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Resumo: O ano de 2020 está sendo considerado um ano atípico mundialmente, isto justifica-se pelo fator 

impactante da Pandemia da Covid-19, que resultou em um novo normal para a população mundial. Sendo assim, 

o Programa Patronato de Ponta Grossa, adaptou-se ao novo normal para poder dar sequência aos atendimentos 

destinados a seus usuários. Este trabalho tem por finalidade discorrer sobre os impactos gerados pela Pandemia 

da Covid-19 aos atendimentos oferecidos pelo Programa Patronato de Ponta Grossa-PR no ano de 2020. Para 

tanto a metodologia utilizada foi à pesquisa documental e qualitativa. Através dos resultados obtidos, pode-se 

concluir que a pandemia da Covid-19 impactou significativamente no que tange os atendimentos aos usuários 

deste programa, fazendo-se necessário um remanejo na rotina diária dos funcionários, alterando o fluxo de 

atendimento. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Programa Patronato de Ponta Grossa. 

PROJETOS VINCULADOS 

Projeto de Extensão Serviço Social no Patronato de Ponta Grossa 3ª Edição. 

Portas Abertas para Liberdade 3ª Edição 

PÚBLICO-ALVO  

Egressos do sistema penitenciário, que fizeram jus a progressão de para aberto e 

livramento condicional de pena, encaminhados pelo Fórum da Comarca de Ponta Grossa; e 

também pessoas que cumprem Prestação de Serviço Comunitário (PSC) como medida 

alternativa ao serem beneficiado por medidas alternativas. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa - Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Sede do Escritório Social/Programa Patronato de Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

O Programa Patronato de Ponta Grossa destina-se ao atendimento, encaminhamento 

e acompanhamento de processos penais dos egressos do sistema penitenciário beneficiados 

com a progressão para o regime aberto, liberdade condicional. E também coordena a execução 

da prestação de serviços à comunidade, caracterizada por pessoas que cometeram, via de 

regra, crimes de menor potencial ofensivos, favorecidos com as alternativas penais. 

O programa propicia e executa estratégias que promover a inserção social e acesso aos 

direitos dos beneficiários, através da assistência jurídica, social, psicológica e pedagógica, 

uma vez que as pessoas que saem do sistema prisional se deparam com preconceitos que 

dificultam sua vida pós-aprisionamento. E quanto àqueles que não foram presos, mas 
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beneficiados com Prestação de Serviço Comunitário é necessário um trabalho de busca de 

parceria com instituições que possam recebê-los. 

OBJETIVOS 

Desenvolver junto aos assistidos do Patronato um trabalho social, conforme as 

necessidades que surgem na prática cotidiana; possibilitar aos assistidos atendidos um 

processo reflexivo sobre a sua realidade buscando o seu desenvolvimento pessoal; 

desenvolver junto às instituições conveniadas um trabalho que propicie o seu envolvimento na 

melhoria da qualidade das execuções das condições judiciais; planejar e executar projetos 

destinados à prevenção e informação de direitos aos beneficiários que comparecem ao 

Programa; orientar e encaminhar os beneficiários para cursos profissionalizantes e vagas 

existentes ao mercado de trabalho; orientar, acompanhar e fiscalizar a prestação de serviço à 

comunidade pelos beneficiários do Programa. 

METODOLOGIA 

Este ano devido à pandemia do COVID 19 as atividades do Patronato desde março 

até agosto foram realizadas de portas fechadas. Sendo assim, estagiários/as e extensionistas 

selecionados em março, iniciaram em setembro sua capacitação para atuar junto ao projeto de 

Serviço Social. Assim, com a participação de mais um professor do Departamento de Serviço 

Social, iniciaram-se reuniões on-line que acontecem semanalmente, com o intuito de 

aproximar a nova equipe da realidade do Patronato. 

 Desta forma, a equipe passou a utilizar-se da pesquisa documental e 

qualitativa. Para Martinelli (1999, p. 21-22), existem alguns pressupostos que fundamentam a 

pesquisa qualitativa, sendo o reconhecimento da singularidade do sujeito, a importância da 

experiência social do indivíduo, pois o mesmo envolve crenças, costumes e práticas sociais, 

visto que a importância do reconhecimento do modo de vida do sujeito pressupõe o 

conhecimento de sua experiência social, esta objetiva não apenas a coleta de dados e/ou 

análise dos números encontrados, mas também busca-se significados, interpretações da 

realidade ao investigar os sujeitos e suas histórias vividas.  
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Segundo Gil (2008, p. 174), a pesquisa documental é muito parecida com a 

bibliográfica. A diferença está na natureza das fontes, pois esta forma utiliza-se de materiais 

que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os objetos da pesquisa. Além de analisar os documentos de “primeira mão”, 

existem também aqueles que já foram processados, mas podem receber outras interpretações. 

Neste trabalho, a pesquisa documental é entendida como uma forma de análise das atividades 

realizadas pelo programa referido. 

RESULTADOS 

Com os impactos da pandemia da Covid-19 em Ponta Grossa e do isolamento social 

decorrente dela, os trabalhos do projeto também sofreram reformulações. As atividades que 

deveriam iniciar com nova equipe no início de março de 2020, foram adiadas por conta dos 

reflexos da pandemia na cidade, estado e país, bem como através do cancelamento do 

calendário letivo universitário da UEPG. Entre os meses de março e agosto de 2020, o 

Escritório Social do Departamento Penitenciário de Ponta Grossa estava prestando apenas os 

serviços administrativos e informativos através de tecnologias de comunicação (WhatsApp), 

sem a presença da equipe multiprofissional. 

 Atualmente, os atendimentos são realizados de maneira reduzida. Por determinação do 

Poder Judiciário do Estado do Paraná (Decreto Judiciário nº 401/2020), desde 25 de agosto de 

2020, o Escritório Social — ao qual o referido projeto é vinculado, com atendimentos 

realizados através de horário agendado. Os procedimentos tomados para realização dos 

atendimentos são primeiramente o agendamento, a fim de reduzir o fluxo de pessoas; e a 

utilização de todos os equipamentos de proteção individual recomendados pelos órgãos de 

saúde (máscara facial, face shield, higienização das mãos e dos materiais com álcool 70%). 

 Antes do período pandêmico, o fluxo de atendimentos era em média de 30 a 40 

atendimentos por dia, distribuídos por toda a equipe. Neste momento, dentro do contexto de 

atendimento por agendamento, o fluxo é em torno de 10 a 15 atendimentos diários 

distribuídos por toda a equipe. Para o Serviço Social especificamente, em média, no contexto 

atual, são atendidas entre 5 a 6 pessoas por dia. Vale ressaltar que esses atendimentos 

presenciais são agendados previamente (por telefone ou aplicativo WhatsApp), e que há ainda 

atendimentos realizados exclusivamente via tecnologias de comunicação, em grande parte 
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efetuados pelo setor administrativo do Escritório Social. 

 Com relação às demandas decorrentes do atual cenário, entre tais podemos especificar 

a dificuldade em se fazer ou solicitar a segunda via de documentos pessoais (RG, CPF, 

Carteira de Trabalho, entre outros); a dificuldade na inserção e reinserção no mercado de 

trabalho formal, a luz de que o número de desemprego formal no Brasil vem sofrendo um 

grave aumento nos últimos anos, agravando-se neste momento no cenário da pandemia. 

 Uma grande problemática que envolve o trabalho do Escritório Social e acaba 

por incidir diretamente sobre o trabalho do Patronato de Ponta Grossa no atual cenário, é 

realizar o encaminhamento para a Prestação de Serviço Comunitário (PSC) em horários que 

não comprometam ou prejudiquem o assistido em sua jornada de trabalho, a fim de respeitar 

as normas sanitárias. Isso porque as instituições que trabalham em horários noturnos ou em 

finais de semana, não estão recebendo assistidos para prestação de horas, devido ao controle 

do fluxo de pessoas, por conta da transmissão da covid-19. Isso se constitui em uma grande 

demanda, não somente para os assistentes sociais do projeto, bem como para toda a equipe 

multiprofissional. Dessa forma, se faz necessário encontrar novas estratégias para que haja o 

cumprimento da PSC por esses assistidos, cumprindo suas horas sem alongar o tempo do 

processo. 

 Além das demandas já citadas, para a equipe do Serviço Social também destaca-se a 

demanda de renovação de convênio entre o Escritório Social e as instituições que recebem os 

assistidos para o cumprimento de horas de PSC. Neste sentido, a pandemia dificulta 

especialmente os encontros presenciais com um número maior de participantes para a 

capacitação dos profissionais de referência nas instituições, bem como para a assinatura do 

convênio. Há também uma demanda específica do período que o Escritório Social enfrenta 

atualmente, por receber um novo quadro de profissionais de nível superior, reformulando 

quase que integralmente a equipe multiprofissional, há questões pertinentes à transição dos 

casos referenciados aos profissionais da equipe anterior para a nova. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sem dúvida este ano foi atípico no tocante a realização das atividades previstas, 

considera-se que o isolamento social impossibilitou que os atendimentos presenciais fossem 

realizados. Entretanto, em função do elevado número de pessoas que mantiveram contato, via 
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WhatsApp, considerou-se que esta estratégia atingiu sua finalidade de controle, contudo, as 

atividades do Serviço Social destinam-se a ir muito além do controle, pois o mero controle de 

presença não consiste em objetivo da área, conforme pode-se ver nos objetivos citados 

anteriormente. 

Considera-se que com as atividades retornando paulatinamente neste semestre, a 

capacitação da equipe de estagiários/as e extensionistas possibilitará a proposição de 

atividades on-line e outras que contribuam com o trabalho dos Assistentes Sociais atuantes. 

Com o retorno da atuação presencial, a equipe poderá renovar os convênios com as 

instituições parceiras receptoras dos prestadores de serviço comunitário entre outras de 

atendimento as necessidades dos egressos do sistema prisional. 

APOIO 

O Escritório Social se insere no Departamento Penitenciário do Estado do Paraná 

(DEPEN), que por sua vez se apresenta no quadro da Secretaria de Segurança Pública do 

Estado do Paraná (SESP-PR). Sendo assim, o financiamento se efetiva através da 

SESP/DEPEN. O quadro multiprofissional é composto por uma professora do curso de 

Direito e dois de Serviço Social, uma secretária, uma advogada, assim como por residentes do 

programa de Residência Técnica em Gestão Pública, organizado pela Universidade Estadual 

de Ponta Grossa, tendo como financiador da bolsa de estudos desses profissionais a 

Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI). 
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