proposta da aplicação dos Jogos Literários fluiu muito bem entre eles. Houve boas             oportunidades em que cada um dos integrantes usasse sua imaginação e poder            criativo para elaborar histórias reais ou fictícias e dessa forma, deram vazão para             expressar seus sentimentos, e pensar em situações cotidianas para fora do sistema            penitenciário e se expressarem sem constrangimentos deixando assim a imaginação          



despertar para transportar a outra dimensão seus pensamentos e terem momentos           agradáveis de socialização e bom humor neste momento de lazer.                             



CONSIDERAÇÕES FINAIS  Foi deveras mui prazeroso e ao mesmo tempo um desafio escrever este            presente trabalho acadêmico, semeado com música, regado com poesia e colhido           na arte.  Tendo a sui generis perspicácia de discorrer sobre as agruras, mazelas e            desalentos dos encarcerados, dentro de um arcaico, combalido e opressor sistema           penitenciário.  Não obstante, a experiência de estagiar em Serviço Social na Penitenciária I            de São Vicente, fez-se muito rica, onde pude observar o cotidiano prisional,            apreender sobre a dinâmica do equipamento institucional e desenvolver técnicas de           motivação, entretenimento e cultura aos detentos por intermédio do Projeto da           Oficina Expressões da Arte, onde com os módulos de poesias acrósticas, desenhos            dirigidos e jogos literários, temperados com generosas doses de Comunicação Não           Violenta, transformadas em empatia, igualdade, consideração, espaço, harmonia,        serenidade, autenticidade, aceitação e inclusão, que resultaram em vicejantes frutos          dos reeducandos, em forma de lindas poesias, belos desenhos (demonstradas nas           fotos em anexo), na qual melhoraram significativamente o exercício da imaginação,           memorização, raciocínio lógico e a socialização com muito humor e capacidade de            reflexão sobre os valores da vida em sociedade, bem como, a oportunidade de             deixar fluir seus sentimentos, as expressões corporais, as expressões verbais, a           cognição, a sinergia e o afloramento da criatividade e de suas emoções.  Destarte, desejo sinceramente que essa inolvidável práxis estenda-se e         prolongue-se não somente no local do estágio, mas que também doravante           implante-se essa oficina em outras penitenciárias do estado de São Paulo, e quem             sabe, no Brasil como um todo.  E por fim, e não menos importante é importante mencionar que no início desta              monografia, formulou-se a hipótese de que pela cultura, arte e o fomento da             



Comunicação Não Violenta (CNV), pode-se contribuir para melhorar a convivência, a           sociabilidade, a auto-estima, e a superação do estigma de pessoas privadas de            liberdade que foi confirmada. Vislumbrou-se de forma afirmativa para os sujeitos           desta pesquisa que a Oficina Expressões da Arte é seguramente uma ótima            alternativa no que tange a ressocialização dos presos, e a conquista de suas             liberdades.                            
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ANEXO 1: MODELO DO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DETENTOS DA 1ª          FASE DA PESQUISA DE CAMPO                               



ANEXO 2: MODELO DO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DETENTOS DA 2ª          FASE DA PESQUISA DE CAMPO  QUESTIONÁRIO AVALIATIVO:  Nome do Reeducando: ______________________________ matrícula: __________   1) A convivência na Oficina Expressões da Arte, em sua opinião, contribuiu para o desenvolvimento de sua ressocialização? (   ) Sim (   ) Não Por quê?  2) Qual foi a sua maior satisfação em ter participado do Projeto de Oficina             Expressões da Arte? ___________________________________________________________________  3) Você tem alguma sugestão que possa acrescentar para o Projeto de Oficina            Expressões da Arte? ______________________________________________________________________________________________________________________________________    Penitenciária Dr. Geraldo de Andrade Vieira - Regimes fechado e semiaberto Rodovia Pe. Manoel da Nóbrega, Km 282 - Samaritá - São Vicente-SP CEP 11.348-900 - PABX 13-3406-1311 e-mail: penitenciaria@p1svicente.sap.sp.gov.br 



ANEXO 3: DE IMAGENS DA OFICINA EXPRESSÕES DA ARTE NA          PENITENCIÁRIA I DE SÃO VICENTE - SP  Tanto nas imagens como nas poesias decidimos estampar uma tarja preta           nos rostos e nas poesias realizadas pelos detentos para preservar sua imagem pela             condição em que se encontram, como forma de compromisso ético e moral de um(a)              pesquisadora(a) preocupada com o próximo (empatia).      



      



   



 



         



  



     



  



  



  



  



  



  



  



     



ANEXO 4: POESIAS DE JACQUELYNE DAL BELLO   Poesia: “Expressões da Arte” Encontro do âmago do ser Xilogravura intrínseca d’alma Plenitude do bem viver Refletida em aprazível calma Expressões da Arte Surgem aflorando tênues sentimentos Sensações evocando alarde Ontologia, natureza do ser em movimento Espaços de sonhos, projetos e devaneios Sublimes dons em forma de poesia, desenhos, imaginação Diversidade de sensibilidades que saboreio Anseios artísticos em profusão A vida é a arte de inventar Realizando desejos latentes Talento, técnica, um novo olhar Extravasando a emoção plenamente  Jacquelyne Dal Bello  Esta poesia foi inspirada na experiência do campo de estágio, onde as            múltiplas formas de arte podem aflorar sentimentos, sensibilidades, criatividades,         entretenimento e bem estar.             



Poesia Penitenciária de São Vicente   Pensamentos afloram e ultrapassam muralhas  Enlevados pela brisa tênue da serra do mar  Nuances sutis de perspectivas entre labutas e clausuras  Incomensuráveis sentimentos de abnegação, dedicação, extenuação e pesar  Tempos de um passado agitado, presente estressante e futuro incerto  Estimulados por ventos que varrem sonhos e trazem mudanças  Níveis elevados de adrenalina suscitam angústia por decerto  Consciência do dever cumprido, superando adversidades e inseguranças  Instigante capacidade de trabalho por longos períodos, longe das famílias  Amplitude de paixões e sensações outrora emanadas do serviço público  Ricamente vivenciados por seus valores, dissabores e vigílias  Insensibilidades adquiridas em contraste com manifestações de júbilo  Alegrias e confraternizações temperam o ânimo dos servidores  Deveras contrabalançam com burocracias, regras e rigidez  Excessivo encarceramento, confrontando a escassez de colaboradores  Serviço Social e Psicologia irmanados no alívio das tensões e sisudez  Assim como jumbos, bondes, pipas e visitas externam serenidade aos sentenciados  Oficina Expressões da Arte, representando um oásis de entretenimento  Vicejando cultura, educação, empatia, sinergia e otimismo associados  Insofismável leveza da alma e do âmago do ser em seu apoderamento  Colaborando com a sociabilidade, disciplina, criatividade e aprendizados  Encarceramento como eclosão da questão social fomentando necessidades e         direitos  Novas oportunidades de aprendizado para um futuro de qualidade  Trabalho, honradez, resiliência, honestidade e respeito  Eis um lugar de muitas incertezas, mas só uma certeza: a conquista da liberdade.   Jacquelyne Dal Bello  



Esta poesia foi inspirada na vivência, observância, apreensão e sensações          acerca e do cotidiano da Penitenciária I de São Vicente, entre os funcionários da              segurança, administrativos, técnicos, médicos e enfermeiros e a população prisional.                                             



Construindo Uma Nova Sociedade   Construindo uma nova sociedade  Onde não exista iniquidade, intolerância, discriminação, opressão  Numa nova perspectiva de equidade  Seja permeada de valores sociais, éticos, morais e solidariedade  Trazendo novos ares de cidadania, respeito e emancipação  Resiliência é a palavra da nova ordem mundial  Ungida pela compreensão histórica dos direitos humanos  Irresistível estado de bem estar social  Nuances sutis de um povo soberano  Democracia educacional, fomento do exercício da cidadania total  Objetivando a inserção da dignidade em nosso cotidiano  Uma mudança cultural é importante para mexer com as estruturas saturadas  Melhores práticas de direitos educacionais que de nossa perseverança emana  Afirmando os conceitos da liberdade, da justiça, da cidadania diversificada  Necessitamos aprimorar a promoção da paz e diversidade humana  Onde temos o direito de sermos iguais, respeitando as subjetividades  Vislumbramos ser únicos, irmanados no respeito geral e recíproco  Ações afirmativas representam um avanço de inclusão na sociedade  Segmento agregador do direito humano inequívoco  Onde não haja lugar para o racismo, misoginia, transfobia, homofobia  Contemplando a diversidade na plenitude do ser  Inclusão social das pessoas deficientes, em situação de rua, LGBTT’s  Educação de qualidade e acessível a todos que não seja utopia  Despertando a paixão pelo conhecimento amplo e universalizado  Abrindo novos horizontes e novas oportunidades de trabalho  Direitos que transformam a vida e contemplam um resplandecente amanhã  Espelhando uma nova aurora de sociedade justa, fraterna e cidadã   Jacquelyne Dal Bello   



Esta poesia foi inspirada na concepção de uma sociedade permeada pela           empatia e voltada para a humanização de seus pares, despojada de violências,            preconceitos, julgamentos, acúmulo de riquezas materiais, do consumismo frenético         a serviço do sistema capitalista, onde vivem-se de aparências e esquecem da            gênese da humanidade de viver em comunidade partilhando saberes, alimentos e           culturas.                             



“Para Sempre Déia”  Você faz a diferença Entre tantas indiferenças Mulher de luta e de fibra Déia, tú és a justa inspiração nesta rima! Defensora intrépida da abolição penal Batalhadora lépida pelo desencarceramento prisional Dona de sorriso incomensurável Emociona seu carisma incontestável Ecoa uma energia inesgotável Impressiona sua alegria notável Sambando, cantando e pandeirando Transbordando simpatia No Bar da Tia Ana, que maravilha! Na docência, um legado Na Assistência Social, um coração apaixonado Doutora de alma fraternal e perguntas ácidas Justiça para quem caras-pálidas? Fina ironia, grande senso de humor… Saudade infinita… Voa, voa linda beija-flôr… Estrela transcendente, para sempre! Andréa, Presente!  Jacquelyne Dal Bello  Esta poesia é uma “femenagem” à memória da saudosa Profª Drª Andrea            Almeida Torres, docente da UNIFESP Baixada Santista, e de sua incansável luta em             favor dos direitos humanos, e em especial, ao abolicionismo penal e do            desencarceramento da população negra, pobre, periférica e marginalizada, e sem          acesso às políticas públicas de habitação, emprego, renda, educação, saúde e           cidadania. 


