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I – TÍTULO DA AÇÃO 

 

DIVERSIDADE SEXUAL E ÉTICA PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO CENTRO 

DE RESSOCIALIZAÇÃO FEMININO DE ITAPETININGA 

 

II – OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Divulgar as metas e ações da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de 

São Paulo, instituído pelo Decreto n. 55.839 de 18 de maio de 2010 e instruir sobre a 

Lei n. 10.948 de 05 de novembro de 2001. 

Desenvolver debate sobre a resolução 04/2011 do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária. 

Objetivo Específico 

Atualizar os servidores do Centro de Ressocialização sobre normas e postura com 

relação ao público GLBT na unidade. 
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Promover o combate à homofobia, identificar e atender necessidades da classe, bem 

como garantir direito ao trabalho e estudo. 

III – DESCRIÇÃO DAS PRÁTICAS 

Após reunião realizada no dia 30/06/2011, com a Diretora Técnica II, Diretora do 

Núcleo de Segurança e Disciplina, Presidente da CIPA, Auxiliar de Enfermagem da 

Unidade e representante da saúde do município, definiu-se forma de abordagem nas 

palestras que se realizarão nos dias 12 e 13 de julho de 2011, às 14h00, para todos os 

funcionários da unidade alvo. 

Na palestra, a princípio serão discutidos e esclarecidos os tópicos legais pela estagiária 

de Direito, Carla Carolina de Moraes Almeida e logo após será realizada a mesa 

redonda com a Auxiliar de Enfermagem lotada no Centro de Ressocialização Feminio 

de Itapetininga, Alba Valéria de Moraes Casanti, Enfermeira da Secretaria Municipal de 

Saúde, Rosangela Silva Masucci, Psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde, Isabel 

Cristina de Souza e Diretoria do Centro de Ressocialização Feminino de Itapetininga. 

IV - Público Alvo 

Como já abordamos no início existe a necessidade de discutir sobre o Plano Estadual de 

Enfrentamento à Homofobia e Promoção da Cidadania LGBT composto por metas e 

ações a serem cumpridas pelas Secretarias de Estado de São Paulo. 
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O público alvo para este pequeno projeto são os servidores públicos do Centro de 

Ressocialização Feminino de Itapetininga para discutir sobre o que é ética profissional. 

Será que isso preocupa a todos? O que está acontecendo? O que muda com após análise 

da Lei n. 10.948/2001. 

V – RESULTADOS 

Participaram das reuniões cerca de trinta funcionários da unidade. A participação dos 

funcionários foi efetiva e nos forneceu informações sobre a conduta profissional de cada 

servidor. Nos relatos identificamos que algumas atitudes das sentenciadas são vistas de 

formas diferentes pelos servidores. Sendo que alguns encaram naturalmente e outros 

encaram como falta de respeito. É o caso levantado, das mãos dadas entre sentenciadas 

lésbicas, para alguns não faz diferença, já para outros, existe dificuldade para encarar a 

manifestação de afeto. As profissionais convidadas para discutir o assunto, direcionaram 

a conversa para que haja o bom senso e respeito entre todos. 

O foco principal da discussão foi à visita intima. Levantaram dúvidas sobre o local da 

visita e de que forma será estabelecida a documentação que autoriza tal ingresso a 

unidade. 

Posso registrar que o tema é polêmico e adaptação será gradativa. Especulou-se a 

criação de regimento interno sobre como as presas homossexuais devem se comportar 

frente à funcionários. O questionamento girou em torno de até onde a presa pode ir, qual 

o limite permitido para a manifestação de afeto. 
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O corpo técnico esclareceu as dúvidas de todos, tentando amenizar a resistência inicial 

sobre o tema. 

Este projeto foi de grande contribuição para nós funcionários do Centro de 

Ressocialização Feminino de Itapetininga. Nos atualizou quanto às Leis e Normas sobre 

este recorte da população carcerária e da sociedade em geral. 

A ética profissional como um conjunto de normas morais das quais o funcionário deve 

orientar seu comportamento na profissão que exerce, nos conduz a buscar melhorias em 

nosso cotidiano, atualizando-nos. A ética é de fundamental importância em todas as 

profissões, e para todo ser humano, para que possamos viver relativamente bem em 

sociedade. 

Temos que ter a consciência de que nossos atos podem influenciar na vida dos outros e 

que nossa liberdade acarreta em responsabilidades. 

Devo encerrar este documento plagiando o fundamento da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos: RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, que foi a 

fonte e estímulo para concretizá-lo. 

VII – RESPONSÁVEL PELA AÇÃO 

Nome: Aline Fogaça Marçal 

Unidade: Centro de Ressocialização Feminino de Itapetininga 

Setor: Diretoria do Núcleo de Segurança e Disciplina 
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Cargo: Agente de Segurança Penitenciária 

End.: Rodovia Gladys Bernardes Minhoto, Km 63, Bairro Capão Alto, Caixa Postal 82, 
Cep. 18.200.970, Itapetininga/SP 

Fone/Fax: (15) 3275-8349 

 

VIII – E-MAIL 

aline.marcal@sap.sp.gov.br 

 

 

 

 

 


