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(    )  COMUNICAÇÃO 
(    )  CULTURA 
( x )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 
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(    )  SAÚDE 
(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 
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Resumo: O presente artigo visa apresentar as ações que vêm sendo desenvolvidas pela equipe de Pedagogia do 

Programa Patronato Penitenciário de Ponta Grossa. O Projeto tem como objetivo ampliar o número de sujeitos 

que convertem a sua pena de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) em forma de retorno aos estudos. Dessa 

forma, estabeleceu-se parcerias e contato permanente com as instituições que oferecem a modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) conveniadas. Acredita-se que o acesso à escolarização possa melhorar as 

condições de vida dos assistidos e diminuir a reincidência ao crime. Como desdobramento dessas ações, 

pretende-se também, acompanhar o processo de escolarização e oferecer Oficinas Pedagógicas de orientação 

sobre temas diversos por meio do Subprojeto "E-Ler" visando contribuir ainda mais para o desenvolvimento 

pessoal, cultural e social desses sujeitos, de forma a potencializar o resgate da cidadania e do direito à educação.  
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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 que cumprem Prestação de Serviço Comunitário (PSC), como medida alternativa. 

Sujeitos beneficiados por medidas alternativas em crime de menor potencial ofensivo, não 

egressos sentenciados a cumprir pena acima de 180 horas.  

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – Paraná  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Rua: Tenente Hinon Silva, 470 

  

JUSTIFICATIVA 

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

/SESP / CEJUSC / DEPEN é responsável pelo acompanhamento técnico do indivíduo que 

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

Livramento Condicional, Prestação de Serviço à Comunidade. Busca proporcionar o retorno 

do egresso do Sistema Prisional ao convívio social, despertando-o para questões de cidadania. 

No ano de 2019, a Programa Patronato passou a atuar em conjunto com o Escritório Social, 

com o objetivo de “reunir no mesmo local atendimentos e serviços para dar suporte aqueles 

que estão em monitoramento e aos egressos em diversas áreas {...}.”  ( DEPEN, 2019) 

O Programa Patronato possui acordo com o juizado, no qual, coordena a prestação 

de serviços comunitários daqueles beneficiários com medidas alternativas, os quais poderão 

ter suas penas do regime aberto e semiaberto convertidas de Prestação de Serviço à 

Comunidade para retorno aos estudos, desde que estabelecida uma pena mínima de 180 h. 
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Desse modo, esta proposta constitui-se num benefício para o próprio assistido que, 

de uma obrigatoriamente em cumprir prestação de serviço à comunidade, passará a cumpri-la 

na forma de reaver um direito que lhe foi negado em idade própria. O retorno aos estudos é 

uma maneira de oportunizar aos sujeitos o exercício de sua cidadania, com isso considera-se 

que a leitura e o estudo são atos políticos que possuem intencionalidade, ou seja, estes dois 

processos são capazes de ampliar a visão de mundo dos sujeitos, estimulando e promovendo o 

exercício da cidadania:  

[...] toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que, 
ensinando, aprende, outro que, aprendendo, ensina, daí o seu cunho 
gnosiológico; a existência de objetos, conteúdos a serem ensinados e 
aprendidos; envolve o uso de métodos , de técnicas, de materiais; implica, 
em função de seu caráter diretivo, objetivo, sonhos utopias, ideais. Daí a 
sua politicidade, qualidade que tem a prática educativa de ser política, de 
não poder ser neutra (FREIRE, 1996, p. 69-70). 

 

 A equipe procura tornar as ações de qualidade, que busquem a realidade dos sujeitos, 

com função política e com intenção de conscientização, libertação e fortalecer o protagonismo 

do indivíduo. A importância deste trabalho está na possibilidade de transformar o conceito de 

justiça pública em reinserção social. Cabe aos profissionais e estagiários das áreas da 

Administração, Direito, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social atuar de modo que esta 

transformação social beneficie a totalidade dos assistidos atendidos.  

Para tal, é necessário conhecer as particularidades do público atendido, pois considerar 

a realidade de cada sujeito e oferecer um encaminhamento no cumprimento de sua pena que 

mais se aproxime de sua necessidade é uma das condições para que uma execução penal 

converta-se em benefício e oportunidade de ressocialização dos sujeitos.  

OBJETIVOS 

Considerando a importância social das ações desenvolvidas pelo Programa Patronato, 

este trabalho tem por objetivo apresentá-las a partir de sua perspectiva multidisciplinar, bem 

como, apresentar as práticas desenvolvidas pela área de Pedagogia em relação à escolaridade 

básica dos sujeitos, oficinas pedagógicas e acompanhamentos do processo de escolarização. 

 

METODOLOGIA 

A forma de atendimento aos beneficiários e egressos é desenvolvida cotidianamente 

por todos os profissionais que atuam no Programa Patronato/Escritório Social. No processo de 
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acolhida é preenchido uma ficha de modo a caracterizar o perfil do assistido e fazer um 

levantamento socioeconômico, após o momento da acolhida e de acordo com as 

características do delito e o nível de escolarização, o atendimento passa a ser com um dos 

profissionais da área da Pedagogia. Logo após ser realizado o primeiro atendimento, os 

assistidos são encaminhados para o cumprimento da sua pena e também já é marcado o 

acompanhamento dos(as) assistidos(as) na apresentação mensal, exigida como forma de 

monitoramento do cumprimento da pena e na forma de visitas às instituições (CEBEJA’S) 

onde são conveniadas ao Programa Patronato que oferecem a escolarização. 

Dentro do Programa Patronato ocorrem também as Oficinas Pedagógicas onde são 

abordados temas diversos pela equipe da área da Pedagogia e profissionais convidados que 

possam apresentar uma contribuição nas temáticas selecionadas. 

RESULTADOS 

 A expectativa é de que os sujeitos atendidos pela área de Pedagogia retomem o estudo 

por meio de acompanhamento e inserção na Educação de Jovens e Adultos e pela participação 

das Oficinas Pedagógicas realizados pela equipe, em parcerias com a rede estadual e 

municipal de ensino. Além do retorno aos estudos, durante o cumprimento da pena, pretende-

se que os assistidos deem continuidade nos estudos mesmos após o encerramento, sendo este 

um dos objetivos da realização das Oficinas Pedagógica, de modo a promover situações que 

oportunizem o acesso aos direitos essenciais e a cidadania por meio do ingresso na educação 

básica não-formal, contribuindo assim para o desenvolvimento pessoal, cultural e social 

desses sujeitos. 
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Figura 1 – Fachada 
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Legenda: Fachada da sede do Escritório Social/Programa Patronato. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que o processo educativo auxilia e proporciona uma melhoria das 

condições sociais dos indivíduos no qual a equipe de Pedagogia do Programa Patronato 

atende. Independente aonde aconteça o processo educativo, o pedagogo precisa ter a 

preocupação de promover medidas para os assistidos tentando assegurar o direito de 

igualdade e estimular o sujeito a retornar os estudos. Com isso a equipe de Pedagogia busca 

colocar em prática os direitos a educação e igualdade, para que os assistidos não vivenciam 

situações de constrangimentos ou tratamentos diferenciados em espaços escolares, tendo a 

possibilidade de gerar e proporcionar o retorno dos assistidos aos processos educacionais 

formais de escolarização. 
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