ANEXO I
ROTEIRO DE ENTREVISTA

1. Qual o seu nome?
2. Sua idade?
3. Onde você morava? Com quem?
4. Qual a sua raça/cor?
5. Você tem filhos?
6. Você estudou até que série?
7. Você gosta de estudar?
8. Já fez algum curso profissionalizante? Se positivo, qual?
Gostaria de fazer outro? Qual seria?
9. Qual sua ocupação antes de ser preso?
10. Como foi sua chegada aqui no Bom Pastor?
11. Você vê algo de errado aqui dentro? E de certo?
12. Como você passa seu tempo?
13. Como são as relações aqui dentro?
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14. Você tem alguma religião? Já tinha antes de entrar aqui? Você
se sente discriminado?
15. Por que a religião é importante na sua vida aqui no Bom
Pastor? E fora daqui?
16. Qual sua prática sexual? Você sente algum preconceito?
17. Você acha que existe preconceito/discriminação racial aqui
dentro?
18. Em sua vida, quais são as pessoas importantes para você?
Alguém espera por você? Em caso afirmativo, quem? Como
você acha que será recebida pela comunidade em que você
vive?
19. O que você gostava de fazer para se divertir?
20. Depois que você entrou aqui, houve rompimento de relação
com alguém? Com quem?
21. O trabalho pode fazer algo por você?
22. O trabalho compensa?
23. Você trabalha aqui?
24. Qual era seu maior desejo antes de entrar aqui? E agora,
mudou ou continua com o mesmo desejo?
25. Por que você “caiu”? E o que fez você cair outra vez?
26. O que significou para você retornar para cá?
27. Como você foi recebida pela comunidade quando saiu da
prisão? E pela família?
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28. Você conhece alguém que já foi ressocializada? Como
aconteceu? Quantas vezes ela “caiu”? Era sua companheira de
cela?
29. Você acha que está sendo ressocializada?
30. Quais seus planos para o futuro?
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