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m espetáculo de fortalecimento da 
identidade feminina, resgate da 
autoestima e de superação pessoal. 
Foi o que aconteceu no último sába-
do, feriado da Independência, no 
Centro de Progressão Penitenciária 
Feminino (CPPF) Marina Marigo 
Cardoso de Oliveira. Dez reeducan-
das se apresentaram lado a lado 
com bailarinos de flamenco e dança 
contemporânea. Elas participaram 
dos espetáculos Cabaret e Estados. 
Foi como um sonho: durante duas 
horas, viajaram para além dos 
muros da prisão. Mulheres sozinhas 
ou com seus bebês, que permanece-
ram quietinhos durante toda a apre-
sentação, vibraram do primeiro até 
o último momento em que puderam 
ver, na prática, o trabalho desenvol-
vido pelas companheiras.    

ou redescobrindo a beleza do seu próprio 
corpo”, explica Adriana Nunes Martorelli, 
presidente da Comissão de Política Criminal 
e Penitenciária da OAB-SP e integrante do 
Conselho Penitenciário do Estado de São 
Paulo. O primeiro projeto de dança ocorreu 
em 1996 para as mulheres da Penitenciária 
Feminina da Capital, localizada na zona 
norte e na Penitenciária Feminina do Tatua-
pé (hoje desativada).

Liberdade – As atividades começa-
ram com workshop realizado no dia 30 de 
agosto. Desse primeiro workshop, minis-
trado pelas professoras Silvana dos Santos 
(Cia. Será de Dança) e Roberta Minieri 
(Studio A Su Salud), participaram 30 ree-
ducandas. Dez delas foram selecionadas 
para participar dos espetáculos. “Todas 
com ânimo e disposição. Nunca vi alunas 

tão dedicadas. Valeu cada momento de 
trabalho aqui dentro”, diz Silvana.    

Adriana explica que, durante o apri-
sionamento, a mulher não faz projeto para 
o futuro. “Elas só conseguem enxergar 
o presente. Não conseguem fazer planos 
para quando deixar a prisão. A dança tem a 
capacidade de libertar, nem que seja naque-
le momento, um espírito que também pare-
ce ter sido aprisionado”, diz.

Para Rosângela Santos Souza, diretora 
da unidade, o contato com a arte faz com que 
as reeducandas aprendam a se ressocializar. 
“Elas, inclusive, interagem com a equipe fun-
cional, com as próprias internas da unidade e 
entendam o que é o regime semiaberto”.

As parceiras da Studio A Su Salud e da 
Cia. Será de Dança realizaram o workshop 
com atividades baseadas em dança con-
temporânea e outras técnicas visando ao 
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Dançando para a liberdade

Centro de Progressão 
Penitenciária Feminino
do Butantan leva
arte para resgatar 
cidadania e autoestima 
das mulheres presas

U

A apresentação compõe a 
Mostra de Dança, projeto reali-
zado em parceria pela Secretaria 
de Administração Penitenciária 
(SAP), Conselho Penitenciário do 
Estado de São Paulo e Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), seção 
São Paulo. “Desde o final de agosto, 
as detentas do CPPF do Butantan 
estão passando por uma revolução 
corporal, aprendendo novos passos 

Passos para a cidadania
O Centro de Progressão Penitenciá-

ria Feminino (CPFF) Marina Marigo 
Cardoso de Oliveira tem uma população 
carcerária de mil mulheres em regime 
semiaberto. Desse total, 40% são estran-
geiras de várias nacionalidades: há fili-
pinas, africanas, colombianas, francesas, 
alemãs, etc. Parte delas cumpre pena por 
tráfico de drogas. No Brasil, há 34.159 
mulheres encarceradas. Dessas, 50% por 
tráfico de drogas. A faixa etária, tanto na 
CPPF em São Paulo quanto no Brasil, 
varia entre 20 e 30 anos. 

O CPPF proporciona às reeducan-
das, também, cursos promovidos pelo 
Fundo Social de Solidariedade do Estado 
de São Paulo (como Escola de Moda), 
Senai e pela Escola Técnica do Estado de 
São Paulo (Etec).

corpo em movimento. No espetáculo Esta-
dos, segundo Silvana, a Cia. Será de Dança 
apresentou sua investigação “acerca da 
forma pela qual os estados e os corpos que 
dançam podem se conectar em diferentes 
situações e ambientes”. Em Cabaret, os 
bailarinos do espaço A Su Salud resgata-
ram a ideia dos antigos cabarés europeus, 
empolgando a plateia.   

No dia 4 de outubro, ocorrerá outro 
workshop, com vídeo, palestra e vivência 
em dança flamenca, ritmos regionais e 
festas, reunindo mais de 100 detentas. A 
atividade será realizada pela Cia. Denise 
Santoro Pulsarte Flamenca. Segundo Deni-
se Santoro, que é bailarina e docente de 
dança, o objetivo é conscientizá-las de que 
são capazes de participar da vida cultural e 
produtiva do País, desenvolvendo, ainda, a 
sensibilidade e a autoestima.

No dia seguinte, 5, as reeducandas 
assistirão ao espetáculo Ventanas del alma, 
de flamenco, promovido pela mesma com-
panhia. Graciele, interna na unidade há 
seis meses, vibrou quando soube que era 
uma das finalistas para a apresentação. “Já 
fazia oficinas de dança em outra unidade 
onde estive internada. Faz bem ao corpo e 
ao espírito”.

Maria das Graças, 35, conta que ao 
dançar sente a sensação de liderdade: “Por 
um momento, minha alma viaja para além 
dos muros do Centro de Progressão”. Para a 
nigeriana Vivian, 29, o workshop de dança 
trouxe de volta sua infância e juventude. “É 
costume no meu país dançar em todos os 
momentos: em batizados, casamentos, até 
em enterros. A dança traz alegria para mim 
e minhas colegas internas aqui”, finaliza.  

Maria Lúcia Zanelli

Da Agência Imprensa Oficial

A descoberta de um horizonte pelos passos da dança: reeducandas do CPPF se apresentam ao lado das bailarinas da Cia. Será de Dança

Espetáculo Cabaret: bailarinas do A Su Salud resgatam a ideia dos antigos cabarés
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