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RESUMO 

A presente pesquisa desenvolveu uma sistemática de curso de formação em 

gestão ambiental a ser implementado no Presídio Central de Porto Alegre (PCPA). O 

curso tem a proposta de formar apenados para atuação em centros de triagem de 

resíduos, tanto dentro do presídio quanto na sociedade, quando ocorrer a sua soltura. 

Esta ação visa, simultaneamente, gerar ganhos ambientais para o presídio e gerar renda, 

possibilidade de remissão de pena e reinserção social para o apenado. Para tal, foi 

necessário percorrer um caminho para firmar parcerias. A primeira delas, institucional, 

foi estabelecida entre o Departamento de Engenharia de Produção e Transportes 

(DEPROT) com o Presídio, viabilizando a implantação do projeto em si na medida em 

que foi aprovada a sua execução e foram definidos os espaços físicos a serem utilizados 

para realização das aulas. A segunda parceria, técnica, para desenvolvimento do 

conteúdo do curso, foi constituída tanto com o Departamento de Engenharia de 

Materiais, via Projeto PET Materiais quanto com especialista em aulas EAD. A terceira 

parceria, técnica-vivencial, foi estabelecida com a Associação Comunitária do Campo 

da Tuca, tanto para auxílio na validação dos conteúdos planejados quanto para uma 

potencial recolocação dos apenados em seu centro de triagem. Deste modo, foi possível 

com o auxilio dos parceiros definir o conteúdo programático para aulas e montar a 

primeira. A aula desenvolvida contém o detalhamento e a lógica de realização do curso 

(método a ser desenvolvido), bem como a apresentação de conceitos básicos que 

objetivam familiarizar e  aproximar os presidiários acerca da gestão ambiental. O curso 

se dará em 24 aulas, cada uma com duração de 1 hora, sendo a última aula, prática. A 

etapa seguinte, em projeto já aprovado para o exercício de 2012-2013, consiste do 

desenvolvimento dos conteúdos das aulas 2 a 23 e a respectiva execução junto ao 

PCPA.  Enquanto resultados, espera-se que este curso possa ser replicado, 

posteriormente, em outras instituições prisionais. 

 


