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RESUMO 
 
Esta pesquisa aborda o papel do pedagogo no processo de ressocialização no 
Patronato Penitenciário de Londrina, uma unidade de execução penal que atende 
assistidos e egressos de Londrina e região.  Apresenta o histórico da unidade, seu 
papel social e o trabalho realizado na atualidade. O objetivo é compreender o 
funcionamento, o desenvolvimento e os resultados do trabalho pedagógico que se 
desenvolve nesta unidade, reconhecendo-a como uma instituição de educação em 
espaço não-formal que visa a reinserção social de indivíduos que vivem à margem 
da sociedade. Analisa-se também a complexidade e os obstáculos que existem para 
que esses indivíduos, considerados marginalizados, alcancem essa reinserção. Para 
isso utilizou-se alguns métodos de pesquisa fundamentais, como: a vivência na 
unidade para observação e participação do trabalho realizado, pesquisas e estudos 
em materiais impressos e online como livros acadêmicos, documentos, projetos, 
editais e também coleta de dados no sistema da unidade. Os resultados 
demonstraram, via de regra, a resistência das pessoas diante da possibilidade de 
mudança de vida por meio da ressocialização e o quão forte é o preconceito em 
nossa sociedade. Por outro lado, reconhece dois elementos fundamentais que 
funcionam como porta de entrada para a ressocialização dos indivíduos: a Educação 
e o Trabalho como pontos de partida para um avanço nesse processo, no entanto, 
ambos precisam ser melhor compreendidos no âmbito da sociedade, com vistas a 
aumentar a conscientização e suprimir as dificuldades de sua aceitação. 
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ABSTRACT 
 
This research approaches the paper of pedagogue in resocialization process at 
Penitentiary Patronage of Londrina, a unit of penal execution which attends assisted 
and egress from Londrina and region. It presents the unit's history, it social paper and 
the work accomplished there nowadays. It goal is to understand functioning, 
development and results of pedagogical job, which develops at this unit, recognizing 
it as an educational institution in informal space that aims social reintegration of 
individuals who live in margin of society. Was analyzed, too, the complexity and 
obstacles that exists to this individuals, considered marginalized, reach it 
reintegration. For it, were used some fundamental research methods, like: the living 
in the unit to observation and participation of work realized, researches and studies in 
printed and online materials like academic books, documents, projects, public notices 
and data collection in the unit’s system. The results demonstrated, as a matter of 
course, resistance of people in front of possibility of life’s changes through 
resocialization and how strong is prejudice in our society. On the other hand, 
recognized two fundamental elements that work as a gateway to resocialization of 
individuals: education and work, as starting point to an advance in this process, 
however, both need be more comprised within society, aiming to increase awareness 
and suppress the difficulties of acceptance. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O presente trabalho trata do papel do pedagogo no processo de 

ressocialização, mais especificamente no trabalho desenvolvido no Patronato 

Penitenciário de Londrina. Uma unidade de execução penal que atende os egressos 

do sistema prisional em regime aberto, liberdade condicional e liberdade vigiada 

para que acompanhe e fiscalize o cumprimento de medidas impostas judicialmente a 

estes indivíduos. 

No decorrer dessa pesquisa apresenta-se o Patronato Penitenciário de 

Londrina desde seu histórico até o trabalho que está sendo realizado, atualmente, 

nos diversos setores, com o foco no setor da Pedagogia. 

O intuito é mostrar à sociedade uma pesquisa, em um espaço não formal e 

com indivíduos que, na maioria dos casos, falharam, e, por isso, as pessoas não 

acreditam na capacidade de um recomeço.  

O objetivo geral da pesquisa é compreender o funcionamento, 

desenvolvimento, resultado e significado do trabalho pedagógico realizado no 

Patronato em relação à vida pessoal e profissional dos egressos neste processo, 

que visa a reinserção social destes que vivem à margem da sociedade. A pesquisa 

também tem como finalidade levar o leitor a compreender a complexidade e os 

obstáculos que existem para que um indivíduo, considerado marginalizado, se 

ressocialize. 

Após pesquisas e observações feitas em relação ao tema, procuramos 

responder às questões: O que podemos entender sobre o papel e o trabalho 

pedagógico no processo de reinserção social? Como funciona e quais medidas são 

tomadas pelo setor pedagógico do Patronato, para alcançar um resultado satisfatório 

aos egressos? Quais as dificuldades enfrentadas em busca de um processo de 

reinserção em nossa sociedade? Essas e outras questões levaram à análise e busca 

de respostas para compreender como esse processo se desenvolve, tanto para os 

profissionais do setor pedagógico, quanto para os assistidos e egressos atendidos 

por tal instituição. 

Há de se considerar alguns motivos pertinentes que culminaram na realização 

dessa pesquisa: a primeira se refere ao interesse na área de educação não formal, 

desde o segundo ano da graduação; depois de passar por várias modalidades no 
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decorrer da formação acadêmica, como educação infantil, anos iniciais e gestão, a 

oportunidade de fazer parte da equipe pedagógica do Patronato, como estagiária, 

me trouxe um desejo ainda maior de me aprofundar na educação não formal; outro 

ponto surgiu devido ao meu trabalho com a Pedagoga do Patronato e ao 

acompanhamento junto aos egressos, através de atendimentos individuais, cursos, 

palestras e capacitações promovidas pelo Patronato em parceria com outras 

instituições. 

Para a construção desta pesquisa, utilizou-se alguns métodos importantes: 

inicialmente como base a minha vivência dentro do Patronato, os conhecimentos 

que adquiri com os profissionais que atuam nos diversos setores da unidade, além 

dos trabalhos e acompanhamentos realizados na minha rotina como estagiária do 

setor pedagógico. 

Em seguida, busquei fundamentação teórica em documentos, livros, projetos, 

editais e sites próprios, tanto impressos quanto online, pelo fato de não encontrar 

referências suficientes em livros acadêmicos sobre tal assunto, a fim de me 

aprofundar para compreender o processo e a trajetória histórica da unidade e os 

trabalhos realizados em unidades penais atualmente. Para obter informações para 

uma pesquisa com dados qualitativos optei pelo uso de entrevistas 

semiestruturadas1 e coleta de dados no próprio sistema da unidade. 

Para apresentar os resultados, esta pesquisa está estruturada em quatro 

capítulos: 

O primeiro capítulo, Patronato Penitenciário de Londrina, apresenta uma 

breve introdução da instituição, a sua trajetória histórica, os seus objetivos, sua 

estrutura, seu funcionamento, como também os tipos de pena a serem cumpridas e 

acompanhadas pela unidade. 

O segundo, Patronato como um espaço de educação não formal, se refere à 

caracterização da unidade como uma instituição de educação não formal, por mais 

que o foco não seja apenas o de educar, os serviços de assistências prestados aos 

assistidos em diversas áreas contribuem para a reeducação dos mesmos na 

sociedade. 

                                                 
1 Segundo Manzini (2004) as entrevistas semiestruturadas são aquelas direcionadas por um roteiro 
previamente elaborado, na maioria das vezes com questões abertas. Este tipo de entrevista deixa 
tanto o pesquisador quanto o entrevistado mais “livre” ao responder. 
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No terceiro, A atuação do Pedagogo no Patronato Penitenciário de Londrina, 

versa sobre o papel dos profissionais do setor pedagógico, de acompanhar, fiscalizar 

e auxiliar os assistidos e egressos, desde a entrada na unidade até o término e 

cumprimento da pena, além do trabalho desenvolvido pelas instituições conveniadas 

com a unidade ao oferecer aulas, cursos e palestras aos atendidos. 

No último capítulo, O Processo de Ressocialização, discute-se alguns 

métodos utilizados para alcançar a reinserção dos indivíduos considerados 

marginalizados na sociedade, tanto no sistema prisional em regime fechado, quanto 

no regime aberto, destacando dois elementos importantes desse processo, a 

educação e o trabalho. 

  E para finalizar, a apresentação dos resultados obtidos com esse trabalho de 

pesquisa, bem como levantamentos e questionamentos significativos para pesquisas 

e aprofundamentos futuros. 
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1 PATRONATO PENITENCIÁRIO DE LONDRINA 

 

O presente capítulo contextualiza o Patronato Penitenciário de Londrina, a 

sua trajetória histórica até os dias de hoje, além dos tipos de penas que são 

impostas aos egressos e assistido, bem como os objetivos da unidade, os setores 

que compõem a equipe profissional, e o funcionamento, a fim de situar os leitores 

sobre a unidade penal em questão. Além disso, apresenta o Projeto de 

Municipalização, um convênio entre a Universidade Estadual de Londrina (UEL) e a 

Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SEJU). 

 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO 

 

As primeiras manifestações de atenção e acompanhamento ao egresso2 se 

originaram por iniciativa do Promotor Dr. Nilton Bussi, trabalhando junto aos presos 

da Cadeia Pública de Londrina que eram beneficiados com o Projeto Albergue, 

realizado pela Universidade Estadual de Londrina. Percebendo o quão válido era o 

projeto, o Secretário de Estado da Justiça, Dr. Túlio Vargas, baseado na Resolução 

nº 98, de 23 de maio de 1977, aprovou a criação do “Programa Themis”.  

O programa Themis, segundo o livro “Começo de um novo humanismo”, 

publicado pela SEJU entre 1975 e 1978, foi um programa onde os apenados eram 

atendidos por estudantes estagiários bolsistas, inicialmente do curso de Direito, sob 

a supervisão de um professor universitário e a coordenação de um promotor de 

justiça. Os estudantes atendiam os beneficiários do projeto uma vez por semana 

para conversar e demonstrar aos mesmos os seus direitos, as suas obrigações e 

também as suas responsabilidades durante este processo de reabilitação. 

No ano de 1976, no mandato do deputado federal Túlio Vargas, a SEJU 

efetivou o convênio com a Universidade Estadual de Londrina, passando assim, a 

apoiá-la financeiramente para dar continuidade no programa. 

                                                 
2 Indivíduo que se afastou; que não mais pertence a um grupo; indivíduo que, tendo cumprido toda a 
pena, sai do estabelecimento prisional, readquirindo a liberdade (HOUAISS; VILLAR, 2009). 
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Com os estudos e sucesso o “programa” também foi instalado na cidade de 

Curitiba para que pudesse ser ampliado para as outras cidades do Paraná. Tal 

programa tem como principal objetivo a reintegração social e uma luta em diminuir o 

índice de reincidência criminal no município.  

Em 1985, no Governo de José Richa, com a reformulação da Lei de 

Execução Penal – LEP nº 7.210/84, a SEJU realizou a substituição do “Programa 

Themis” pelo Programa de Assistência ao Apenado e Egresso (Programa Pró-

Egresso). O Programa Pró-Egresso ampliou sua atuação, atendendo de forma 

multidisciplinar (jurídica, psicossocial e pedagógica), as cadeias públicas e também 

as unidades penais integrantes do Sistema Penitenciário do Estado. 

No ano de 1991 foi criado o Patronato Penitenciário do Estado em Curitiba-

PR., e 10 anos depois, em abril de 2001, o Patronato Penitenciário de Londrina que 

teve como patrono, em memória, o Dr. Héber Soares Vargas, nos termos do Decreto 

Estadual n. 3.877. Tais unidades buscaram dar continuidade e propor melhorias nos 

trabalhos desenvolvidos pelo Programa Pró-Egresso. 

O patrono Dr. Héber Soares Vargas, nasceu no dia 09 de maio de 1928. Aos 

23 anos graduou-se em Medicina no Rio de Janeiro. Tornou-se Doutor e Livre 

docente em Medicina na Universidade Estadual de Londrina. Foi especialista em 

Psiquiatria, Criminologia e Medicina Legal. Foi também membro da Sociedade 

Brasileira de Escritores médicos; Presidente da Sociedade Brasileiro de Geriatria e 

Gerontologia no Paraná; Vice-Presidente da Sociedade Paranaense de Psiquiatria; 

Presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes - CONEN; Diretor do Hospital 

Psiquiátrico e autor de diversos trabalhos e livros da área médica. 

O Patronato é um órgão da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e 

Direitos Humanos (SEJU), vinculado e subordinado ao Departamento Penitenciário 

do Estado do Paraná (DEPEN). Uma unidade de execução penal que atende os 

egressos, pessoas que após cumprir sua pena no regime fechado adquire liberdade, 

deixando os estabelecimentos prisionais e também beneficiários ou assistidos que 

cumprem penas ou medidas alternativas, que no caso deles, não passaram pelo 

regime fechado ou semiaberto. Para alcançar e promover uma reintegração na 

sociedade, o Patronato dispõe de uma equipe multidisciplinar que os apoiam neste 

processo. 

Essa reintegração acontece a partir do momento que os egressos e 

beneficiários recebem acompanhamento, possibilitando a eles um estudo, formação 
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e/ou capacitação para que possam inserir-se com mais competências à sociedade. 

Para isso é necessário criar uma estrutura específica, portanto, investe-se na criação 

do Patronato, na qual tem como propósito o desenvolvimento de atividades de 

responsabilidade entre os Poderes Públicos, Estadual e Municipal, Poder Judiciário 

e Ministério Público, Estadual e Federal partindo da valorização dos direitos 

humanos em favor da inclusão social da pessoa em situação de cumprimento de 

pena ou medida alternativa3 em regime aberto, de maneira educativa e 

ressocializadora na correlação entre direitos e deveres, inerentes à condição de 

cidadania. 

Cabe ao município criar o Patronato com base no Decreto Municipal da Lei 

Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei da Execução Penal), e na Lei nº 9.099, 

de 26 de setembro de 1995 (Lei dos Juizados Especiais) se responsabilizando em 

acompanhar, fiscalizar e executar as determinações do Poder Judiciário com relação 

ao cumprimento de penas em regime aberto e penas alternativas, de acordo com as 

diretrizes estabelecidas pelo Patronato Central do Estado. Conforme a Lei de 

Execução Penal - LEP Nº. 7.210/84. 

 

Art. 78. O Patronato público ou particular destina-se a prestar assistência 
aos albergados e aos egressos. 
Art. 79. Incumbe também ao Patronato: 
I - orientar os condenados à pena restritiva de direitos; 
II - fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à 
comunidade e de limitação de fim de semana; 
III - colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão 
e do livramento condicional. 

 

A unidade de Londrina atualmente está localizada na Rua Paranapanema, nº 

345 Vila Balarotti, região central de Londrina – PR. 

                                                 

3 A Secretaria da Administração Penitenciária, por meio da Coordenadoria de Reintegração Social e 
Cidadania define como penas destinadas a infratores de baixo potencial ofensivo visando, sem 
rejeitar o caráter ilícito do fato, substituir ou restringir a aplicação da pena de prisão. Uma medida 
punitiva de caráter educativo e socialmente útil imposta ao autor da infração penal que não afasta o 
indivíduo da sociedade. 
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Figura 1: Patronato Penitenciário de Londrina. 
Fonte: OLIVEIRA, 2014. 

 
 

A unidade não atende apenas os egressos, mas também os assistidos, 

definidos como os autores de crimes de menor potencial ofensivo, beneficiados com 

medidas alternativas no caso de progressão do regime. Assistidos também são 

chamados no Patronato de beneficiários4. 

Os mesmos são obrigados a se apresentarem semanalmente, mensalmente, 

bimestralmente ou trimestralmente, comprovando residência e ocupação. O 

Patronato tem o papel de fiscalizar e acompanhar o cumprimento da pena imposta 

aos egressos e assistidos. 

O programa acontece em busca de uma redução da reincidência criminal e 

conflitos sociais; reforço de ações de combate à impunidade; enfrentamento das 

estruturas que alimentam a criminalidade; readequação da conduta social dos 

assistidos e consequentemente a restauração da cidadania. Para que isso aconteça 

é fundamental a participação e apoio das prefeituras nesse processo, por esse 

motivo o Programa de Municipalização passou a ser pensado. 

De acordo com os técnicos que atuam na unidade, a SEJU ainda não 

conseguir firmar o acordo com a prefeitura de Londrina, que apoiaria os trabalhos 

                                                 
4 Indivíduo que recebe ou usufrui algum benefício ou vantagem; beneficiado, favorecido; Jur. O que 
goza de uma vantagem, favor ou direito atribuídos por lei ou por alguém (HOUAISS; VILLAR, 2009).  
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que acontecem. O real motivo não está claro, pois tanto o diretor atual da unidade, 

quanto o ex diretor que estava a frente da unidade até o começo deste ano não 

puderam me atender para esclarecer tal situação. 

Portanto, no momento o Patronato Penitenciário de Londrina, continua sendo 

mantido pela SEJU, embora tenham dado início ao convênio da Universidade 

Estadual de Londrina – UEL com a unidade. 

 

 

1.2 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 

O Patronato Penitenciário de Londrina – PLDA, atualmente, funciona em um 

local próximo ao centro da cidade, de fácil acesso a todos. A equipe organizacional 

conta com técnicos e estagiários com funções particulares a serem exercidas, das 

seguintes áreas: Direto, Serviço Social, Pedagogia, Psicologia e Administração.  

A equipe multidisciplinar atende todos os egressos na entrevista inicial, que 

consiste em um atendimento individual, onde cada setor faz uma entrevista e um 

cadastro com informações pertinentes e específicas de cada setor, como: 

escolaridade, profissão, constituição familiar, história de vida, delito cometido, dentre 

outras informações mais pessoais. Esse atendimento acontece somente na primeira 

vez que o egresso ou beneficiário comparece ao Patronato, é feito um cadastro com 

os dados pessoais e, em seguida, a entrevista individual para que possamos 

conhecê-lo e analisarmos onde e como podemos oferecer o devido auxílio. Após a 

audiência com o Juiz (a) da cidade, recebem um documento chamado de “Audiência 

Admonitória5”, onde consta as condições impostas, e o prazo que os mesmos 

possuem para comparecerem ao Patronato e darem início ao cumprimento. 

O setor jurídico conta com profissionais que prestam assistência jurídica aos 

egressos e também realizam pedidos, como: mudança de comarca, remissão, 

mudanças nas condições da pena, entre outras. A mudança de condição de pena, 

pode ser solicitada quando há impossibilidade de cumprir a pena imposta 

inicialmente, como por exemplo: o egresso recebe como condição a pena 

pecuniária, na qual deve pagar um salário mínimo à uma instituição determinada 

                                                 
5 É a audiência que tem como única finalidade cientificar o sentenciado das condições impostas e da 
consequência de seu descumprimento. É ato ligado à execução da pena, logo, só pode ser realizada 
após o trânsito em julgado da decisão condenatória (art. 160 - LEP). (CAPEZ, 2012, p. 527). 
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pelo juiz (a), porém o mesmo não tem condições financeiras para cumprir esta pena, 

o setor jurídico faz um oficio, justificando e apresentando as reais condições do 

egresso e sugerindo que o mesmo cumpra a condição através de prestações de 

serviços à comunidade ou frequência em cursos, ao invés do cumprimento em 

dinheiro, e após analisado, o (a) juiz (a) decide se irá deferir ou indeferir o pedido. 

O setor de Serviço Social é formado por uma assistente social e uma 

estagiária, que além de acompanhar os egressos no cumprimento das penas, busca 

estabelecer novos convênios e parcerias com instituições para a prestação de 

serviço à comunidade, buscando uma certa flexibilidade para que a prestação de 

serviços não o prejudique em sua jornada de trabalho/estudo normal, por isso a 

parceria com instituições que funcionam nos finais de semana e no período noturno. 

Outra atribuição do setor é oferecer um grande suporte aos egressos na 

regularização de documentos, vagas de emprego, encaminhamentos para 

instituições que oferecem tratamentos para dependentes químicos e alcoólatras, 

dentre outros. 

Outro setor que recebe os egressos e assistidos é o setor de Pedagogia, 

onde a pedagoga da unidade conta com o auxílio de uma estagiária, que fazem a 

intermediação dos egressos no sistema educacional, fazendo encaminhamentos 

para instituições que ofertam a Educação de Jovens e Adultos, e parcerias com 

instituições que ofertam cursos técnicos e profissionalizantes para os mesmos. No 

próximo capítulo, será apresentado de forma mais específica a rotina, objetivos e 

atribuições do setor pedagógico do Patronato. 

Além desses setores, compõe a equipe multidisciplinar do Patronato o setor 

psicológico, representado por uma psicóloga e três estagiários da unidade. Este 

setor além de atender às entrevistas iniciais, fazem o atendimento “psicossocial”, 

que consiste no atendimento de apoio psicológico, acompanhamento em adesão de 

tratamento psicoterápico e dependência química. O objetivo é estar presente na vida 

do indivíduo enquanto ele se estrutura em sua nova fase de liberdade. Tal setor 

também é responsável por executar o “Programa SAIBA”, por ordem dos Juizados 

Especiais Criminais, conforme o art. 28 da Lei nº. 11.343/06: 
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Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer 

consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes 

penas: 

I - advertência sobre os efeitos das drogas; 

II - prestação de serviços à comunidade; 

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 

 

Este curso educativo presente no Art. 28 é o Programa SAIBA, uma medida 

educativa, aplicada através de um curso de esclarecimento acerca do uso de 

entorpecentes, que tem como método a redução de danos. 

Enfim, o setor administrativo, responsável pelos prontuários, coleta de dados, 

registros diários de atendimento, ofícios, e outros documentos junto a SEJU. 

Essa é a equipe multidisciplinar do Patronato, que trabalha para que o 

principal objetivo do Patronato seja alcançado, além de acompanhar e fiscalizar o 

cumprimento das penas impostas aos egressos e assistidos, busca auxiliá-los nesse 

processo de ressocialização, em diversas áreas de sua vida, incluindo-os nas 

políticas públicas de educação e trabalho, bem como o resgate de sua cidadania. 

 

 

1.3 PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE E PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO  

 

 As penas na execução penal são condições impostas pelo Estado contra 

pessoas que praticam algum tipo de infração. Conforme o Código Penal - CP em seu 

1º artigo “Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia 

cominação legal” (Código Penal - Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984), portanto, o 

Estado não pode aplicar nenhuma pena ao indivíduo, se o ato praticado não estar 

previamente descrito como um crime. 

Existem dois tipos de sistemas na qual os atos praticados podem ser 

classificados, o Tricotômico que classifica as infrações penais em crimes, delitos e 

contravenções. E também o Dicotômico ou Dualista (adotado pela legislação 

brasileira), na qual classifica as infrações penais em crimes e contravenções, 

considerando crimes e delitos como sinônimos. Conforme a Lei de Introdução ao 

Código Penal - LICP - Decreto Lei nº 3.914 de 09 de dezembro de 1941: 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.209-1984?OpenDocument
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/126682/licp-decreto-lei-n-3-914-de-09-de-dezembro-de-1941#art-1
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Art. 1º Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de 
reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou 
cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração penal a 
que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou 
ambas. Alternativa ou cumulativamente. 
 

  As penas impostas aos indivíduos responsáveis por praticar crimes ou 

contravenções podem ser classificadas das seguintes formas, como descritas nos 

subitens que se seguem.  

 

1.3.1 Penas Privativas de Liberdade (art. 33º a 42º do CP) 

 

  Tais penas podem ser cumpridas em regime fechado, semiaberto ou aberto. 

Art. 33 - § 1º - Considera-se: a) regime fechado: a execução da pena em 
estabelecimento de segurança máxima ou média; b) regime semiaberto: a 
execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento 
similar; c) regime aberto: a execução da pena em casa de albergado ou 
estabelecimento adequado. (Código Penal - Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

O Patronato é considerado um estabelecimento adequado com a função de 

atender os condenados às penas privativas de liberdade em regime aberto, tanto 

para os condenados que deve cumprir inicialmente sua pena em regime aberto, 

quanto para os que iniciaram o cumprimento de sua pena em regime fechado ou 

semiaberto e em seguida receberam a progressão para o regime aberto, livramento 

condicional ou também medidas alternativas como benefício. 

A Progressão de regime é quando o condenado passa de um regime mais 

rígido/ severo para um mais leve/brando de forma gradativa, é como uma regra 

conforme previsto no art. 33º do Código Penal: 

§ 2º - As Penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma 
progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes 
critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais 
rigoroso:a) o condenado a pena superior a oito anos deverá começar a 
cumpri-la em regime fechado;b) o condenado não reincidente, cuja pena 
seja superior a quatro anos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio, 
cumpri-la em regime semiaberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena 
seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em 
regime aberto. 

Porém, o contrário também pode acontecer, ao invés de ser beneficiado com 

a progressão de regime, pode acontecer a regressão de regime, na qual o 
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condenado pode passar do regime aberto para o fechado, independentemente de ter 

passada antes ou não pelo regime semiaberto. 

A regressão de regime pode acontecer baseada em alguns fatores, como: o 

condenado praticar algum crime considerado doloso; cometer alguma falta grave; 

passar por nova condenação; ou descumprir as condições do regime aberto, 

conforme a Lei de Execução Penal - LEP: 

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma 
regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, 
quando o condenado:I - praticar fato definido como crime doloso ou falta 
grave;II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao 
restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111) (Lei de 
Execução Penal – LEP /LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984.) 

1.3.2 Penas Restritivas de Direito (art. 43º a 48º do CP) 

Podem ser consideradas substitutivas aplicadas após as penas privativas de 

liberdade. A seguir apresentaremos a classificação de tais penas, conforme seus 

respectivos artigos presentes no Código Penal (CP): 

 Prestação Pecuniária: 

 Art. 45. § 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à 

vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com 
destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) 
salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. 
O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação 
de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. (Incluído pela Lei nº 
9.714, de 1998 do CP) 

Constitui no pagamento em dinheiro de um valor estipulado pelo juízo à 

vítima, seus dependentes ou a entidades públicas ou privadas. O juiz também pode 

substituir a prestação em dinheiro por uma prestação de outra natureza, como por 

exemplo: entrega de cestas básicas. 

 Perda de bens e Valores: 

Art. 45. § 3o A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-
se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário 
Nacional, e seu valor terá como teto – o que for maior – o montante do 
prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em 
consequência da prática do crime. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998 do 
CP) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.210-1984?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9714.htm#art45
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9714.htm#art45
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9714.htm#art45
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9714.htm#art45
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É quando os bens e valores (títulos, ações, etc) do condenado são 

confiscados, destinados ao Fundo Penitenciário Nacional. 

 Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas: 

Art. 46. § 1o A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas 

consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado.  (Incluído pela Lei 

nº 9.714, de 1998); § 2o A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em 

entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros 
estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou 

estatais. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998); § 3o As tarefas a que se 

refere o § 1o serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo 

ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, 

fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. (Incluído 

pela Lei nº 9.714, de 1998) 

As entidades para onde normalmente os condenados são encaminhados para 

fazer a prestação de serviços, são: hospitais, escolas, creches, orfanatos, 

cemitérios, e outros estabelecimentos conveniados com o Patronato. Conforme o art. 

46o do CP, as tarefas devem ser estabelecidas conforme a aptidão dos condenados. 

 Interdição Temporária de Direitos: 

Art. 47 - As penas de interdição temporária de direitos são: I - proibição do 
exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato 
eletivo; II - proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que 
dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder 
público; III - suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir 
veículo. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984); IV – proibição de 
frequentar determinados lugares. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998); V - 
proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame 
público. (Incluído pela Lei nº 12.550, de 2011) 

Tais penas são aplicadas aos crimes praticados no exercício de função, 

cargo, atividade pública, mandato eletivo, profissão, sempre que infringirem seus 

deveres, crimes culposos em trânsito, dentre outros. 

 Limitação de fim de semana: 

Art. 48 - A limitação de fim de semana consiste na obrigação de 
permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa 
de albergado ou outro estabelecimento adequado. (Redação dada pela Lei 
nº 7.209, de 11.7.1984) 

Nesta pena os condenados devem permanecer em casa de albergado ou 

outro estabelecimento adequado durante 5 (cinco) horas aos sábados e domingos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9714.htm#art46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9714.htm#art46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9714.htm#art46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9714.htm#art46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9714.htm#art46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9714.htm#art47iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12550.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art48
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Durante esse tempo o condenado pode participar de cursos e palestras ofertados no 

estabelecimento. 

Podemos perceber que a medida educativa6 não aparece entre as penas 

privativas de liberdade e restritivas de direitos. Isso mesmo, a medida educativa, 

como é chamada dentro das unidades, é uma das condições especiais que o juiz 

poderá conceder no regime aberto, conforme o artigo 115 da Lei de Execução 

Penal: 

Art. 115. O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão 
de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e 
obrigatórias: I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e 
nos dias de folga; II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados; III 
- não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial; IV - 
comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for 
determinado. (Lei de Execução Penal – LEP Nº 7.210, DE 11 DE JULHO 
DE 1984.) 

Portanto, além das condições gerais e obrigatórias o juiz pode estabelecer 

outras condições, como a medida educativa que se aplica na continuidade dos 

estudos, até concluir a escolarização básica, ou até mesmo para aqueles que nunca 

frequentaram a escola, afinal, a educação é direito de todos. No caso de Londrina, 

quem solicita o cumprimento dessa condição no Patronato, é o juiz (a) da Vara de 

Execuções Penais e Medidas Alternativas – VEPMA, e em alguns casos o juiz (a) 

indica a Prestação de serviços a Comunidade, no caso de haver impossibilidades de 

cumprir a Medida Educativa. 

A permanência e o término da escolaridade dos assistidos que possuem a 

Medida Educativa como condição, é realmente um desafio, os principais motivos de 

desistências são: Falta de tempo, dificuldades de aprendizagem, condições 

financeiras precárias e/ou até mesmo falta de interesse. 

 

 

1.4 PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DAS PENAS E MEDIDAS 

ALTERNATIVAS EM MEIO ABERTO. 

 

O Programa de Municipalização do Acompanhamento das Penas e Medidas 

no Regime Aberto de acordo com o Relatório de Implantação do Programa 

Patronato, publicado entre os anos de 2013 e 2014, encontra um suporte nas 

                                                 
6 Aquela que contribui para a educação (HOUAISS; VILLAR, 2009).  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.210-1984?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.210-1984?OpenDocument
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diretrizes políticas estaduais, baseando suas ações por meio da Secretaria de 

Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – SEJU em parceria com a 

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI, em parceria 

com os Municípios. 

O programa de municipalização tem como objetivo implantar o Patronato nos 

municípios onde antes contava com a atuação do Programa Pró-egresso. 

 Tal programa deve ser estruturado conforme as diretrizes determinadas pelo 

Patronato Central do Estado, na qual pretende oferecer acompanhamento, baseado 

na humanização e individualização do atendimento a ser realizado por equipe 

multidisciplinar. 

As equipes multidisciplinares são compostas por profissionais das áreas de 

direito, psicologia, pedagogia, assistência social e administração, da seguinte 

maneira conforme a demanda de cada município como mostra o quadro a seguir: 

 

Quadro 1: Equipes Multidisciplinares por demanda de município 

Nº de 

Assistidos 

PORTE 17 PORTE 2 8  PORTE 3 9  

Área de 

Atuação 

Orientador Recém-

formado 

Estagiário Orientador Recém-

formado 

Estagiário Orientador Recém-

formado 

Estagiário 

Direito 1 2 2 1 1 2 1 1 1 

Ass. Social 1 2 2 1 2 2 1 1 1 

Psicologia 1 2 2 1 1 2 1 1 1 

Pedagogia 1 1 2 1 1 2 1 1 1 

Administração 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Total 5 7 9 5 5 9 5 4 5 

        Fonte: Relatório de Implantação do Programa Patronato - Programa de Municipalização do Acompanhamento das  
        Penas e Medidas Alternativas em Meio Aberto (2013-2014). 
 

 

O Patronato deve promover a criação e a implantação de programas de 

cumprimento das penas alternativas, através de estratégias que possibilitem aos 

assistidos e egressos reflexões relacionadas aos delitos cometidos, afim de uma 

possível mudança comportamental, conscientização e internalização de uma nova 

                                                 
7Porte 1: Acima de 1001 atendimentos/mês: destinado aos Municípios: Cascavel, Foz do Iguaçu. 
Guarapuava, Londrina, Ponta Grossa, Maringá e Toledo. 
8Porte 2: De 501 a 1000 atendimentos/mês: destinado aos Municípios: Assis Chateaubriand, 
Francisco Beltrão, Laranjeiras do Sul, Pitanga, Pato Branco e Umuarama. 
9Porte 3: Até 500 atendimentos/mês: destinado aos Municípios: Apucarana, Cianorte, Campo 
Mourão, Cornélio Procópio, Paranaguá, Paranavaí, Irati, Jacarezinho e Marechal Cândido Rondon. 
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conduta. Possibilitará também oportunidades, aos assistidos, acesso às redes de 

assistência governamentais e não governamentais, inserção e/ou reinserção nos 

processos de educação formal e de qualificação profissional.  

Para tal fim a SETI em parceria com a SEJU, criou um projeto social de 

extensão universitária, baseada na Lei do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - SINAES (Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, portaria nº 

2.501, de 9 de julho de 2004) onde através do Programa Universidade sem Fronteira 

financiará projetos para executar em consonância com a legislação, na qual tem 

como um dos objetivos: 

 

Art. 1º O SINAES tem por finalidade a melhoria da qualidade da educação 
superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente 
da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, e 
especialmente a promoção do aprofundamento dos compromissos e 
responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio 
da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores 
democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da 
autonomia e da identidade institucional. 

 

Assim, conta com parcerias de Instituições que disponibilizam cursos 

técnicos, como o PRONATEC10 e profissionalizantes como no SENAI, SENAC, 

CLUBE DAS MÃES UNIDAS, UNOPAR, UNIFIL, SINE, UBSs, dentre outras. 

No edital nº 004/2014 da SETI é apresentado o Subprograma Incubadora dos 

Direitos Sociais – PATRONATO, onde convida algumas universidades do Estado 

para participar, como: a Universidade Estadual de Londrina, a Universidade Estadual 

de Maringá, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, a Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná, a Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Universidade 

Estadual do Norte do Paraná e a Universidade Estadual do Paraná. Um dos 

objetivos deste Subprograma é: 

[...] financiar projetos orientados pelo princípio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, cujas propostas venham a atender egressos 
beneficiados com a progressão para o regime aberto, liberdade condicional, 
sentenciados com trabalhos externos, liberdade vigiada, prestação de 
serviços à comunidade e os com suspensão condicional da pena (sursis), 
por determinação da Vara de Execuções Penais, dos Juízes das Varas 
Criminais e Justiça Federal, com penas restritivas de direito, de maneira 
educativa e ressocializadora, pautada no respeito aos Direitos Humanos e 
na correlação entre direitos e deveres, inerentes à condição de cidadania. 

                                                 
10 Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC): criado pelo Governo 
Federal, em 2011, ampliando a oferta de cursos técnicos. Tem como objetivo democratizar a 
educação profissional e técnica, através do aumento do número de vagas, ampliação de instituições 
pelo país e bolsa de estudos aos interessados. 
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               O Pró-Reitor da Universidade Estadual de Londrina – UEL publicou no dia 

9 de Setembro de 2014 o Edital PROEX – 85/2014 um dos projetos do Programa 

Universidade Sem Fronteiras, tomando como base o Edital 004/2014 da SETI junto a 

SEJU. 

            O edital tem como finalidade tornar pública a abertura seleção de Estudantes 

de Graduaçao e Profissionais Récem-Graduados para atuar no Subprograma 

Incubadora dos Direitos Sociais, por tempo determinado, um contrato de 1 (um) ano 

sendo possível renová-lo por mais 1 (um) ano. 

O projeto estratégico da SETI para o Patronato de Londrina, conta com uma 

equipe técnica que atuará diretamente com os selecionados graduandos e recém-

graduados, como: Uma coordenadora do projeto; um responsável administrativo e 

financeiro do projeto e um orientador técnico de cada área/curso. 

  No documento que oficializa tal projeto é apresentado como principal 

objetivo promover um trabalho diferenciado de acompanhamento interdisciplinar e de 

qualidade aos egressos e assistidos. Além disso, busca oferecer assistência e 

orientação jurídica individualizada, respeitando os diretos humanos, oferecer 

orientaçao pedagógica com o intuito de capacitar ao máximo individuios, 

potencializando suas habilidades pessoais afim de alcançar uma reinserção na 

sociedade de maneira equilibrada e oferecer também aos acadêmicos uma 

formação profissional na temática. 

O público alvo são os egressos que são beneficiados com a progressão para 

o regime aberto ou semiaberto, transação penal, liberdade condicional e todos os 

outros assistidos que são atendidos pelo Patronato. 

Este então é o projeto que possibitou essa relação de municipalização, 

através do acordo e trabalho que vem sendo realizado no Patronato em parceria 

com a Universidade Estadual de Londrina.  

Atualmente o PLDA recebe assistidos e egressos em todos os perfis, homens 

e mulheres maiores de 18 (dezoito) anos, casados, solteiros, amasiados, viúvos, em 

todos os graus de instrução, indivíduos de classes mais pobres, classe média e 

também indivíduos de pertencem a classe alta. Todos respondendo por diversos 

tipos de crimes e contravenções. 

No capítulo seguinte discutiremos o Patronato como um espaço de educação 

não formal, definindo e analisando o termo com base em alguns autores, como: 

Moacir Gadotti (2005), José Carlos Libâneo (2010) e Maria da Glória Gohn.  
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2 PATRONATO COMO UM ESPAÇO DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 

 

Quando falamos sobre a educação neste contexto, e os indíviduos na qual o 

Patronato Penitenciário de Londrina atende, podemos perceber carcterísticas de 

uma educação em espaço não formal, pensada e refletida para atender e capacitar 

jovens e adultos. 

Gohn, Simson e Fernandes (2007) traz a ideia de educação não formal 

quando diz que: 

As práticas da educação não-formal se desenvolvem geralmente fora 
dos muros da escola – nas organizações sociais, nos movimentos e 
programas de formação sobre direitos humanos, cidadania, práticas 
identitárias e lutas contra a desigualdade e a exclusão social. 
(GOHN, SIMSON; FERNANDES, 2007 p. 13) 
 

Esse é um dos alvos em que o setor pedagógico do Patronato trabalha para 

alcançar, além dessa formação do indivíduo, a luta contra as desigualdades e 

exclusão social de nossa sociedade. Para alcançar estes alvos, o setor pedagógico 

conta com o auxílio e trabalho desenvolvido pelos demais setores da unidade, para 

que juntos, formem cidadãos de direitos e aceitos na sociedade novamente.  

A educação em espaço não formal, para Libâneo (2010) e Gadotti (2005), é 

sistematizada e intencional, porém, fora do ambiente escolar. Gohn (2006) concorda 

com os dois autores, mas, além disso, ressalta a importância das experiências 

vividas anteriormente como parte significativa nesse processo. 

Vemos essas carcterísticas na unidade, onde um trabalho é pensado, refletido 

e organizado de forma intencional para alcançar os indivíduos a partir de suas 

experiências e necessidades educacionais e, principalmente, sociais. O primeiro 

contato feito pela equipe é de extrema importância, para tomar conhecimento de 

suas experiências passadas para que sejam auxiliados da melhor forma, levando em 

conta as suas especificidades. 

  Gohn (1997) destaca que, no final dos anos de 1960, surgiram os movimentos 

sociais, tendo como objetivo melhorar a formação das pessoas para que elas se 

inserissem no mercado de trabalho e fossem de fato qualificados para tal papel. 

Nesse período, os movimentos sociais e a educação não formal começaram a se 

desenvolver, e inicia-se a utilização do termo “educação não formal”, pelo fato das 

ações não acontecerem dentro do ambiente escolar.  
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Em síntese, a educação não formal surgiu para atender as demandas fora do 

ambiente escolar, tentando buscar a participação de pessoas que viviam em área 

rural, geralmente, trabalhadores que não tiveram condições de irem à escola. No 

Brasil, a educação não formal surgiu com o principal objetivo de possibilitar o direito 

de todas as pessoas aos processos educativos e demonstrar que o acesso à 

educação deveria ocorrer de maneira uniforme.  

Inúmeros fatores foram importantes e significativos para o surgimento da 

educação não formal no Brasil, dentre eles temos a crescente demanda da 

educação de idosos, mulheres e das minorias, que podem ser consideradas as 

pessoas que vivem à margem da sociedade. Outros fatores como transformações no 

mundo do trabalho, este que obriga uma melhor capacitação, ampliação do tempo 

livre, mudanças na instituição familiar, presença abrangente da mídia e tecnologia e 

por fim a crescente sensibilidade social, na qual prevê a necessidade de ações 

educativas em setores socialmente deficientes. 

De acordo com a pedagogia de Paulo Freire (1983 apud GOHN, SIMSON; 

FERNANDES, 2007) existem três fases para a construção do trabalho pedagógico 

de um educador social, que a meu ver, tem relação com o trabalho desenvolvido no 

Patronato: 

 O diagnóstico do problema e do que é preciso para solucioná-lo. Esta é 

a fase em que a pedagoga do Patronato tem o primeiro contato com o 

assistido/egresso, na entrevista inicial, onde vai compreender o 

histórico do mesmo, as suas dificuldades, e então, pensar a melhor 

forma de contribuir em seu processo de reinserção. 

 A elaboração preliminar da proposta de trabalho propriamente dita. 

Nesta fase a pedagoga irá mediar os contatos com instituições que 

possam oferecer vagas para a conclusão dos estudos, ou vagas em 

cursos técnicos, profissionalizantes e/ou palestras da área em que o 

indivíduo atua ou já atuou no mercado de trabalho, a fim de capacitá-lo 

para a reinserção. 

 Desenvolvimento do processo de participação, na implementação da 

proposta. E enfim a última fase, onde a pedagoga acompanha os 

assistidos/egressos nos cursos, aulas e palestras ofertadas pelas 

instituições conveniadas com a unidade, prestando auxílio no que for 
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necessário para o melhor aproveitamento e desempenho dos mesmos 

no processo de aprendizagem. 

 É importante lembrar que os profissionais que compõem a equipe do setor 

pedagógico do Patronato não ministram aulas e palestras para os indivíduos 

atendidos no Patronato, portanto, não realizam um trabalho pedagógico direto, são 

mediadoras e facilitadoras nesse processo. 

Assim, podemos considerar o Patronato como uma instituição de educação 

não formal, por mais que o foco da instituição não seja apenas a de educar, mas o 

trabalho de todas as áreas contribui para uma reeducação do indivíduo na 

sociedade, prestando assistência ao mesmo em várias áreas, como: jurídica, 

familiar, psicológica, capacitação profissional e educacional.  

No próximo capítulo será enfatizado a atuação do pedagogo no Patronato 

Penitenciário de Londrina, seu papel, sua rotina, seus desafios, todo o trabalho 

realizado pelo setor em busca dos objetivos. 
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3 A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO NO PATRONATO PENITENCIÁRIO DE 

LONDRINA 

 

O setor pedagógico da unidade em questão faz parte de uma equipe 

multidisciplinar. Os assistidos e egressos, como são chamados, cumprem as 

condições determinadas pela justiça por meio de atividades e medidas como: a pena 

de Prestação de Serviço à Comunidade, Medida Educativa, Pena Pecuniária e/ou 

Cesta básica.  

Com base no artigo 83 da Lei de Execução Penal, “o estabelecimento penal, 

conforme a sua natureza deverá contar em suas dependências com áreas e serviços 

destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva”. 

Portanto, a educação faz parte do atendimento que deve por lei ser oferecido pelo 

estabelecimento penal.  

No setor pedagógico a pedagoga é a responsável, formada no curso de 

Pedagogia em 1985, possui especialização em Orientação Educacional e pós-

graduação em Metodologia e Didática do ensino. 

Além dessa pedagoga, contratada pelo Estado, o setor também conta com o 

trabalho de mais duas pedagogas recém graduadas e uma estagiária do terceiro ano 

de graduação em pedagogia na UEL, na qual atuam como integrantes do projeto 

Incubadora de Direitos que acontece dentro do Patronato Penitenciário de Londrina 

em parceria com a UEL. 

Tal equipe trabalha buscando a inclusão11 e a ressocialização dos egressos e 

assistidos, ou seja, buscam compreender e inserir todos na sociedade para que faça 

valer os seus direitos como cidadão. A partir do momento que os acompanham, 

possibilitando a estes um estudo, formação e/ou capacitação para que possam 

inserir-se com mais competências à sociedade, em especial daqueles que 

apresentam a participação em cursos como condicionalidade da pena. 

Além de fazer os encaminhamentos para instituições de ensino, a equipe 

analisa os prontuários e alimentam os sistemas de informação. Essa análise é feita 

partindo do histórico do apenado e todo o seu processo, para que tenha um 

conhecimento pouco mais profundo sobre a trajetória do indivíduo, principalmente da 

                                                 
11 Ato ou efeito de incluir; fazer parte; relação entre duas classes tal que os elementos constitutivos de 
uma se encontram entre aqueles da outra (HOUAISS; VILLAR, 2009). 
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sua trajetória educacional, propondo as melhores orientações e sugerindo alguns 

caminhos importantes para o mesmo.  

O pedagogo é o articulador e o facilitador no processo de escolarização, 

formação profissional e empregabilidade12. O setor pedagógico atende a todas as 

entrevistas iniciais, de forma individual, ou seja, a apresentação de cada egresso e 

assistido no Patronato, visando conhecer o grau de escolaridade e o histórico 

profissional de todos atendidos pela unidade.  

O objetivo principal é orientar, acompanhar e buscar vagas em cursos 

profissionalizantes de capacitação, e principalmente, escolarização para os 

assistidos que tem a Medida Educativa13 como condição de pena a cumprir.  

Para isso, estabelece parcerias e convênios com estabelecimentos de ensino 

que ofertam educação formal e profissionalizante para as pessoas beneficiadas com 

a possibilidade de cumprir sua pena ou medida através de processo de 

desenvolvimento educativo. 

Uma das instituições conveniadas hoje com a SEJU que atende os assistidos 

e egressos do Patronato é o Centro Voluntário de Londrina – CVL, onde através do 

Projeto Empregabilidade tem como objetivo “capacitar e orientar profissionalmente, 

pessoas sem condições socioeconômicas, além de pessoas acolhidas ou assistidas 

por instituições de Londrina e região, para (re) inserção ao mercado de trabalho”. 

(PROJETO EMPREGABILIDADE, 2015) 

É importante ressaltar que o CVL além de atender os assistidos e egressos 

do Patronato, atende também com este Projeto o Serviço de Obras Sociais – SOS, 

que acolhem pessoas em situação de rua. 

O Projeto Empregabilidade realizado com os atendidos pelo Patronato e SOS 

está elaborando um Livro Digital chamado “Reescrevendo Histórias” onde é relatado 

os desafios e histórias de vida dos indivíduos seguidos com a superação de cada 

um com o enfoque no apoio deste projeto. Esse livro, após ser finalizado, será 

publicado, para que a sociedade talvez possa ter um “olhar diferenciado” para essas 

pessoas. 

                                                 
12 Empregabilidade: qualidade do que ou de quem é empregável; possibilidade de ser empregado 
(HOUAISS; VILLAR, 2009). 
13 Condição de pena imposta pelo juiz, na qual impõe que o assistido tenha um acompanhamento 
educacional, concluindo seus estudos, ou se profissionalizando através de cursos indicados pelo 
setor de pedagogia. 
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No documento do Convênio14, é apresentado as metas, objetivos específicos, 

justificativa do projeto dentre outros itens que o constrói. Porém gostaríamos de 

apontar um aspecto que merece destaque. 

O Projeto busca transformar vidas através de oportunidades de novos 

conhecimentos e experiências, onde contribuirão para que tenham melhores 

condições de trabalho. Os cursos ofertados são gratuitos, para que tenha acesso às 

pessoas em situação de vulnerabilidade social. É interessante o ponto que o 

documento apresenta, onde afirma que: muitas pessoas buscam capacitar-se 

profissionalmente, mas não possuem condições econômicas e até mesmo condições 

emocionais para isso, o governo oferece cursos pelo PRONATEC, entretanto, o 

mesmo possui algumas condições de seleção e participação, que no caso é a 

obrigatoriedade do Ensino Médio. 

Este programa do governo deixa de lado a questão de que a grande maioria 

das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social não teve por várias 

razões nem sequer a oportunidade de concluir o Ensino Fundamental, e então não 

possuem o direito de conquistar esse benefício do governo. 

Por isso e por vários outros motivos, convênios e intuições como a CVL se 

fazem necessárias para atender esses indivíduos que também merecem um olhar 

diferenciado e uma esperança de um futuro melhor, o que o governo não tem feito. 

 Os trabalhos do Patronato oferecem suporte às instituições e apoio para que 

os assistidos se insiram e se mantenham nas políticas públicas de educação e 

trabalho. No capítulo seguinte, traremos uma breve discussão sobre trabalho e 

educação no processo de reinserção social. 

O Patronato de Londrina conforme informações do sistema interno, possui em 

média 2.000 prontuários ativos, porém não são todos que estão se apresentando na 

freqüência correta, e esse dado exato das pessoas que cumprem de forma irregular 

a unidade ainda não possui. 

Dentre esses prontuários apenas 10,5% possui como condição da pena a 

Medida Educativa, totalizando em média 210 assistidos com essa medida. Ao meu 

ver, é um número muito baixo em vista da escolarização interrompida da maioria. 

Mas vale ressaltar que os encaminhamentos para conclusão do ensino fundamental 

                                                 
14 Projeto Empregabilidade: Convênio entre o Centro Voluntário de Londrina – CVL e a Secretaria de Estado da 
Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – SEJU em 2015. 
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e médio, os cursos e as palestras não são apenas para os que possuem essa 

medida, e sim, para todos os atendidos pela unidade que tenham interesse. 

No gráfico abaixo podemos observar os dados colhidos em maio de 2015 

sobre a situação de cumprimento dos assistidos e egressos que possuem a Medida 

Educativa como condição da pena.  

 

Gráfico 1: Medida Educativa  

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em dados colhidos na unidade em maio de 2015. 

 

Estes dados apresentados no gráfico acima são aproximados, pelo fato da 

rotatividade de indivíduos que cumprem suas penas no Patronato. Todos os dias 

possuem apresentações e cadastros novos de assistidos e egressos, do mesmo 

modo que todos os dias assistidos e egressos terminam o cumprimento de suas 

penas e têm o seu prontuário arquivado. 

Como podem ver, 56% dos 210 indivíduos que possuem a Medida Educativa 

estão cumprindo, freqüentando aulas em ensino regular, na EJA, participando de 

cursos e palestras ofertados pelo Patronato através dos convênios, ou também 

freqüentando cursos técnicos e profissionalizantes em instituições particulares.  

Dentre os 22% que aparecem em descumprimento, estão indivíduos que não 

possuem freqüência em nenhum tipo de curso, tanto nos cursos oferecidos pelo 

Patronato, quanto nos cursos ofertados por instituições conveniadas, e também 

indivíduos desaparecidos. 
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E o restante, 22%, já concluíram a carga horária imposta em aulas e cursos, 

mas que ainda precisam se apresentar na unidade mensalmente por mais algum 

tempo comprovando residência e ocupação. 

De acordo com os dados coletados na unidade no último levantamento em 

2014, em média 85% dos assistidos e egressos que fazem parte do grupo que 

possuem Medida Educativa para cumprir possuem ensino fundamental incompleto. 

Quando são questionados sobre a evasão neste período, as principais 

respostas são: 

 Abandono dos estudos por motivo de trabalho, para ajudar no sustento 

de sua família; 

 Dificuldade de aprendizagem; 

 Reprovação; 

 Desestrutura familiar; 

Os assistidos e egressos que recebem a Medida Educativa como condição da 

pena imposta, são alguns indivíduos que não puderam dar continuidade nos estudos 

na idade certa ou para aqueles que por algum motivo abandonaram a escola no 

Ensino Fundamental e Médio.  

Todos os homens são universalmente dignos, portanto, não devemos 

considerar as particularidades de cada um. O trabalho realizado com os indivíduos 

comprometidos com a lei exige que o educador se esforce para proporcionar ao 

mesmo uma nova compreensão do mundo do trabalho e das relações sociais em 

que está sujeito. O educador tem o papel de contribuir para que o indivíduo alcance 

melhores condições em sua real inserção na sociedade, de modo digno, sendo 

capaz de perceber que é possível transformar-se, o que não é nada fácil em meio a 

sociedade que vivemos hoje. 

O que tem dificultado esse trabalho é o preconceito15 que existe na 

sociedade, principalmente na aceitação do trabalho de indivíduos que no passado 

estiveram comprometidos com a lei. 

O trabalho em uma unidade penal é um desafio para os educadores, ao 

interagir com sujeitos que foram excluídos da sociedade, o educador precisa lutar 

para propor novos aprendizados, com um olhar diferente dos que os sujeitos 

                                                 
15 Qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico; ideia, opinião ou sentimento 
desfavorável formado sem conhecimento abalizado, ponderação ou razão (HOUAISS; VILLAR, 2009). 
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costumam receber. A seguir, a lista de cursos oferecidos por instituições parceiras 

aos egressos e assistidos do Patronato: 

  

Cursos realizados em 2014 Nº de Participantes 

Arrumação de quartos: Enfoque em hotelaria 13 

Competências, habilidades e atitudes requeridas pelo atual mercado 
de trabalho 

10 

Competências, liderança e planejamento no mundo do trabalho 18 

Criatividade e empreendedorismo 16 

Cuidados diários com a pele 7 

Culinária 13 

Curso Técnico em Transações Imobiliárias – TTI 3 

Dinâmicas de grupo focando no mercado de trabalho 10 

Entrevistas de emprego 15 

Excelência no atendimento 13 

Hábitos saudáveis de vida 11 

Instalações elétricas 28 

Marketing pessoal 14 

Mecânica automotiva 4 

Planejamento estratégico empresarial 19 

Planejamento estratégico pessoal 16 

Planejamento estratégico pessoal e empresarial com enfoque na 
área de gestão e empreendedorismo 

15 

Testes de emprego / Testas Vocacionais 10 

Certificados de conclusão 235 

  
Cursos realizados até Agosto de 2015 Nº de Participantes 

Como falar em público - Oratória 11 

Empreendedorismo 10 

Finanças Pessoais 12 

Informática básica 53 

Liderança efetiva 16 

Marketing pessoal 20 

Metrologia para iniciantes 6 

Relacionamento interpessoal e familiar 11 

Certificados de conclusão 139 

Fonte: OLIVEIRA, 2015. Lista dos cursos oferecidos pela unidade em 2014 até Agosto de 2015. 
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Esses são alguns cursos frenquentados por assistidos, egressos e suas 

famílias em 2014 e 2015. 

Refletindo sobre o papel do pedagogo em espaços de educação não formal e 

o trabalho pedagógico realizado no Patronato, percebemos que o trabalho da 

pedagoga não acontece de forma direta aos assistidos e egressos, pois nesta 

unidade o pedagogo não atua diretamente na sistematização e elaboração dos 

conteúdos ministrados a eles, essa atividade é desenvolvida pelos profissionais das 

intituições conveniadas. 

Portanto, será que o trabalho realizado no Patronato é mesmo um trabalho 

pedagógico? 

No Patronato, como vimos anteriormente, a pedagoga tem o papel de 

articuladora e facilitadora deste processo. Por mais que o setor pedagógico faça um 

levantamento da escolarização e necessidades dos indivíduos em relação às área 

de atuação de trabalho e áreas de seus interesses, nem sempre a instituição terá 

cursos e palestras para ofertar em  determinadas áreas, oferencendo outros cursos 

que não sejam tão significativos e interessantes aos indivíduos participantes.  

Esses fatores podem acarretar em dois caminhos: ou o indivíduo participa do 

curso/palestra apenas com o objetivo de cumprimento das horas impostas na pena 

ou não comparece no curso e entra em descumprimento na unidade. Analisando a 

lista de cursos ofertados em 2014 e 2015 (Anexo B), é visível o baixo número de 

participantes em alguns cursos, justamente por esses fatores, observa-se a falta de 

interesse. 

O setor pedagógico enfrenta essa dificuldade constantemente, nas poucas 

ofertas destinadas a unidade em áreas de interesse do público alvo. 

No capítulo seguinte discutiremos a educação e o trabalho como pontos de 

partida para a reinserção social dos assistidos e egressos. 
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4 O PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO 

 

A compreensão do significado de algumas palavras são importantes para dar 

início a essa discussão.  De acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 

(HOUAISS; VILLAR, 2009):  

- Ressocialização definida como: “ato ou efeito de ressocializar-se; ressocializar- 

ação”;  

- Inserção como: “introdução ou inclusão de uma coisa em outra; intercalação, 

interposição”;  

- Trabalho como: “Conjunto de atividades produtivas ou criativas, que o homem 

exerce para atingir determinado fim”;   

- Educação como: “Conjunto de normas pedagógicas tenentes ao desenvolvimento 

geral do corpo e do espírito”.  

No sistema penal o significado de ressocialização não parece ser tão simples, 

concordo com Foucault (2008) quando diz que a prisão além de punir aqueles que 

não cumprem as regras morais da sociedade tem também o papel de recuperá-lo 

para o convívio social após a punição pelo seu ato. Mas, será que isso é uma tarefa 

simples e fácil para as equipes que trabalham junto a eles para que esse objetivo 

seja alcançado? 

A prisão, pena privativa de liberdade, retira o sujeito do convívio social para 

que reflita e sofra as consequências de suas escolhas, feitas no passado. Deve 

causar em tais sujeitos um sentimento de arrependimento pelo crime cometido, 

assim como causar a todo restante da população a ideia e consciência de que o 

crime realmente não vale a pena ser praticado, para aquele que pensa ou já pensou 

em cometer algum tipo de delito, repense tal questão.Todo cuidado deve ser tomado 

para que os detentos16 não voltem  a cometer crimes. 

No momento em que o sujeito é detido, ele não fica apenas sem a sua 

liberdade, existem pontos que pesam ainda mais em sua consciência, como por 

exemplo a sua família, além do convívio social, o mesmo perde o convívio familiar e 

todos seus pertences pessoais, isso traz ao sujeito um sentimento de humilhação e 

impotência, levando cada vez mais ao arrependimento. 

                                                 
16 O que se acha detido em um lugar, na prisão, prisioneiro; o que cumpre pena de detenção 
(HOUAISS; VILLAR, 2009). 
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Porém, na análise de Foucault (2008), a prisão não deve ter apenas esse 

objetivo, mas também oferecer recursos e oportunidades que de certa forma 

constribuam para a transformação desses sujeitos, que podem sair capacitados e 

transformados para um recomeço em meio a sociedade. 

Mas, infelizmente o que temos visto com mais frequência em reportagens e 

noticiários, não são os avanços e nem projetos que estão sendo realizados que 

possibilitam a ressocializão como deveria, o que vemos, na maioria das vezes, 

quando se divulga algo a respeito das prisões e detentos são pontos negativos, 

como a infra-estrutura inadequada e precária, falta de recursos, falta de produtos de 

higiene básica, e projetos de ensino inaquados que não contribuem para o processo 

educativo. Esses fatores revoltam ainda mais os sujeitos que do sistema prisional, 

que foram rejeitados e colocados à margem da sociedade, isso faz com que se 

juntem e formem uma “sociedade” com sua próprias regras dentro das 

penitenciárias. Para Goffman (1975, p. 12 apud SIQUEIRA; CARDOSO, 2011, p. 

94), “a sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de 

atributos considerados como comuns e naturais para os membros de cada uma 

dessas categorias”.  

De acordo com Siqueira e Cardoso (2011) Goffman também afirma que o 

estigma é um atributo indesejável, podem se dar em algumas circunstâncias como: 

deformidades físicas; culpas de caráter individual, como: desonestidade, crenças 

falsas; e estigmas tribais de raça, nação e religião que podem ser transmitidos pela 

linguagem. Deste modo, “um indivíduo que poderia ser facilmente recebido na 

relação social quotidiana possui um traço que se pode impor atenção e afastar 

aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros 

atributos seus” (GOFFMAN, 1975, p.14 apud SIQUEIRA; CARDOSO, 2011, p. 95). 

Com isso, se torna difícil falar de ressocialização dentro das penitenciárias, e 

não apenas neste ambiente, mas também em uma ressocialização dentro da 

sociedade que vivemos. 

Cada sociedade tem mecanismos de controle social para garantir 
que a maioria de seus membros conforme-se com essas normas. As 
pessoas que não se conformam com essas regras ou quebram os 
tabus sociais são excluídas socialmente. (BECKER; ARNOLD, 1986, 
p. 40 apud SIQUEIRA; CARDOSO, 2011, p. 99) 

 
É assim que a sociedade funciona. Dessa forma, os indíviduos em questão 

são excluídos, por atos e atitudes que os comprometeram com as leis. Assim, cabe 
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às instituições refletir e propor novas ideias para contribuir com transformações 

sociais. 

Discutindo sobre a realidade, o trabalho realizado, o retorno obtido e os 

relatos de vivências dos assistidos, juntamente com a pedagoga do Patronato e uma 

educadora da CVL que ministra vários cursos e palestras para os egressos e 

assistidos, percebemos que por mais que um trabalho pedagógico seja preparado, 

pensado, elaborado e executado, não é possível alcançar totalmente os objetivos da 

unidade, na qual é ressocializar o indivíduo e o reinserir na sociedade.  

O que é preciso mudar para que todo o trabalho tenha sentido e resultado é a 

própria sociedade, todos vivemos infelizmente em uma sociedade preconceituosa, 

fechada e incrédula para mudanças. 

É cobrado judicialmente de um egresso que ele comprove o seu trabalho 

todos os meses, mas para que ele consiga um comprovante é necessário que ele 

comunique ao seu superior a sua situação e para qual fim este documento será 

utilizado, e se o mesmo relatar o seu passado comprometido com a lei, muitas 

vezes, perde a oportunidade de trabalho, são muitos os assistidos e egressos que 

relatam essa situação para os profissionais da unidade. 

É cobrado do indivíduo que preste horas de serviço a comunidade, e se ele se 

ausenta do seu trabalho para cumprir a pena imposta, o mesmo pode perder 

também a oportunidade de trabalho, que para eles já é uma oportunidade rara. Por 

esse motivo o setor de serviço social tem uma grande procura para conseguir 

convênios com mais instituições que funcionam no período noturno e aos finais de 

semana, para atender a grande demanda de trabalhodores que possuem esse tipo 

de pena, essa é uma das maiores dificuldades do setor. 

Muitos empresários e “superiores” em empresas não compreendem que por 

mais que o individuo tenha falhado em algum momento em sua vida, ele está de 

volta a sociedade porque já pagou de alguma forma pelo o que fez, e tem todo o 

direto que recomeçar a vida, e para isso precisa investir em estudo para se capacitar 

ainda mais e precisa trabalhar para trazer o sustento próprio e à sua familia. 

Por essa razão, grande parte dos assistidos e egressos não conseguem 

oportunidades de trabalho com registro em carteira, na maioria dos casos, as 

oportunidades de emprego são na construção civil. 

Quando todos esses empecilhos começam a aparecer, o indivíduo entra em 

desespero e o mesmo acaba voltando para a vida do crime, esse relato é frequente 
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dentro da unidade. É no crime infelizmente onde na maioria das vezes eles 

conseguem o sustento de suas famílias sem passar por tanto preconceito e 

burocracia. Muitos perdem oportunidades de trabalho pelo preconceito. 

Portanto, o que está em jogo não é apenas o trabalho que os profissionais da 

educação devem exercer, e, sim, o preconceito e a consciência de toda uma 

sociedade.  

Um dos meios de inserir novamente este indivíduo na sociedade é pelo 

mercado de trabalho, pois existe uma possibilidade de garantir subsídios para se 

manter, assim, uma manutenção como um indivíduo socializado. Porém, não é isso 

que o mercado de trabalho tem proposto, mas o contrário, por isso devemos nos 

mobilizar para evitar essa segregação e incentivar a aceitação destes. 

Falar sobre o Trabalho neste processo é fundamental, Paulo Freire (apud 

FISCHER, 2008) defende a ideia de trabalho como uma produção cultural, 

constitutiva do ser humano. Condição do ser humano como um ser de relação e de 

transformação do mundo natural e do mundo cultural. 

Segundo Ferreti (1992) o trabalho são todas as ações que o homem realiza 

para suprir as suas necessidades, faz parte da sobrevivência do homem. Portanto, o 

homem precisa do trabalho para sobreviver de forma digna. 

De acordo com Fischer (2008) é com o trabalho que o indivíduo cria 

condições sociais, econômicas, culturais e políticas, que favorecem sua condição 

humana de ser capaz de refletir e agir. 

Na própria Lei de Execução Penal em seu artigo 28 traz “o trabalho do 

condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade 

educativa e produtiva”. 

Atualmente nas unidades penais de regime fechado, o detento tem a opção 

de trabalhar, para a maioria deles isso não é uma obrigação e sim visto como um 

privilégio, tanto que uma das penas de disciplina para quem infringe alguma regra é 

a proibição do trabalho. O trabalho dentro de uma unidade penal é remunerado não 

podendo ser inferior a ¾ (três quartos) do salário mínimo, atendendo: 

a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que 
determinados judicialmente e não reparados por outros meios; b) à 
assistência à família; c) a pequenas despesas pessoais; d) ao 
ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a 
manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem 
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prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. (Lei de 
Execução Penal nº 7.210, de 11 de julho de 1984.) 

Isso também ocorre no Centro de Reintegração Social de Londrina – 

CRESLON, unidade de regime semiaberto, onde os detentos podem trabalhar 

durante o dia e voltar para a unidade apenas no período noturno. Segundo Lourenço 

e Onofre (2012, p. 197) “O trabalho prisional nos dias de hoje passou a representar, 

em tese, uma possibilidade para a reintegração do preso à sociedade no momento 

em que ele reconquistar a liberdade”.  

Mas vale ressaltar que para os internos o trabalho está sempre associado ao 

suor, esforço físico e braçal, e não ao intelectual. 

Na sociedade capitalista em que vivemos, a escola tem como um dos seus 

papéis preparar e desenvolver os indivíduos para o mercado de trabalho, 

capacitando-o para a realização do mesmo, mas, infelizmente nem todos têm essa 

oportunidade.  

São inúmeros os motivos dos quais esse abandono escolar ocorre, na maioria 

das vezes o mundo do trabalho impediu que estes alunos adentrassem ou 

permanecessem na escola. Muitos declaram que abandoram os estudos pela 

necessidade de trabalhar e ajudar no sustento da família, outros muitos afirmam ter 

dificuldades de aprendizagem, e por um descuido da escola e da família, essa 

dificuldade não foi trabalhada e desenvolvida, e por isso acabaram reprovando, a 

repetência é também um forte motivo de evasão nesta realidade. 

É interessante perceber que a escola  possui um papel fundamental no 

processo de educar para o mercado de trabalho, mas a necessidade de trabalho 

precoce impede que essa preparação aconteça. 

Podemos então destacar a Educação também como ponto essencial no 

processo de ressocialização, principalmente porque é através dela que o indivíduo 

se capacita e se qualifica para atender as necessidades do mercado. A educação 

formal, o ensino profissionalizante e o mundo do trabalho são meios que facilitam ao 

individuo essa inserção. 

O que se deve tomar cuidado é em valorizar mais o trabalho frente a 

educação, o maior foco na educação é com o intuito de peparar para o mercado de 

trabalho, porém a educação não possui apenas essa finalidade, mas também atingir 

o tanto o desenvolvimento pessoal e intelectual quanto a formação para a cidadania. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.210-1984?OpenDocument
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É sobre isso que um educador deve refletir, que não se deve apenas 

desenvolver nos individuos potencialidades que atendam o mercado de trabalho, 

mas potencialidades que contribuam também para sua mobilidade social, 

privilegiando a busca pela formação de um cidadão consciente de sua realidade 

social. 

Dentro das penitenciárias todos os detentos tem acesso a uma biblioteca que 

existe dentro da unidade, com livros instrutivos, livros de literatura e livros didáticos, 

além de atendimento educacional de instituições publicas e particulares 

conveniadas. 

Conforme a Lei de Execução Penal: 

 

Art. 126.  O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 
semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo 
de execução da pena. § 1o  A contagem de tempo referida 
no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 
(doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino 
fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou 
ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 
(três) dias; II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. 
(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 

 
Além de amenizar o ócio, o trabalho e a educação são consideradas para os 

individuos do sistema penal um beneficio, pois através dessas ações os mesmos 

podem receber a remição de uma parte da pena. 

Lourenço e Onofre (2012, p. 212) afirmam que a importancia da educação em 

presídios possuem duas finalidades privilegiadas pela sociedade: 

 

[...] coibir a ociosidade nos presídios, que, segundo alguns estudos, 
gera maior propensão à reincidência, e dar ao condenado a 
oportunidade de, em futura liberdade, dispor de uma opção para o 
exercício de alguma atividade profissional, para qual seja exigido um 
mínimo de escolarização. (LOURENÇO; ONOFRE, 2012 p. 212) 

 

Com certeza essa discussão tem grande relevância, porém há uma carência 

de investigação de pesquisadores sobre esse assunto. 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12433.htm#art1
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa objetivou a compreensão do funcionamento, 

desenvolvimento e significados do trabalho realizado atualmente pelo setor 

pedagógico do Patronato Penitenciário de Londrina, bem como o trabalho realizado 

para contribuir e auxiliar os assistidos e egressos no processo de reinserção social. 

Algumas questões embasaram essa pesquisa, a fim de buscar respostas para 

compreender como esse processo acontece. Com isso percebemos que o processo 

de ressocialização de um indivíduo é muito mais complexo do que se imaginava.  

Após conhecer e analisar o histórico da unidade de execução penal em 

questão, e conhecer a sua rotina, funcionamento e os trabalhos realizados em 

diversos setores que ali atuam, chegamos a algumas conclusões pertinentes ao 

tema. 

Primeiramente, compreendendo o conceito e as caracteristicas de uma 

educação que acontece em espaços não formais, ou seja, fora do ambiente escolar, 

concluímos que o Patronato Penitenciário de Londrina corresponde à essas 

características, que por mais que o objetivo principal da unidade não seja o de 

educar, o trabalho de assistência realizado juntamente com os outros setores, 

possibilita uma possivel reeducação nos indivíduos para viver novamente em 

sociedade. 

Tendo como foco o setor pedagógico da unidade e o trabalho desenvolvido 

por ele, alguns pontos merecem um olhar mais atento. 

Em média, apenas 10,5% dos indivíduos que cumprem pena, em regime 

aberto, no Patronato possuem a Medida Educativa como forma de cumprimento, em 

vista da grande maioria com escolaridade interrompida ainda no ensino fundamental, 

esse número é preocupante.  

Como apresentado no primeiro capítulo da pesquisa, Penas Restritivas de 

Diretos, a Medida Educativa não aparece na Lei de Execuções Penais entre os tipos 

de penas a serem impostas pelo juiz da comarca. Vejamos: se tais penas se 

encontram na categoria de “Restritivas de direitos”, a Medida Educativa não deveria 

ter o seu prórpio artigo reconhecido? Por que essa demanda é tão inferior às outras? 

Lembrando que a educação é um direito de todos, e tem um papel fundamenal no 

processo de ressocialização, assim como o trabalho. 
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Analisando os dados coletados e a situação em que os egressos e assistidos 

se encontram perante a sociedade, o trabalho e, principalmente, a educação, 

deveriam ser requisitos obrigatórios ainda no regime fechado, obrigatoriedade não 

apenas na oferta como já tem, mas também na frequência dos detentos no exercício 

de aprendizagem e capacitação. 

Diminuindo ainda mais o tempo ocioso, que, de acordo com a fala de Onofre 

e Lourenço (2012, p. 212), gera maior propensão à reincidência, oportunizando ao 

condenado uma maior capacitação para que em sua liberdade futura desenvolva 

alguma atividade profissional que exija o mínimo de escolarização. 

 Outro ponto relevante é a falta de interesse em frequentar os cursos 

oferecidos no Patronato por instituições conveniadas, após a progressão para o 

regime aberto. O setor pedagógico trabalha buscando novos convênios que ofertem 

mais cursos aos assistidos e egressos, em áreas de maior interesse e procura por 

eles, porém o número de convênios e de cursos disponibilizados ainda não são 

suficientes para alcançar um número razoável de participantes. 

Destacando também o trabalho como princípio educativo, peça chave no 

processo de ressocialização, juntamente com a educação, a falta de oportunidades 

de emprego pelo preconceito de indivíduos egressos é preocupante e inaceitável, 

considerando que somos todos seres humanos imperfeitos, com falhas, porém com 

direitos iguais e capacidade de reflexão e recomeço. 

Infelizmente, não fomos capazes de responder e trazer soluções para todas 

essas questões levantadas, havendo a necessidade de intervenções políticas e 

sociais, como também uma continuação dessa pesquisa, a fim de despertar estudos 

posteriores mais aprofundados que sejam disseminados e promovam a maior 

conscientização da sociedade. 

Para finalizar, registramos nosso apelo aos interessados pela área e aos 

estudiosos uma atenção maior a esse tema, carente de pesquisas.  
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