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Resumo: O presente trabalho tem por finalidade discorrer sobre o primeiro encontro do projeto de evento “A 

educação e qualificação na reinserção social” o qual é desenvolvido através da junção dos Subprojetos E-Ler e 

Pró-Labor, os quais são desenvolvidos dentro do Programa Patronato de Ponta Grossa. O projeto busca 

promover situações que levem os sujeitos atendidos pelo Escritório Social/ Programa Patronato a compreender 

as mudanças no cenário social, e refletir sobre a importância da escolaridade básica e da qualificação profissional 

para a inserção no mercado de trabalho, bem como dar ênfase no processo de reinserção social, do resgate dos 

direitos e da cidadania. 
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 Projeto Portas Abertas para a Liberdade 

  

PÚBLICO-ALVO  

Egressos do sistema penitenciário que fizeram jus a progressão de regime e 

beneficiários de suspensão e livramento condicional de pena encaminhados pelo Fórum da 

Comarca de Ponta Grossa, que cumprem Prestação de Serviço Comunitário (PSC) como 

medida alternativa. Sujeitos beneficiados por medidas alternativas em crime de menor 

potencial ofensivo, comparecimento em juízo obrigatório.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – Paraná  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Sede do Escritório Social/ Programa Patronato  

JUSTIFICATIVA 

O Programa Patronato de Ponta Grossa, desenvolvido em parceira entre SETI /SESP/ 

DEPEN é responsável pelo acompanhamento técnico realizado por uma equipe 

multidisciplinar (Direito, Pedagogia, Serviço Social e Psicologia) junto a indivíduos que 

cumprem pena em Regime Aberto e Semiaberto, Suspensão Condicional do Processo, 

Livramento Condicional, Prestação de Serviço à Comunidade. Dessa forma, busca 

proporcionar o retorno do egresso do Sistema Prisional ao convívio social, despertando-o para 

questões de cidadania, bem como atua junto aos beneficiários de penas alternativas por meio 

da participação em instituições, onde possam desenvolver atividades gerais, conhecida como 

Prestação de Serviço a Comunidade (PSC). Além disso, há a possibilidade de cumprimento da 

PSC na forma de medida educativa e profissionalizante, a qual ocorre por meio da 

participação na Educação de Jovens e Adultos (EJA), oferecida pelas instituições 

responsáveis por tais modalidades de ensino no município de Ponta Grossa. Em relação à 

qualificação profissional, a rede do município oferece cursos gratuitos, e os sujeitos atendidos 

pelo Programa também podem cumprir a pena nesta modalidade, desde que atendam aos 

requisitos básicos.  
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Deste modo, este trabalho tem como intenção apresentar a proposta e ações 

desenvolvidas pelo Programa Patronato de incentivo a reinserção social e resgate à cidadania, 

seja por meio da convivência social  no cumprimento da PSC e/ou por meio do incentivo ao 

retorno ao estudo por meio da EJA, o que caracteriza-se como um benefício para o sujeito que 

poderá optar por retornar ao estudo, uma vez que tal direito lhe fora negado em idade e tempo 

apropriado. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a relevância do 

acompanhamento realizado pelo Programa Patronato aos sujeitos durante o cumprimento das 

medidas sociojurídicas, e desenvolver situações que promovam o resgate da cidadania, aos 

direitos sociais e melhoria na qualidade de vida. Para tal, é necessário conhecer as 

particularidades do público atendido, pois considera-se a realidade de cada sujeito, pois 

oferecer um encaminhamento no cumprimento de sua pena que mais se aproxime de sua 

necessidade é uma das condições necessárias para que uma execução penal converta-se em 

benefício e oportunidade de ressocialização dos sujeitos.  

OBJETIVOS 

Promover orientações sobre a importância da escolarização básica e incentivar o 

retorno e permanência no estudo, bem como apresentar os cursos profissionalizantes da rede 

municipal e incentivar a inserção como aperfeiçoamento para o mercado de trabalho.  

METODOLOGIA 

Utilizou-se da pesquisa qualitativa, dispondo da pesquisa documental para sua 

elaboração. A pesquisa documental se faz necessária pela análise dos documentos referentes 

ao Escritório Social/Programa Patronato, bem como o uso do relatório elaborado após o 

desenvolvimento do Projeto.  O encontro contou com a participação de profissionais de 

referência da área da educação e da assistência social ambos da Prefeitura Municipal de Ponta 

Grossa, a fim de apresentar o funcionamento e esclarecimentos a respeito da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e dos cursos de qualificação profissional ofertados, gratuitamente, 

através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) pelo município. 

RESULTADOS 

 Atualmente o Escritório Social passou a atuar junto ao Programa Patronato no 

Município de Ponta Grossa, o mesmo surge com o objetivo de “reunir em um mesmo local, 
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atendimentos e serviços para dar suporte àqueles que estão em monitoramento e aos egressos, 

em diversas áreas […]” (DEPEN, 2019). Nesse contexto, o Programa Patronato tem por 

objetivo prestar atendimento jurídico, pedagógico, psicológico e social aos egressos e não 

egressos, através de uma equipe multidisciplinar que busca desenvolver ações e projetos 

voltados para a reinserção social. 

 Albergaria (1996, p. 139) afirma que  

 
[...] a ressocialização é um dos direitos fundamentais do preso e está vinculada ao 

welfare state (estado de direito), que [...] se empenha por assegurar o bem-estar 

material a todos os indivíduos, para ajuda-los fisicamente, economicamente e 

socialmente. O delinquente, como indivíduo em situação difícil e como cidadão, tem 

direito à sua reincorporação social [...]. 
 

Dentre as atribuições do Programa Patronato enquanto órgão de execução penal do 

município de Ponta Grossa, a fiscalização das penas restritivas de direitos e/ou medidas 

alternativas são de sua competência. A equipe técnica multidisciplinar do Programa é 

composta por: Advogados, Assistentes Sociais, Pedagogos e Psicólogos, os quais são 

responsáveis pelo acompanhamento do cumprimento da pena de prestação de serviço à 

comunidade (PSC), bem como o comparecimento obrigatório em juízo. Dentre as atribuições 

da equipe técnica, cada área é responsável pelo desenvolvimento de um subprojeto. A equipe 

de Serviço Social promove atividades no projeto Pró-Labor, voltado para a qualificação 

profissional e reinserção no mercado de trabalho, a equipe de Pedagogia promove ações 

dentro do projeto E-Ler, cujo objetivo é o incentivo a permanência e retorno aos estudos, a 

equipe de Direito trabalha com assistidos que cometeram algum tipo de delito de trânsito 

através do BLITZ PROSSIGA, e a equipe de Psicologia desenvolve o SAIBA com atividades 

que buscam a reflexão sobre o uso abusivo de substâncias psicoativas com usuários que 

apresentem delitos envolvidos com este uso. 

Considerando a atuação conjunta entre as áreas de Pedagogia e Serviço Social, assim 

como a importância do direito à educação e qualificação profissional, identificou-se a 

necessidade da articulação na execução dos subprojetos E-Ler e Pró-Labor. Desta forma, o 

projeto “A educação e qualificação na reinserção social” foi desenvolvido através da reflexão 

sobre a realidade vivenciada na Execução Penal frente ao Escritório Social/ Programa 

Patronato, onde identificou-se que a  maioria dos sujeitos não receberam a formação escolar 

na idade apropriada. 
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O Projeto “A educação e qualificação na reinserção social” iniciou suas atividades no 

dia 30 de maio do corrente ano, o mesmo contou com a participação de 13 pessoas que se 

encontram em execução de pena, dentre os quais foram convidados beneficiários com a 

transação penal e, também, solicitado à Penitenciária Estadual de Ponta Grossa (PEPG) a 

participação de sujeitos privados de liberdade em unidade de progressão (UP). O encontro 

dividiu-se em dois momentos: primeiramente contando com a presença de profissionais de 

referência na educação de jovens e adultos (EJA) do município de Ponta Grossa, trazendo a 

importância da inserção e as formas de acesso a esta modalidade de ensino. No segundo 

momento, após o incentivo à escolarização básica, o encontro buscou relatar a grade de cursos 

de qualificação profissional ofertados de forma gratuita, através dos Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS). 

Os resultados do primeiro encontro foram considerados extremamente favoráveis, 

tendo em vista que a maior participação se deu através dos sujeitos privados de liberdade 

devido a solicitação feita através do Escritório Social/Programa Patronato para a participação 

dos mesmos nos encontros. Levando em consideração o baixo nível de escolaridade das 

pessoas privadas de liberdade e a importância da educação como aspecto importante de 

ressocialização, o projeto se propôs a demonstrar a educação enquanto um instrumento 

necessário para que haja transformação das diferentes realidades ali presente e, assim, através 

do fomento nas discussões para sanar dúvidas, repassaram-se informações e orientações. 

Identificou-se durante o desenvolvimento do projeto a alta participação dos sujeitos, 

através da realização contínua de perguntas a respeito da escolarização e dos cursos. Isso 

levou a equipe a refletir a respeito do importante papel que o projeto possui na construção de 

uma ressocialização pautada em três pontos principais: a educação, qualificação profissional e 

a inserção no mercado formal de trabalho. Considerando, primeiramente, a importância da 

educação voltada para emancipação do sujeito, ofertando-lhe meios para que não haja a 

reincidência criminal.  

FOTO(S) 
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Figura 1 – Projeto “A educação e qualificação na reinserção social”  

Legenda: Projeto realizado no dia 31 de maio de 2019, na sede do Escritório Social/ Programa Patronato. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se de extrema relevância a atuação multidisciplinar no Escritório 

Social/Programa Patronato, onde a atuação dos profissionais compactua com a importância de 

favorecer o acesso e resgate dos direitos sociais necessários para o exercício da cidadania. 

Dessa forma, o incentivo a escolarização e qualificação profissional buscam alternativas para 

que a ressocialização possa se concretizar, ofertando condições que propiciem maiores 

possibilidades para que os sujeitos possam se inserir no mercado formal de trabalho. 

 Enfatiza-se que o acesso à educação, é um dos principais fatores que promovem a 

consolidação da cidadania e a emancipação dos sujeitos. Sendo assim, a atuação conjunta do 

Pedagogo e do Assistente Social, no âmbito sociojurídico, busca promover ações para o 

incentivo à escolarização e qualificação profissional como subsídio para o enfrentamento das 

vulnerabilidades sociais e a garantia de acesso aos direitos fundamentais, bem como 

enfatizando o direito a educação como uma alternativa necessária no processo de 

ressocialização e reinserção social. 
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