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RELATÓRIO DA OFICINA DE MANDALAS  
 

Jornada da Cidadania –  
Penitenciária Feminina de Santana 

12/03/2020 – 09h30 às 11h30 
Daniele Postoiev Fogaça Terra 

 
 

Esta oficina de mandalas foi um encontro extra que tivemos com as 

reeducandas da Penitenciária Feminina de Santana, devido ao generoso 

convite feito pela Raquel, para participarmos da Jornada da Cidadania que 

seria realizada naquela unidade prisional. 

Foram 55 (cinquenta e cinco) reeducandas participantes, e em razão 

desse grande número de pessoas, tive o apoio essencial de duas Marianas: a 

Mariana Garcia Santos da Silva Borges e a Mariana Puech Leão, membras do 

Núcleo de Cultura no Cárcere, da Comissão de Política Criminal e 

Penitenciária da OAB/SP. 

Quando entramos na sala de aula (desta vez, a oficina seria na sala 

maior da ala da Educação), as meninas já estavam sentadas nas carteiras, 

que foram gentilmente colocadas em círculo pelas agentes penitenciárias e 

pelas próprias reeducandas. 

É interessante mencionar que neste dia também contamos com um 

microfone, que insistiram que eu o utilizasse, embora tenha ficado sem graça, 

mas, principalmente, neste dia tivemos uma presença importante para o 

deslinde das dinâmicas, a agente Bia. Ela foi muito colaborativa e respeitosa 

conosco e com as reeducandas. Cuidou do aparelho de rádio que havia na 

sala também, já que desta vez o meu radinho minúsculo de pilha não deu 

conta para o tamanho da sala. Portanto, ela ficou de “DJ” para nós, 

sintonizando as rádios que escolhíamos e também auxiliou na comunicação. 

Utilizamos música e mandalas impressas em papel sulfite para pintura, 

com lápis de cor, giz de cera e canetinhas. Fizemos uma dinâmica inicial para 

“quebra gelo”, uma espécie de aquecimento para o diálogo, em que todas se 

apresentaram dizendo o seu nome, seu animal favorito e porquê gostava dele.  
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Foi divertido, e muitas tinham animais favoritos em comum, outras, 

animais exóticos e interessantes, uma citou ter cerca de uma dúzia de gatos 

na casa da mãe, e muitas se identificaram, enquanto muito poucas 

manifestaram não gostar muito de animais, o que é válido da mesma forma, 

pois de acordo com a fala que entoamos no início destas oficinas, o principal é 

que elas possam ser elas mesmas neste momento, que se permitam 

manifestar o que há de mais genuíno em sua essência, despertando algo 

perdido, esquecido ou silenciado. Inclusive, quem  não quer participar das 

práticas, desenhar, ou pintar, não precisa. Basta estar à vontade, de corpo e 

alma. 

Em seguida, distribuímos as mandalas impressas e os lápis de cor para 

cada participante, e enquanto elas iam pintando, fomos introduzindo o tema e 

explicando o que significa “mandala” e quais são os seus benefícios, como a 

reflexão, a concentração e a paz interior. E então elas ouvem (algumas mais 

atentas e interessadas do que outras), pensam, conversam, pintam, cantam a 

música da rádio, me chamam de vez em quando para pedir outra cor para 

colorir, chamam as Marianas para apontar seus lápis, e por aí vai fluindo de 

forma muito agradável. 

Tendo em vista a semana da Cidadania, foram utilizadas mandalas com 

temas brasileiros, contendo um resumo sobre o desenho da mandala no verso 

da folha, o que estimulou as participantes a quererem mostrar ao final suas 

mandalas pintadas, e lerem em voz alta o que significava a sua figura. Alguns 

exemplos dos temas das referidas mandalas: Amazônia, flores do cerrado, 

Carmen Miranda, tartaruga marinha, Brasília, Rio de Janeiro, mulata, bossa 

nova, folia de Reis, Tarsila do Amaral e caatinga. Cada uma pôde levar sua 

mandala para o seu aposento, mas algumas quiseram entregar para nós 

guardarmos. 
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Cerca de vinte participantes apresentaram as suas mandalas ao final, e 

leram em voz alta o resumo sobre o tema da sua mandala, o que foi bem 

interessante, já que continham informações curiosas sobre cultura, lugares, 

crenças, etc. Uma reeducanda comentou que sua mandala era sobre a cidade 

de Paraty, e ela demonstrou muita alegria ao nos dizer que já havia ido para lá e 

que acha um lugar lindo. Outra participante apresentou a sua mandala sem ler o 

verso do papel, ela decorou e apresentou como se fosse uma perita no 

assunto, deixando as mais atentas impressionadas com sua desenvoltura. 

Tivemos duas horas de atividades e nem vimos o tempo passar. Foi uma 

manhã realmente muito agradável, de troca de conhecimento, alegria e afeto. 

 

 

Núcleos 

 

1) Acompanhamento legislativo + Privatização de Unidades Prisionais; 

2) Atendimento à pessoa presa e ao egresso (cartas, saúde, trabalho) 

3) Educação; 

4) Eventos e cursos; 

5) Juventude: adolescentes em conflito com a lei; 

6) Mulher em situação de encarceramento; 

7) Mutirões (audiências de custódia, pedido liberdade, vistorias in loco) 

8) Oficinas culturais; 

9) Política antimanicomial; 

10) Política criminal de drogas; 

11) População LGBTQIA+ em situação de encarceramento; 
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