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RESUMO: O presente artigo tem por finalidade, debater a ressocialização a partir de um estudo 
social realizado no Patronato Penitenciário do Município de Cascavel – PR. Visa colocar em 
questão a visibilidade ao público feminino que cumpre pena em regime semiaberto. O estudo 
realizado consiste numa aproximação a realidade social considerando a intervenção do Serviço 
Social no espaço sócio jurídico. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Muito se tem a conhecer sobre o perfil dos egressos de unidades 

carcerárias do Brasil, dados de estudo do INFOPEN (2014), apresenta uma 

população carcerária em sua maioria: Negra, masculina, com idade 

predominante na faixa entre 18 e 24 anos, e baixa escolaridade. Neste estudo, 

compreende o âmbito nacional, o sistema fechado e de todas as unidades 

cadastradas, visualizando elementos que devem ser colocados em questão no 

que tange aos direitos humanos e no planejamento de políticas de 

ressocialização. O banco nacional de monitoramento de prisões registra que 

95% são homens e 5% são mulheres. 

Contudo, são restritos os estudos que apresentam a condição do público 

feminino e o cumprimento de penas, principalmente no sistema aberto. Mesmo 

em menor representatividade em gênero, as detentas ou assistidas constituem-

se em um universo significativo e que têm apresentado um crescimento não 

apenas no Brasil.  

Para avançar em discussões que perpassam a ressocialização, não é 

possível ter um olhar somente endógeno, do sistema penal e fragmentado, dos 

sujeitos em suas particularidades; ou seja, os altos índices de criminalidade no 
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país não estão dissociados de um processo de exclusão histórico, bem como 

das expressões que configuram gênero. Para (SILVA; IGREJA, 2017) as 

condutas, se relacionam a exclusão social, a pobreza, a violência de gênero, 

fazendo com que a maioria das mulheres tenha condicionantes sobre suas vidas 

pessoais e profissionais.  

Neste artigo, coloca-se a necessidade da visibilidade da mulher no 

cumprimento de penas em sistema aberto, refletindo a condição social das 

assistidas e de intervenções no processo de ressocialização. O artigo é 

decorrente do trabalho realizado pelo Serviço Social do Patronato, este realizou 

um estudo social do perfil sócio econômico das assistidas, sendo apresentado 

como parte integrante deste trabalho. 

 
2. RESSOCIALIZAÇÃO E GÊNERO: UMA REFLEXÃO DO SERVIÇO SOCIAL 

NO CAMPO SÓCIO JURÍDICO 

 
Para ALMEIDA (2001) o crime se configura como um fenômeno 

complexo, que envolve multifatores, são construções sociais; cujas mudanças 

pressupõem alterações nos sistemas políticos e jurídicos. Neste sentido, o autor 

faz referência a observância da necessidade dos sistemas acompanharem no 

tempo e espaço a realidade social e suas formas de intervenção. Para tanto, 

coloca em questão a quem se destinam as políticas de ressocialização, se 

houveram alterações em perfil, de que forma o contexto social reflete no aumento 

ou não da criminalidade, entre outros. 

Parte-se do entendimento que a ressocialização não pode ser 

desconectada de uma leitura ampliada de sociedade visto que apresenta a sua 

conformação num processo de construção histórica da própria sociedade 

capitalista. Esta perspectiva remete um papel importante na política pública de 

segurança não apenas no sujeito, mas tem assegurado um conjunto que deve 

privilegiar ações desencadeadoras sobre sua dinâmica social. Ao mesmo tempo 

expressa limites que não estão apenas no sujeito assistido, mas na própria 

condição do Estado na oferta e dinâmica social e política em promover sujeitos 

que historicamente encontram-se sob determinantes de uma sociedade que 

constituem-se de forma opressora, excludente, estigmatizadora.  



 

Assim, trazer o debate da ressocialização é um exercício combativo, que 

propõe reconhecer quiçá na lei4 a função social a qual cabe ao Estado e órgãos 

em executar políticas sociais que promovam a condição de dignidade ao 

assistido. 

[...]conforme anuncia o art. 1º da Lei de Execução Penal, constitui 
pressuposto da execução a existência de sentença criminal que tenha 
aplicado pena, privativa de liberdade ou não, medida de segurança, 
consistente em tratamento ambulatorial ou internação em hospital de 
custódia e tratamento psiquiátrico. [...]A execução penal deve objetivar 
a integração social do condenado ou do internado, já que adota a teoria 
mista ou eclética, segundo a qual a natureza retributiva da pena não 
busca apenas a prevenção, mas também a humanização. Objetiva-se, 
por meio da execução, punir e humanizar. (MARCÃO, 2010, p.31-32). 

A ressocialização tem o papel de reintegrar o indivíduo a sociedade, o 

qual nunca saiu desta, ofertando condições que permitam novas escolhas 

sustentadas em aporte material, concreto, articulado por meio de políticas que 

infiram sobre a reorganização da condição de vida. 

Neste sentido, o Assistente Social no campo sócio jurídico é de extrema 

importância para a articulação e acesso a direitos sociais, via políticas públicas, 

enquanto dever do Estado no processo de ressocialização e no compromisso 

ético político da profissão. O termo 'sociojurídico' revela que o Serviço Social 

brasileiro ocupa neste espaço, após seu redirecionamento ético e político, a 

analisar a realidade social em uma perspectiva de totalidade e em meio a 

contradições sociais profundas. (CFESS, 2014, p.14) 

Para CHUAIRI (2001) o Serviço Social, no contexto jurídico, direciona-se  

aos enfrentamentos da questão social. Sua atuação está voltada na efetivação 

da cidadania, na defesa, preservação e conquista de direitos, na proposição e 

efetivação e execução de políticas sociais, com uma aproximação a vida 

cotidiana dos sujeitos atendidos. Esse primado construindo ao longo da 

profissionalização do Serviço Social está sustentado numa dimensão teórico-

metodológica, técnico-operativa, ético política. Tal compreensão é basilar para o 

exercício profissional no sócio jurídico reconhecendo que a ressocialização não 

culmina em práticas moralistas conservadoras.  

A ação profissional do assistente social auxilia os sujeitos a analisar e 

redimensionar suas situações de litígio, esclarecendo seus direitos e deveres 

 
4 Lei de execução penal Brasileira (Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984). 



 

para o cumprimento da pena; orientando sobre a condução de benefícios, 

Informa e oferta serviços públicos que possam contribuir para a construção de 

outras realidades, diferenciadas as que aproximaram da criminalidade, 

acompanha a condição social e familiar com suas múltiplas expressões da 

questão social, planeja a ação em projetos e com grupos, sempre no intuito de 

aproximar o conhecimento e fortalecer a autonomia dos sujeitos. 

Portanto, requer uma ampla rede de serviços públicos que estão 

dispostas no Estado e podem forjar um tipo específico de proteção social. Ao 

acessar direitos sociais, através de serviços e benefícios, mesmo que de forma 

fragmentada, competindo com uma vasta população que também depende 

destes recursos, obtém condições de promover, instigar e subsidiar formas de 

pensar e organizar o cotidiano da sobrevivência. 

Vivemos em uma sociedade de profundas desigualdades econômicas e 

sociais, com elevados índices de pobreza. Para SANTOS (2016), a questão 

social brasileira apresenta particularidades que não podem ser dissociadas da 

condição de desenvolvimento na ordem capitalista. É necessário reconhecer 

elementos históricos, econômicos e sociais que se manifestam nas relações 

sociais. A pobreza é multidimensional e quando se trata de gênero e classe o 

patriarcado está intrínseco. A desigualdade em gênero compreende relações de 

poder que reiteram uma cultura de submissão. 

 
Em sentido a funcionalidade capitalista-patriarcal, a instituição prisional 
perpetua e dissemina desigualdades de gênero em seu espaço, 
através das suas condições físicas, funcionais e nas poucas políticas 
voltadas ao gênero feminino, que condicionam à mulher a um padrão 
de desenvolvimento social, que por fim, na maioria das vezes, irá 
determinar a construção social de mulher.( NASCIMENTO, 2012, 
p.179) 

 

2.1 O Serviço Social no Patronato de Cascavel e a população assistida 

 
O Patronato é um projeto de extensão do programa Universidade Sem 

Fronteiras – USF/SETI, vinculados à Universidade Estadual do oeste do Paraná 

– UNIOESTE e em parceria com o Departamento Penitenciário - DEPEN. 

 O Patronato tem como função, fiscalizar o cumprimento de penas, bem 

como promover a ressocialização e reinserção social do sujeito egresso do 

sistema prisional, ou dos que cumprem medidas alternativas, em liberdade. 



 

Considerando os objetivos do Patronato, diversos são os serviços ofertados pela 

equipe multidisciplinar (Psicologia, Pedagogia, Direito, Serviço Social). O mesmo 

foi implantado em 2018 e desde seu início contou com uma profissional do 

Serviço Social. Com o tempo de implantação é notório que inúmeras demandas 

requerem a estruturação do trabalho por parte da área. Nesse esforço coletivo 

da equipe, evidencia-se que a organização das atividades tem suscitado a 

necessidade de um trabalho consistente, para além dos atendimentos individuais 

e de interface com as políticas sociais públicas. Características deste espaço 

sócio jurídico revelam que programas e projetos precisam consolidarem-se 

numa proposta de ressocialização diferenciada, não desconectando o sujeito de 

sua realidade sócio histórica e de determinantes sociais que são parte 

constituinte da realidade social.  

O Serviço Social tem executado suas atribuições privativas de acordo com 

a dimensões teórico metodológica, ético política e técnico operativa; contribuindo 

para desnaturalizar condições sociais que muitas vezes são atribuídas ao 

sujeito. As demanda específicas dos assistidos são articuladas pelas políticas 

sociais existentes no município e estão asseguradas na LEP, em seu Art.º 10 

como dever do Estado a assistência material, á saúde, jurídica, educacional, 

social e religiosa ao egresso (BRASIL, 1984). Os projetos seguem diretrizes 

estaduais, com autonomia para a construção na realidade local.  

A partir dos atendimentos o Serviço Social evidenciou à necessidade de 

maior visibilidade ao público feminino, com ações direcionadas ou de maior 

impacto que considere as particularidades em torno a reinserção da assistida. 

Diante deste, o Serviço Social realizou um estudo sócio econômico, para melhor 

apropriação da realidade social.   

Os dados que serão apresentados referem-se aos atendimentos as 

mulheres no período de Março de 2018 á Janeiro de 2019, contabilizou-se 104 

mulheres frente aos 1.533 Assistidos e PSC, o que corresponde à 

aproximadamente 8% do público atendido. Parte das informações era 

desconhecida, visto que algumas assistidas não passaram pelo atendimento 

inicial da equipe, pois cumpriam suas penas antes mesmo da criação do 

Patronato. O Estudo contou com um roteiro estruturado com levantamento de 

dados de planilhas internas do Patronato e registro de atendimento do Serviço 



 

Social. Os dados de gênero feminino contemplados no estudo são: o estado civil; 

escolaridade; natureza do crime; faixa etária; número de filhos, trabalho.  

Na sequência, destacamos os principais dados. O estado civil das 

assistidas no Patronato é representado por 37% solteiras, em união estável com 

um total de 27% destas, 13%casadas, 6% viúvas, 7% divorciada e 10% não 

informado. Deste perfil 50% não possuem um companheiro (a). 

 Entre as mulheres assistidas, 44% têm filhos, 52% não possuem filhos, e 

4% não informado. Como chefes da família e pelo perfil econômico social 

demandam a proteção social. 

O crime mais praticado pelas assistidas no Patronato é o tráfico de drogas, 

respondem pelo Art.33, 51%, seguido dos crimes de roubo Art.157, 12%, furto 

Art. 155, 9%, homicídio Art.121, 5%,e em menor proporção outros crimes com 

um menor número.  

 As mudanças ocorridas na sociedade tem ampliado o espaço público as 

mulheres o que não significa o rompimento da relação patriarcal, a modernização 

não tem suprido os traços históricos de objetificação da mulher e de domínio. 

Ocupam e circulam por espaços privados, mas a detenção do poder requer 

outras competências que se formam num conjunto cultural que reconhece nas 

diferenças a equidade. Alguns estudos apontam a mulher e seu ingresso no 

crime como autonomia, com poder de escolha sobre sua liberdade. 

(NASCIMENTO, 2012, p. 177), [...] muitas que vão de encontro a essas 

opressões e descobrem na negativa do crime uma forma de se “libertar” e se 

colocar no espaço público. Entretanto, se retirarmos os crimes de perfil 

patológico estão elas envoltas ao crime de tráfico, patrimônio que constituem-se 

em renda. Os próprios crimes da violência também precisam ser associados ao 

histórico da violência em gênero. O que denota que essa “opção” pelo crime é 

inócua. Cabe questionar que autonomia é essa? A opção pelo crime é dissociada 

de condicionantes?  

A condição de sustento, associado a baixa escolaridade, a não 

profissionalização, a restrita oferta de trabalho, constituem-se em fatores de 

vulnerabilidade e as conectam com alternativas do crime, muitas vezes sob o 

ideal do amor e da relação patriarcal, tornam-se reféns de um ciclo de 

exploração. 



 

 Para SAFIOTTI (2004), a relação de gênero pressupõe classe social, 

concebida na construção histórica; e na expressão da questão social brasileira 

e considerar elementos de raça, como leitura de uma realidade social 

excludente. O patriarcado é um sistema ideológico que mistifica e aliena as 

relações sociais de classe, raça/etnia e gênero.  

Cabe ressaltar, que a inserção das mulheres no mercado de trabalho, se 

apresenta de forma mais intensa, pela combinação de fatores econômicos, 

sociais e culturais, com avanço da industrialização, modificou a estrutura 

produtiva, a urbanização e a queda da taxa de fecundidade e proporcionaram as 

mulheres uma maior liberdade para realizar atividades fora de casa. A mulher se 

vê condicionada as novas modalidades de trabalho, aos avanços tecnológicos e 

suas consequências, como o mercado informal, o desemprego, a pobreza, a 

fome e a desigualdade social. (NASCIMENTO, 2012, p. 173). 

 A precarização do trabalho, a dificuldade de acesso é retratada nos dados 

da situação trabalhista dessas mulheres. 39% desta trabalham como autônomas 

22% estão inseridas no mercado formal, 10% estão desempregadas, 6% em 

benefício do INSS, 14% sem informações e 9% outros. A condição de autônomas 

estabelece um controle diferenciado do tempo e a conciliação as atividades 

domésticas, contudo sem naturalização é reflexo de um alto índice de 

desemprego, associado a baixo investimento em benefícios sociais, marcado por 

antecedentes criminais. É importante ressaltar que enquanto condição de pena 

em liberdade a assistida precisa estar trabalhando, esforços são articulados pelo 

Patronato para obtenção de vínculos empregatícios. Um importante debate 

precisa avançar no sentido ontológico do trabalho em detrimento ao emprego e 

cumprimento de pena. 

 Outra questão relevante é o nível de escolaridades, 41% das mulheres 

não concluíram o ensino fundamental, 6% concluíram o ensino fundamental, 

além disso, o gráfico demonstra que 27% encontram-se com ensino médio 

incompleto, e 16% concluíram o ensino médio e apenas 2%, alcançaram o nível 

superior, mas não finalizaram a graduação e entre o ensino técnico e superior 

concluídos, contabilizam um total de 1% cada e 6% sem informações. 

Diante do exposto, podemos compreender que, a escolaridade interfere 

na condição de trabalho. Para (NASCIMENTO, 2012, p. 180) “As tarefas 



 

domésticas como único trabalho, interferem na realização de outras atividades 

necessárias ao desenvolvimento do sujeito, pois se efetiva enquanto um trabalho 

incessante, desvalorizado e que se limita a mulher”. 

 Analisando-se o perfil das mulheres pós-reclusão, é notório que não 

houve efetividade numa política educacional no sistema de regime fechado. É 

possível afirmar que esta dimensão encontra-se alijada e excluída do universo 

da assistida que somente no seu histórico de vida e de relações sociais é 

possível conhecer e construir possibilidades que ultrapassem os tradicionais 

limites de um processo educacional. 

 Outro dado relevante se encontra no levantamento da faixa etária, 

percebe-se que o perfil etário é de jovens, entre 26 a 30 anos, 28%,de 18 a 25 

anos 17%, de 31 a 35 anos 18%,  de 36 a 40 anos 10% e nas outras faixas  

somadas 27%.Esses dados se aproximam em âmbito nacional que retratam que 

a Faixa etária concentra-se de 50% de 18 a 29 anos em regime aberto. 

 Considerando ser um público desconhecido o estudo também levantou 

dados de reincidência criminal destas mulheres, observamos que maior parte 

desse público não teve nenhum reincidente, totalizando 63% dessas e apenas 

31% voltaram a cometer algum tipo de crime. Contudo, encontram-se em trâmite 

do cumprimento da pena em liberdade, o que recai ao Patronato um investimento 

em condições de trabalho e recursos que possibilite otimizar as ações de 

ressocialização. Os suportes técnicos são fundamentais para a reorganização 

da vida na comunidade. O trabalho multidisciplinar demonstra inclusive quão 

complexo é a ressocialização, se estende ao conjunto familiar e a inúmeras 

expressões da questão social ultrapassando medidas de simples escuta, 

acolhimento, para uma articulação de parcerias, programas, oferta de serviços e 

benefícios que principalmente na fase inicial são suporte às inúmeras restrições 

e conflitos que enfrentam na “volta a sociedade”. 

 Este estudo instiga a novas aproximações teórico operativas que 

desvelem elementos que ainda encontram-se suspensos no consciente coletivo 

do programa, como outros de possam desnaturalizar condutas e padrões 

reiterados cujos resultados precisam inclusive serem avaliados. Pensar a 

ressocialização não  deve tomar relevância a partir do esgotamento do sistema 



 

fechado e de tecnologias de sistema aberto. Observa-se a necessidade de 

ampliar o debate e medidas de ressocialização.  

 

3. CONSIDERAÇÕESFINAIS  

O presente artigo, no decorrer de sua elaboração, vislumbrou analisar a 

invisibilidade da mulher no cumprimento de penas, tendo em vista a reflexão 

sobre a condição social e de intervenção no processo de ressocialização desse 

público, que é atendido no Patronato.  

Diante disso, o que percebemos nessa análise é que as relações de 

gênero não poderiam deixar de se manifestar também na ressocialização, cuja 

atenção não é diferenciada, na busca de equidade e fortalecimento da 

autonomia. No contexto da criminalidade, observamos que houve um aumento 

significativo das mulheres no mundo do crime, A resposta do Estado tem sido 

ineficiente, limitada, com a forte perspectiva punitiva, faz se necessários colocar 

a ressocialização em novos patamares de execução. Uma vez percebido o 

aumento da criminalidade deste público e da opção por medidas em liberdade, 

o investimento na ressocialização deve ser no mínimo compatível com as altas 

expectativas demandas aos sujeitos egressos. 

Diversas são as formas aplicadas na ressocialização, mas a 

complexidade coloca em questão; a adoção de práticas que se reiteram e se 

remodelam na culpabilização de sujeitos. A partir do estudo do perfil dos 

assistidos no Patronato evidencia-se que grandes são os desafios em 

proporcionar alternativas que ficaram relegadas no tempo. Há de se considerar 

que é uma população jovem em fase economicamente ativa, mas com um atraso 

cultural de décadas. Também que as intervenções na perspectiva de gênero 

requer ser intensificada; não como alguns a entendem, divisão sexista.  

O que está em questão são as particularidades que essas mulheres 

enfrentam ao retornarem a vida comunitária; até porque seus vínculos afetivos, 

seus históricos de violência, de pobreza, exclusão permanece sob o agravo de 

um antecedente criminal. A ressocialização incorpora a dimensão do sujeito, da 

sua dignidade, sua história de vida, sua maturidade pessoal e profissional. A 

intervenção não é reduzida à escuta, mas de ofertas concretas, sistematizadas, 



 

planejadas, avaliadas num conjunto medidas multidisciplinares interconectadas 

que sintetizem um modo de proteção e promoção social na ressocialização. 

Reconhecer que o traço patriarcal perpassa inclusive instituições e ações, 

que sob o jugo moralista reitera prática e também cerceia e limita direito. Assim, 

estudos que trazem a visibilidade ao gênero são capazes de desconstruir visões 

equivocadas e promover outras perspectivas que num processo de 

ressocialização ampliam a visão de mundo das assistidas. 

O Serviço Social por sua vez, tem papel fundamental para efetivação de 

políticas públicas, e no trabalho multidisciplinar qualifica a intervenção tanto na 

compreensão das expressões da questão social. Trabalhar com a 

ressocialização requer clareza jurídica, mas também social. Um conjunto 

integrado, articulado e de qualidade deve ser o suporte para uma ação efetiva 

sobre ressocialização. 
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