
 
 

 
 

 
  

 
Roteiro para apresentação de projetos "Boas Práticas" 

 
 
 
I - Título da ação  
 
“A Sociedade vai ao Cárcere” 
 
II – Objetivos   
 
Objetivo Geral:  
 
- Integração da sociedade e o cárcere. 
 
Objetivos Específicos: 
 
- facilitar a compreensão da dimensão social das práticas delitivas; 

- proporcionar aos sentenciados a oportunidade de apresentar o trabalho desenvolvido na 

unidade, com foco no aprimoramento do trabalho e na autoestima dos participantes; 

- proporcionar aos alunos a oportunidade de compreender a inclusão na prisão a partir de uma 

perspectiva ampliada dos fenômenos sociais, e, em última instância, funcionando como agentes 

multiplicadores no meio social; 

- provocar encontro genérico entre a sociedade civil e delinquente; 

- promover cooperação e resgate de valores; 

- valorizar o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos sentenciados desta unidade prisional. 

 
 
III - Descrição das práticas 
 
1ª Etapa – Contato com o diretor de departamento (Diretor Técnico) da unidade para 

sensibilização e autorização para a realização do projeto; 

2ª Etapa – Contato com a coordenação do curso de Direito da FADITU e da UNIP; 

3ª Etapa – Sensibilização dos alunos frente ao projeto; 

4 ª Etapa – Sensibilização dos sentenciados com visita às oficinas de trabalho e explanação sobre 

os objetivos do projeto; 

5ª Etapa – Visita monitorada dos alunos à Unidade Prisional 

6ª Etapa – Feed Back com os alunos envolvidos 



 
 

 
 

 
  

 
 
 
IV - Público alvo e abrangência  

 

Sentenciados que participam das atividades laborterápicas. 

 

V - Resultados  

 

O projeto foi realizado em quatro edições nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011. 

 

A proposta inicial previa a visita de estudantes do curso de Direito, porém, no ano de 2011 houve 

a solicitação de visitas para dois outros cursos, o de Psicologia da PUC/SP e o de Terapia 

ocupacional da universidade de Sorocaba. 

 

Notamos que, independentemente do curso ao qual pertencem os alunos, esses sempre 

demonstram muita expectativa em relação às visitas, principalmente porque relacionam a 

percepção construída a partir da mídia e o imaginário social que atribui aos sentenciados a 

imagem de periculosidade indiscriminadamente. 

 

O decorrer da visita se dá de modo guiado, com funcionários da instituição que descrevem a 

rotina prisional e permitem a observação dos sentenciados em atividades laborterápicas. 

 

(Os sentenciados foram preparados para a visitação foi-lhes explicado o objetivo do projeto em 

cada setor de trabalho), os quais se mostraram disponíveis. Porém, devido ao pequeno número 

de profissionais da área da psicologia na unidade e à rotatividade de pessoal nos postos de 

trabalho, não tivemos condições de oferecer a todos, a cada edição, as informações a cerca do 

projeto. 

 

Nota-se que ao final das visitas os alunos manifestaram satisfação pela atividade, valorizaram o 

trabalho executado pelos sentenciados, provocando uma mudança de paradigmas em relação à 

imagem que se tem do delito e do delinquente, extrapolando o estigma de presidiário em direção a 

uma compreensão mais ampla sobre as pessoas em cumprimento de pena privativa de liberdade, 

com suas vulnerabilidades e sua capacidade produtiva e relacional. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
  

VII - Responsável pela ação  

 

Cleide Coelho da Silva Santos – Diretora CRAS 

Rosana Cathya Ragazzoni Mangini – Psicóloga 

 

 

VIII - Contato (e-mail)  

 

rosana.psicologa@dglnet.com.br 

reintegracaop2sorocaba@sap.gov.br 
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