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Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar o projeto de extensão "Conselho da 

Comunidade em Ação" que advém de um contrato entre o Conselho da Comunidade da 

Comarca de Matinhos órgão da execução penal e a Universidade Federal do Paraná - Setor 

Litoral. A parceria efetivou-se em fevereiro de 2018, na qual a equipe do projeto presta um 

serviço técnico especializado, que compreende o processo de acompanhamento social aos 

egressos/as do sistema penitenciário e pessoas em cumprimento de pena em liberdade, como 

a realização de entrevistas as/aos acompanhadas/os pelo Conselho da Comunidade 

identificando os saberes do trabalho e perspectivas futuras no processo de retomada da vida 

social, educacional e laboral. O trabalho aborda uma sistematização de todas ações 

desenvolvidas no primeiro ano e no segundo ano corrente, com ênfase na participação dos/as 

integrantes do Serviço Social. 
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INTRODUÇÃO 

O Conselho da Comunidade, órgão da execução penal, é uma 

associação civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade dar assistência aos 

presos, planejar, acompanhar e executar projetos de ação comunitária ligados 

à prevenção da delinqüência, organizar, administrar e fiscalizar a prestação de 

serviços à comunidade pelos sentenciados nesta comarca. (ESTATUTO, 1998, 

art.2º) 

A aproximação do Conselho da Comunidade de Matinhos com a UFPR 

ocorreu através da coordenação de estágio do Curso de Serviço Social. Na 

ocasião a direção do Conselho da Comunidade demandou um processo de 
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assessoria para o desenvolvimento de um trabalho com a população egressa 

do sistema penitenciário residente em Matinhos, bem como pessoas em 

cumprimento de pena em regime aberto e seus respectivos familiares. 

Considerando o papel social da Universidade, identificou-se uma série 

de possibilidades de contribuições com o Conselho da Comunidade, através da 

estruturação de um trabalho com a população alvo, envolvendo na sequência 

docentes e estudantes de outros cursos. 

Dessa forma, o projeto de extensão "Conselho da Comunidade em 

Ação" advém de um contrato entre o Conselho da Comunidade da Comarca de 

Matinhos e a Universidade Federal do Paraná - Setor Litoral, tem por objeto 

uma "atividade de extensão financiada por terceiros" (Resolução nº36/04-

COUN), que compreende "prestação de serviço técnico especializado" 

(Instrução Normativa conjunta nº2/2014 - CGJ/PR e MP/PR) da Universidade 

Federal do Paraná - Setor Litoral ao Conselho da Comunidade de Matinhos. 

Iniciado em fevereiro de 2018, o serviço técnico compreende o processo de 

acompanhamento social aos egressos/as do sistema penitenciário e pessoas 

em cumprimento de pena em liberdade, tendo como principais objetivos auxiliar 

os egressos do sistema penitenciário na retomada da sua participação na 

sociedade, na família, na comunidade, no sistema escolar e no mundo do 

trabalho, elaborar um projeto de empreendimento de geração de trabalho e 

renda destinada à população egressa do sistema penitenciário e seus 

familiares e estabelecer parcerias com instituições governamentais e não 

governamentais, de acordo com a Resolução nº96/2009 do Conselho Nacional 

de Justiça. 

A equipe conta com a participação de docentes e estudantes de 4 

cursos da UFPR Setor Litoral, quais sejam: Serviço Social, Gestão e 

Empreendedorismo, Administração Pública e do Programa de Pós-graduação 

em Desenvolvimento Territorial Sustentável. 

O presente trabalho sistematiza a trajetória dessa parceria, com ênfase 

no processo de implantação do Serviço Social no Conselho da Comunidade da 

Comarca de Matinhos, sendo essa a área que coordena e capilariza todas as 

atividades. 

  



 

DESENVOLVIMENTO 

Atividades Realizadas no Primeiro Ano de Parceria  

O início dos trabalhos demandou um reconhecimento da documentação 

disponível na secretaria do Conselho da Comunidade da Comarca de 

Matinhos, bem como a apreensão da bibliografia relacionada à política de 

execução penal. 

Sendo assim, iniciamos com a sistematização de um formulário 

construído e aplicado pela diretoria do Conselho da Comunidade, bem como 

dos dados das pastas de cada sujeito acompanhado pelo Conselho, com o 

objetivo de identificar algumas características e informações sobre essas 

pessoas. 

 Essa sistematização gerou o relatório denominado: “Relatório parcial de 

análise dos dados coletados nas fichas de entrevista e pasta das pessoas 

acompanhadas/ fiscalizadas pelo Conselho da Comunidade da comarca de 

Matinhos/PR”. Na seqüência a equipe realizou um mapeamento dos 355 

processos no PROJUDI – Processo Eletrônico do Judiciário do Paraná, 

referente as pessoas que encontravam-se em situação regular, ou seja, em 

cumprimento regular de pena em regime aberto. O referido trabalho gerou o: 

“Relatório de análise dos dados coletados no sistema PROJUDI das pessoas 

acompanhadas/ fiscalizadas pelo Conselho da Comunidade da comarca de 

Matinhos/PR e dados correlatos”. 

 Com base nessas informações construímos um questionário base para 

a entrevista de acompanhamento social, que iniciou priorizando as pessoas 

que cometeram delitos de maior potencial ofensivo (roubo, homicídio, tráfico de 

drogas, violência contra a mulher), que em setembro de 2018 totalizavam 187 

pessoas.  

O referido questionário tem fornecido os dados para a caracterização 

das pessoas atendidas pelo Conselho quanto à idade, gênero, raça/cor/etnia, 

composição familiar, trajetória laboral, escolaridade e potencialidade para o 

mundo do trabalho, identificação dos/as egressos/as que estão dependentes 

de substâncias psicoativas e realização dos devidos encaminhamentos para 

acesso a tratamento médico, mediante adesão. 



 

O acompanhamento social implantado compreende a escuta qualificada, 

visita domiciliar, encaminhamentos a rede de proteção social, informações 

referente ao processo judicial em andamento, identificação de demandas 

sociais e educacionais, bem como as a identificação de possibilidades, 

potencialidades e perspectivas de retomada da vida em sociedade, familiar, 

cultural, educacional e laboral. 

Realizamos também a elaboração de um mapa georreferenciado com a 

localização das residências dos sujeitos atendidos no acompanhamento social, 

com vistas a visualizarmos a distribuição dessa população no território. 

Outra atividade desenvolvida foi o acompanhamento das instituições que 

recebem pessoas com a determinação judicial de prestação de serviço a 

comunidade em Matinhos. A equipe realizou o mapeamento dessas 

instituições, entrevista avaliativa com os responsáveis, objetivando fortalecer 

essa parceria e valorizar o envolvimento dessas instituições na dinâmica que 

envolve a política de execução penal. 

Ainda no primeiro ano de trabalho, a equipe do projeto de extensão: 

elaborou um mapa com a dinâmica dos delitos; submeteu uma proposta ao 

edital do Ministério da Justiça, com vistas à obtenção de recursos federais para 

a implantação do projeto “Guardiães da Vida - ressocialização em hortas 

urbanas de base agroecológica”; realizou pesquisa bibliográfica de ações 

exitosas de execução penal em outros países; acompanhou as visitas de 

vistoria nas instalações da delegacia cidadã de Matinhos; participou de eventos 

científicos com apresentação de trabalhos relativos ao projeto de extensão e 

elaborou uma proposta de destinação dos recursos advindos da Operação 

Verão, realizada no município de Matinhos, ao Conselho da Comunidade da 

comarca. 

 

Atividades Realizadas no Segundo Ano de Parceria: novas frentes de 

trabalho.  

O segundo ano de parceria iniciou com a elaboração do relatório de 

todas as atividades desenvolvidas no primeiro ano. O documento foi entregue 

aos conselheiros do Conselho da Comunidade, ao juiz da Comarca de 

Matinhos e à promotora. Além da apresentação analítica dos dados e 



 

informações coletadas, o documento apresenta uma série de proposições para 

o segundo ano, com ênfase no desenvolvimento de ações coletivas de 

qualificação com as pessoas acompanhadas pelo Conselho. 

Na perspectiva de possibilitarmos a compreensão das proposições 

realizadas ao Conselho da Comunidade, apresentamos uma síntese de alguns 

dados coletados.  

Os dados apontam que cinco centenas de pessoas são acompanhadas 

no cumprimento de suas penas. Três quintos dessa população cumprem penas 

em regime aberto, liberdade provisória e suspensão condicional. Dois quintos 

foram condenados pelo tráfico de drogas e delitos de roubo e furto associados 

ao primeiro delito. A maioria possui baixo nível de escolaridade, não havendo 

completado o ensino médio. A maior parte da ocupação declarada é 

classificada como trabalho não qualificado, por não exigir longo período de 

formação profissional. Um terço dessa parcela populacional é reincidente; o 

restante, primário. A amostra de 86 entrevistas realizadas possibilitou reiterar 

essas informações de forma mais detalhada. 

Considerando os sujeitos entrevistados, quanto à escolaridade, tem-se 

um número relevante de pessoas que não concluíram o Ensino Fundamental, 

pouco menos da metade. Comparativamente ao padrão nacional, os 

entrevistados possuem melhor escolaridade: enquanto no Brasil 24% 

superaram o ensino fundamental, em Matinhos essa parcela atinge 44% 

(Tabela 1). 

 

TABELA 1–ESCOLARIDADE DOS ENTREVISTADOS (EM UNIDADES, 

PROPORÇÃO PERCENTUAL E PROPORÇÃO PERCENTUAL ACUMULADA) 

Escolaridade Unidades % % acumulada 

Ensino fundamental incompleto 41 48 48 

Ensino fundamental completo 6 7 55 

Ensino médio incompleto 14 16 71 

Ensino médio completo 14 16 87 

Ensino superior incompleto 4 5 92 

Ensino superior completo 6 7 99 

Outros 1 1 100 

FONTE: Pesquisa de campo 

 



 

Referente ao mundo do trabalho, os dados apontam que os sujeitos 

entrevistados possuem diversos saberes aprendidos ao longo de sua vida sem 

a realização de curso formal. Oito em cada dez relatam possuir apenas um 

saber acumulado, um décimo possui dois saberes e um décimo possui até três 

saberes empíricos. Os saberes ligados à construção civil foram os mais 

adquiridos, como a carpintaria, a eletricidade predial, a pintura e as obras de 

construção em geral; os saberes na área de alimentação vêm a seguir, como a 

culinária, a confeitaria, a panificação, e a produção de salgados, de 

hamburgers e de pizzas; os saberes ligados aos veículos automotores também 

fazem parte desse aprendizado, como a mecânica e elétrica de automóveis e 

de motos e a funilaria e pintura; em menor grau, aparecem saberes em horta e 

jardim, além dos saberes em informática; por fim, há uma variedade de saberes 

dispersos que se agrupou como outros serviços, tais como o ensino do inglês, 

o serviço de estética pessoal, a instalação de antenas ou ainda a limpeza em 

geral. Esses saberes do trabalho compõem a trajetória de vida no e do trabalho 

do sujeito, bem como a sua identidade, através das mediações no processo de 

escolarização, qualificação técnica e da capacidade de abstração, relacional, 

de hábitos e fazeres familiares que perpassam a vida doméstica, do cuidado, 

relacional e os modos de vida 

 Parte da trajetória de vida dos sujeitos privados de liberdade ocorre em 

sua residência, na qual nove em cada dez desenvolveu alguma atividade 

doméstica, predominantemente de uma a três tipos diferentes de atividades, 

nas quais não só predominaram a limpeza e as reformas e reparos, mas 

também ocorreram afazeres culinários e os cuidados com outros, aí incluída a 

alimentação; em menor medida, houve atividades com hortas e jardins. 

A partir da análise desses dados, no segundo ano a equipe está 

organizada em várias frentes de trabalho: 

Acolhida e Acompanhamento Social – compreende a continuidade da 

sistemática de atendimento a todas as pessoas encaminhadas pelo juiz ao 

Conselho da Comunidade para cumprimento de pena em regime aberto e/ou 

sanção penal. A equipe de Serviço Social elaborou uma série de protocolos, 

estabelecendo uma dinâmica de acolhida, acompanhamento e 

encaminhamentos. Compreende essa frente de trabalho, a consulta e 



 

monitoramento dos processos no PROJUDI. Nesse sentido, a equipe conta 

com o apoio de um estagiário de direito contratado pelo Conselho da 

Comunidade e com a participação de uma servidora técnica da UFPR, 

concluinte do curso de direito. Outra contribuição importante para essa frente 

de trabalho é a chegada de uma psicóloga como voluntária na equipe, que tem 

atendido as situações que demandam um aporte terapêutico. 

Projetos de Qualificação Profissional – A equipe com base nos dados 

obtidos nas entrevistas do acompanhamento social elaborou projetos de 

qualificação profissional nas áreas da construção civil, panificação, informática 

e agricultura urbana. No momento os/as interessados/as estão realizando as 

matrículas para os referidos cursos. A realização dos mesmos acontecerá a 

partir de apoio e parcerias com profissionais liberais. 

Projeto Voltando aos Estudos – trata-se de um curso de extensão 

desenvolvido em parceria com outro projeto de extensão da UFPR intitulado 

“Minha Universidade Lê”, que objetiva o estímulo ao retorno dos estudos, a 

partir da revisão de conteúdos escolares do ensino fundamental e médio, com 

vistas a preparação dos/as participantes para a reinserção nas escolas formais 

de EJA (Educação de Jones e Adultos) e participação do ENCCEJA ( Exame 

Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).  

Prestação de Serviço a Comunidade – a equipe tem buscado ampliar e 

diversificar as opções de instituições parceiras para o cumprimento de pena de 

prestação de serviço à comunidade, com vistas a obter uma variedade de 

opções de horários e atividades, facilitando a execução da pena e 

principalmente objetivando possibilitar a reflexão e aprendizado da pessoa em 

acompanhamento, combater a reincidência e envolver um numero maior de 

pessoas na discussão da política de execução penal. 

Promoção e organização da Semana da Justiça pela Paz em Casa – 

em consonância com a portaria 15/2017 do Conselho nacional de Justiça, que 

institui a Política Judiciária Nacional de enfrentamento à violência contra as 

Mulheres, a equipe do projeto de extensão e a diretoria do Conselho da 

Comunidade estão organizando uma série de ações (palestras, oficinas, 

panfletagens, produção de vídeos informativos e orientativos) para os meses 

de agosto e novembro, conforme calendário nacional. O Programa Justiça pela 



 

Paz em Casa, de acordo com a referida portaria, objetiva aprimorar e tornar 

mais célere a prestação jurisdicional em casos de violência doméstica e familiar 

contra a mulher por meio de esforços concentrados de julgamento e ações 

multidisciplinares de combate à violência contra as mulheres. Considerando os 

altos índices de feminicídio no Paraná, as atividades caracterizam-se em um 

movimento de resistência a violência e visibilidade dos direitos e da rede 

socioassistencial de atendimento. 

Captação de Recursos – A equipe tem a preocupação em captar 

recursos com vistas a conseguir estabelecer um trabalho contínuo no conselho 

da Comunidade, a partir da constituição de uma equipe própria. Para tanto, tem 

buscado fontes de financiamento. Uma das conquistas, nesse sentido, foi o 

cadastramento do Conselho da Comunidade no Ministério Público do Trabalho, 

passando a ser uma das instituições habilitadas para receber recursos 

provenientes de penas pecuniárias. No momento a equipe está elaborando um 

projeto para o edital da COOPERFORTE, destinado ao incentivo de iniciativas 

de qualificação profissional para jovens e inserção no mundo do trabalho. 

Visitas a Delegacia Cidadã – Considerando que a vistoria e 

monitoramento das instalações do cárcere é uma das atribuições do Conselho 

da Comunidade, prevista na Lei de Execução Penal, a equipe do projeto de 

extensão tem acompanhado essa atividade e desenvolvido: análise dos 

processos judiciais, elaboração de relatórios ao juiz da comarca, escuta e 

orientação aos familiares e detentos. Infelizmente vivenciamos um processo de 

superlotação, sendo essa uma reivindicação e denúncia constantes da equipe 

do projeto extensionista e da diretoria do Conselho da Comunidade, utilizando 

do acesso a mídia escrita e televisionada na perspectiva de publicizar o 

problema e de reivindicar a defesa intransigente dos direitos humanos. 

Essas frentes de atuação do projeto extensionista no Conselho da 

Comunidade têm possibilitado a visibilidade desse órgão da execução penal, 

bem como oportunizado um processo de intenso aprendizado e envolvimento 

de docentes e discentes com as demandas advindas dessa população em 

conflito com a lei. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

A equipe tem buscado a cada ação problematizar e politizar o perfil da 

população em cumprimento de pena seja em regime aberto ou fechado. A 

pesquisa de caracterização da população, atendida no Conselho da 

Comunidade de Matinhos, realizada pelo Projeto de Extensão possibilitou 

concluir que trata-se de uma população vulnerável e com características 

socialmente e historicamente construídas.  

Nessa perspectiva, a equipe em conjunto com a diretoria do Conselho 

tem buscado propor ações com vistas a: romper com o ciclo da violência e da 

vinculação à economia criminal, combater o preconceito, realizar a defesa dos 

direitos e construir possibilidades de retomada da vida familiar, em sociedade, 

educacional e laboral das pessoas em cumprimento de pena em regime aberto 

ou egressas do sistema penitenciário, que carregam consigo o estigma do 

conflito com a lei, o que dificulta a retomada da vida em sociedade e compõe 

os índices de reincidência. 

Os/as integrantes da equipe do projeto, em sua maioria são vinculados 

ao Serviço Social (Professora coordenadora do projeto, assistente social e 

mestranda do Programa de pós-graduação em Desenvolvimento Territorial 

Sustentável e 4 discentes). Esse grupo tem sido responsável pela condução de 

todo o trabalho, com a participação ativa das outras áreas (administração 

pública, gestão e empreendedorismo, direito e psicologia).  

Para os integrantes do Serviço Social a participação no projeto tem 

possibilitado a materialização do projeto ético-político, expresso na defesa 

intransigente dos direitos humanos, da justiça social e cidadania e no combate 

a todas as formas de discriminação e preconceito. A opção pelo trabalho com 

essa população reitera a premência de uma compreensão ampliada e histórica 

das demandas sociais, compreendendo que cada sujeito histórico traz consigo  

as marcas de uma sociedade desigual, hierarquizada, racista, classista, 

homofóbica, capitalista. Apreender a lógica da economia criminal é condição 

sine qua non para um trabalho que tenha como ponto de partida os direitos e a 

visualização da história pregressa de cada pessoa. 
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