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I - Título da ação  
 
Centro de Ressocialização de Araçatuba – Projeto Revendo as Escolhas  
 
 
II – Objetivos  
 
Objetivo Geral 
 Promover contato e reflexão das causas e conseqüências 
ocasionadas pela atividade, tráfico de droga tipificada no art. 33, 
desenvolvida anteriormente pelos reeducandos.  
 
Objetivos Específicos 
 Promover contato com as características pessoas, percepção de sim 
mesmo; 
 Refletir sobre dificuldade em aceitar e lidar com limites e 
frustrações; 
 Rememorar sonhos e metas estabelecidos para si na 
infância/adolescência; 
 Entrar em contato com as causas e conseqüências da atividade 
desenvolvida, tráfico de drogas; 
 Abordar a necessidade da avaliação pessoa, autocrítica; 
 Proporcionar a percepção do outro; 
 Estimular os reeducandos a repesarem a vida antes da prisão, tendo 
como foco a família e demais relações interpessoais; 
 Repensar os conceitos e valores pessoais; 
 Abordar temas como: solidariedade, compreensão, confiança, 
amizade, compaixão, respeito, entre outros; 
 Promover reflexão sobre a motivação necessária para o crescimento 
e realização pessoal; 
 Estimular pensar a influência que o meio exerce sobre as pessoas; 
 Demonstrar que o desenvolvimento pessoal precisa ser busca 
constante; 
 Organizar planejamento futuro, a partir de novas perspectivas de 
vida. 
III - Descrição das práticas  
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 Foram programados cinco encontros, onde serão desenvolvida 
dinâmicas de grupo, leitura reflexiva de textos e apresentação de vídeos. 
Cada grupo será composto por aproximadamente dez participantes e os 
encontros terão uma hora de duração, com freqüência semanal ou 
quinzenal, de acordo com a disponibilidade dos reeducandos, das técnicas 
que executarão o projeto e das necessidades da Unidade. 
 
IV - Público alvo e abrangência  
 
Destina-se aos reeducandos que se encontram restritos de liberdade e 
que apresentaram como delito o artigo 33, tráfico de drogas, mas que não 
são usuários. Reeducandos do CR de Araçatuba condenados no art. 33, 
tráfico de drogas.  
 
V - Resultados  
 
 O projeto iniciado no mês de Julho de 2011, já vem apresentando 
um impacto extremamente positivo junto aos reeducandos, devido às 
reflexões e dinâmicas propiciadas nos encontros até agora realizados. A 
idéia do projeto de propiciar aos participantes o entendimento das causas 
e conseqüências da atividade ilícita, que apesar de gerar um momentâneo 
prazer e rentabilidade causa danos aos usuários e seu núcleo familiar, 
vem surtindo efeito (através da avaliação de cada encontro) junto aos 
reeducandos participantes. Essa resposta positiva já motivou para a 
equipe organizadora a necessidade de aumentar o número de encontros 
para melhor fixação dos conteúdos propostos. 
 
VII - Responsável pela ação  
 Susana Maria de Moraes Borges (psicóloga) 
 Maria Inez Vasconcelos Salina (assistente social) 
 Michelle Domingues Talassi (estagiária de psicologia) 
 Adélia Oliveira Reis (estagiária de serviço social) 
 
 
VIII - Contato (e-mail)  
 
adm_craracatuba@sap.sp.gov.br  


