RELATO DE EXPERIÊNCIA
REEDUCANDO COM LIVRO
Maura Sousa Silva de Paula1 (PG)*,
Lincoln Deivid Martins2 (PG),
Francinaldo Soares de Paula3 (PG)

Faculdade Evangélica de Rubiataba, Av. Jataí, 110 Centro Rubiataba – GO. CEP 76350.000.

Resumo:
O texto a seguir refere-se a um relato de experiência sobre o projeto “reeducando com livro” realizado na
Faculdade Evangélica de Rubiataba o qual teve por objetivo desenvolver nos participantes, valores humanos,
responsabilidade social, justiça, ética profissional, respeito à diversidade racial aos direitos humanos através
da doação de livros aos reeducandos, condenados que cumprem na Unidade Prisional de Rubiataba -GO.
Para início do projeto, os alunos da disciplina de Direitos Humanos formaram grupos de oito integrantes, os
quais apresentaram três sugestões de obras, informando, título, ano, autor, valor da obra, forma de aquisição
e porque a leitura do mesmo seria importante para os reeducandos. A escolha da obra ficou a cargo da
coordenação geral de extensão, coordenação do curso de direito e do juiz de execução penal da comarca de
Rubiataba. Foi escolhida uma obra por grupo, em seguida, cada aluno fez a doação de um livro novo, aquele
escolhido dentre as indicações feitas, totalizando oito livros, da mesma obra, por grupo. O projeto também foi
aberto a toda comunidade. Para os alunos que estavam cursando a disciplina foi atribuído 10 h de atividades
complementares, para os demais 03 h por livros usados e 05 h por livros novos, limitados a 20 h por aluno. O
trabalho realizado permitiu perceber mudança nos comportamentos dos participantes, sobretudo, no que diz
respeito ao respeito ao próximo e a responsabilidade social, bem como a contribuição na formação de um
profissional ético quanto suas responsabilidades na comunidade em que está inserido.
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The following text refers to an experience report about the "re-educating with book" project carried out at the
Faculdade Evangélica de Rubiataba, which aimed to develop in the participants, human values, social
responsibility, justice, professional ethics, respect for racial diversity human rights through the donation of
books to the reeducandos, condemned who they fulfill in the Prison Unit of Rubiataba -GO. For the beginning
of the project, students of the Human Rights discipline formed groups of eight members, who presented three
suggestions of works, informing, title, year, author, work value, form of acquisition and why reading it would be
important for the reeducandos. The selection of the work was the responsibility of the general coordination of
extension, coordination of the course of law and the judge of penal execution of the district of Rubiataba. One
work was chosen per group, then each student gave a new book, the one chosen among the indications
made, totaling eight books, of the same work, per group. The project was also open to the whole community.
For the students who were attending the course, 10 hours of complementary activities were assigned, for the
remaining 3 hours for used books and 5 hours for new books, limited to 20 hours per student. The work carried
out revealed a change in participants' behavior, especially regarding respect for others and social
responsibility, as well as the contribution to the formation of an ethical professional regarding their
responsibilities in the community in which they are inserted.
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