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RESUMO – O presente artigo tem como finalidade apresentar o subprojeto “Aprendendo a 
recomeçar”, elaborado pela equipe de Serviço Social do Programa Pró-Egresso de Ponta Grossa 
(PPE). O Programa Pró-Egresso é desenvolvido, via convênio, entre a Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG) e a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SEJU). O PPE tem 
por objetivo viabilizar, através de projetos de extensão, acompanhamento social e jurídico aos 
egressos advindos do sistema penitenciário e beneficiários de prestação de serviço comunitário 
(PSC). O Serviço Social no Pró-Egresso desenvolve atividades que objetivam auxiliar os egressos no 
retorno ao convívio familiar e social, proporcionar acompanhamento técnico aos beneficiários da 
PSC, buscando diminuir o número de reincidência criminal. Para isto, a equipe de Serviço Social do 
Programa Pró-Egresso elabora subprojetos de intervenção onde desenvolve atendimento individual, 
encaminhamentos, orientação e fiscalização do cumprimento da prestação de serviço comunitário, 
elaboração de subprojetos a partir das necessidades apresentadas, permitindo conhecer, pesquisar e 
propor alternativas de intervenção. Assim sendo, o subprojeto “Aprendendo a Recomeçar” surgiu a 
partir da observação da situação sócio-econômica dos beneficiários, na qual se verificou a 
necessidade de encaminhamento ao início ou retorno aos estudos. Este subprojeto tem por objetivo 
oportunizar aos beneficiários da prestação de serviço comunitário do PPE a inserção ou reinserção 
aos estudos, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, no sentido de elevar a auto-estima, 
a qualidade de vida, a inserção no mercado de trabalho e a diminuição da reincidência criminal. Essa 
possibilidade de encaminhamento possibilita tanto o cumprimento da determinação judicial, como 
também o crescimento social e humano. 
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Introdução 

 

 

 Implementado em junho de 1977, o Programa Pró-Egresso (PPE) do município de Ponta 

Grossa, está vinculado à Pró-Reitoria de Assuntos Culturais/Divisão de Extensão Universitária, 

através de convênio entre a Universidade Estadual de Ponta Grossa e a Secretaria de Estado da 

Justiça e da Cidadania. Tem por finalidade prestar serviço nas áreas social, jurídica e pedagógica aos 

beneficiários da prestação de serviço a comunidade (PSC) e aos egressos do sistema penitenciário. 

O principal objetivo do Programa é propiciar acompanhamento técnico contribuindo para diminuição 

da reincidência criminal, através do processo reflexivo, assim como acompanhá-los e orientá-los no 

cumprimento do período de prova e acesso a benefícios legais, sendo no Livramento Condicional, 

Regime Aberto, Regime Semi-Aberto, Suspensão Condicional do Processo e PSC. 

A equipe do PPE é de caráter multidisciplinar e conta com profissionais da área de Direito, 

Pedagogia e Serviço Social, a última realiza atendimentos individuais, traça o perfil socioeconômico 

dos usuários e identifica as demandas apresentadas, o que permite propor alternativas de 

intervenção. Sendo assim percebeu-se que muitos beneficiários não concluíram os estudos ou até 

mesmo nunca iniciaram a vida escolar. 

O subprojeto “Aprendendo a Recomeçar” permite ao beneficiário de PSC ou egresso, que 

possui uma pena acima de cento e oitenta horas (180) reverter as horas de aulas assistidas por horas 

de PSC cumprida. Isto acontece através de encaminhamentos realizados tanto para o ensino médio 

quanto para o ensino fundamental, promovendo assim a melhoria nas condições de vida dos 

beneficiários e garantia de seus direitos enquanto cidadãos. 

 

 

Objetivos 

 
O subprojeto “Aprendendo a Recomeçar” tem por objetivo oportunizar aos beneficiários do 

PPE a inserção ou reinserção aos estudos, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, com 

o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade de vida e inserção no mercado de trabalho. Tal 

entendimento parte da noção que o acesso a educação faz parte da cidadania e é elemento crucial 

para o desenvolvimento pessoal, abrindo possibilidades para que o indivíduo possa instrumentalizar-

se para buscar seus direitos. 

Além dos convênios já efetivados em anos anteriores, no início de cada novo ano letivo há 

necessidade de estar mantendo contato com as instituições de ensino, com o objetivo de atualizar as 

listas de escolas conveniadas ao EJA/CEEBJA. Mas a ação de maior importância é realizada nos 

atendimentos individuais onde os estagiários de Serviço Social estarão incentivando e informando os 

beneficiários sobre a possibilidade do cumprimento da pena em forma de estudo. É no atendimento 

individual que serão esclarecidos os benefícios do estudo, faz-se o encaminhamento e o 

acompanhamento e incentivo para que concluam os estudos. 

 

Metodologia 

 
No início de cada ano, são efetuadas visitas aos CEEBJA’s (Centro Estadual de Educação 

Básica para Jovens e Adultos Professor Paschoal Salles Rosa e Paulo Freire), para a atualização das 

instituições de ensino que ofertam vagas para a Educação de Jovens e Adultos em Ponta Grossa, 

para que sejam realizados os encaminhamentos dos beneficiários interessados. 

Durante o primeiro atendimento do beneficiário, quando este procura o PPE para o 

cumprimento de sua pena, é esclarecido sobre a possibilidade de cumprir na forma estudo. Se após 

apresentação da proposta do projeto, o beneficiário mostrar interesse o atendente verifica se o 

mesmo se enquadra nos critérios para adesão aos estudos e em seguida realiza-se o 

encaminhamento, fornecendo-lhes endereço da escola e relação dos documentos necessários para 

matrícula no EJA ou CEEBJA. Nos atendimentos mensais o estagiário de Serviço Social acompanha 

e monitora se o beneficiário está frequentado as aulas. 
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O subprojeto realizado no Programa Pró-Egresso de Ponta Grossa, no CEEBJA Paschoal 

Salles Rosa, CEEBJA – UEPG e escolas que ofertam ensino para jovens e adultos, sendo estas 

instituições responsáveis por receber os beneficiários encaminhados, matriculá-los e seguir com os 

procedimentos habituais já convencionados entre o PPE e os estabelecimentos de ensino para 

registros e informação dos dias e horários de comparecimento e o rendimento obtido em cada 

disciplina em curso ou concluída. 

  

 

 

Resultados 

 

No período de abril de 2012 a março de 2013, 62 (sessenta e dois) beneficiários 

concordaram em realizar sua PSC em forma, o que demostra a relevância e a importância do projeto 

porposto pelo Programa voltado aos cidadãos beneficiários do PPE. 

Pode-se observar pelos gráficos abaixo uma sistematização dos encaminhamentos 

realizados para o retorno ao estudo, tanto através do EJA quanto CEEBEJA, desta população 

atendida. 

 

 

Gráfico 1 – Beneficiários encaminhados EJA/CEBEEJA de abril 2012 a março 2013 

 

 
Fonte: Dados sistematizados pelas autoras a partir dos levantamentos de encaminhamentos                  

realizados nos meses de abril de 2012 a março de 2013.    
                 Referência: dados registrados nos arquivos do PPE.                  

 

 

O gráfico acima, mostra que do total de 62 pessoas encaminhadas, durante abril de 2012 e 

março de 2013, 25 (vinte e cinco) pessoas possuíam o ensino de 1° a 5° série do ensino fundamental, 

trinta e seis possuíam o ensino de 5°série ao 2° ano do ensino médio e duas ainda não sabiam ler 

nem escrever. E a partir destes números, 35 (trinta e cinco) foram encaminhados para o EJA e 27 

(vinte e sete) para o CEEBJA.  

Foram analisados também a idade média dos beneficiários que aceitaram realizar a PSC em 

forma de estudo, para se ter uma breve noção de qual seria a idade mais próxima para o interesse de 

estar voltando ou iniciando a jornada escolar, bem como o período em que cada beneficiário se 

encontrava fora do âmbito escolar, e o sexo, de modo a comparar, o perfil, dos encaminhados. 
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  Gráfico 2: Perfil da idade média e sexo dos beneficiários atendidos 

 

 
Fonte: Dados sistematizados pelas autoras a partir dos levantamentos de encaminhamentos                  

realizados nos meses de abril de 2012 a março de 2013.    
                 Referência: dados registrados nos arquivos do PPE.   

 

  Por meio deste gráfico da relação de idade média, pode-se observar que dos 62 (sessenta e 

dois beneficiários), 29 (vinte e nove) pessoas, possuiam idade de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) 

anos, o que deixa claro que a evasão/exclusão escolar, é algo ainda persistente na realidade 

brasileira,  

Outro aspecto a destacar refere-se ao crescimento da população acima de quarenta anos 

retornando aos estudos por meio do PPE, o que remete ao  processo de alcance do objetivo deste 

projeto. Assim a predominância do sexo masculino reflete o perfil dos beneficiários encaminhados ao 

PPE, que em sua grande maioria são homens. 

 

E por fim, em relação as Varas Criminais das quais são oriundos os beneficiários, 

destacam-se duas principais, a Vara de Execuções Penais (VEP) e os Juizados Especiais Criminais 

(JEC). E a relação dos egressos e não egressos.  

 

Gráfico 3: Varas Criminais de origem dos egressos e beneficários 

 

 
Fonte: Dados sistematizados pelas autoras a partir dos levantamentos de encaminhamentos  

realizados nos meses de abril de 2012 a março de 2013. 
                 Referência: dados registrados nos arquivos do PPE.   
 

 

 

Em relação às Varas pelas quais são encaminhados os beneficiários de PSC e aceitaram a 

cumprir PSC em forma de estudo, pode-se observar que a grande maioria, é encaminhada via Vara 

de Execuções Penais, isto representa 72% (45 pessoas) dos aceitantes. O que se justifica pelo fato 

de que na grande maioria, beneficiários encaminhados pela VEP, devem cumprir pena a partir de seis 

meses. Enquanto que nos casos encaminhados pelo JEC predominam a previsão inferior a cinco 
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meses. Considere-se ainda que entre aqueles beneficiários aceitantes há predominância de egressos 

do sistema prisional, e por sua vez, possuem uma pena com maior lapso de tempo a cumprir. 

 

Conclusões  

 
Em relação ao perfil dos encaminhados, pode-se destacar que dos beneficiários encaminhados 

a cumprir a PSC na forma de estudos: 97% são do sexo masculino, com idade de 18 a 40 anos, 
sendo a população mais jovem até 24 anos, demonstrando maior interesse de retorno ao estudo. 
Vale frisar que houve um aumento do número de beneficiários que aderiram a proposta do projeto em 
relação a população acima de quarenta anos, que também teve interesse nesta forma de 
cumprimento, que até março de 2013 estava em 16% dos encaminhados. 

 
A partir dos dados aqui apresentados, nota-se que o objetivo do projeto está sendo alcançado, 

no que diz respeito aos encaminhamentos realizados, pois durante o ano de 2012 foram efetivados 

41 encaminhamentos e em 2013, somente nos meses de fevereiro e março já se efetuaram 21 

encaminhamentos. Porém, não há como deixar de registrar dificuldades averiguadas, no dia-a-dia 

dos atendimentos no PPE: nas escolas, muitas vezes, há falta de espaço físico para formação das 

turmas, impedindo o encaminhamento e a permanência de beneficiários no sistema de educação EJA 

e CEEBEJA em locais próximos a suas residências; a grande maioria dos beneficiários trabalham das 

8:00h às 18:00 horas, e só podem estudar no período noturno e há insuficiente disponibilidade de 

vagas neste horário. Estes quesitos são de relevância no momento em que se faz a proposição de 

adesão aos estudos e que o beneficiário aceita, mas não é possível encaminhá-lo em função de tais 

restrições. 

Cabe também ressaltar, que a potencialidade do projeto encontra-se no fato de como 61% dos 
encaminhamentos são de beneficiários egressos, a finalidade de contribuir para melhoria da inserção 
social e das possibilidades de conquista de seus direitos como cidadão, contribuindo, portanto, 
diretamente na realidade do beneficiário, aos poucos estão sendo atingidas, pois dos 62 (sessenta e 
dois) encaminhamentos realizados até março de 2013, apenas cinco beneficiários desistiram, e por 
meio do monitoramento realizado durante os atendimentos individuais mensais dos beneficiários que 
aceitaram a forma de cumprimento de PSC como retorno aos estudos, todos afirmaram estar 
gostando da experiência e que permanecerão estudando.   
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