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Resumo:
Este artigo visa apresentar a importância da extensão universitária e da política pública de educação,
através da parceria com as escolas municipais e estaduais que possuem o EJA (Educação de Jovens e
Adultos) e do CEEBJA (Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos). Para tanto tem
como objeto um dos subprojetos desenvolvidos no programa de extensão Pró-Egresso. O trabalho do
Programa Pró-Egresso ocorre em parceria com a Secretaria Estadual da Justiça e da Cidadania,
através de projetos extensionistas de atendimento aos egressos penitenciários e prestadores de serviço
comunitário. O subprojeto “Janela para o conhecimento: uma possibilidade de inclusão social”
atende aos beneficiários do Programa incentivando-os a iniciar ou retomar os estudos. Neste trabalho
apresentamos a concepção atual de Extensão, aspectos referentes a concepção de juventude e
dificuldades dos jovens em se manter nos estudos. Finalizamos apresentando dados parciais de duas
pesquisas em andamento sobre este subprojeto. Conclui-se que a maioria dos beneficiários do PróEgresso são jovens de camadas populares, com dificuldades de inserção no mercado formal de
trabalho, trazem em suas histórias de vida marcas da desigualdade social, praticaram algum delito e
já foram julgados pela justiça. É preciso investimento em ações preventivas a reincidência e uma
dessas ações é a proposta de encaminhamento dos beneficiários ao início ou retorno aos estudos.
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Subject: Pró-Egresso Program: an experience of university extension and the public policy
education

Abstract
This article presents the importance of university extension and public education policy, through the
partnership with the municipal and state schools that have EJA (Youth and Adult Education) and
CEEBJA (State Center of Basic Education for Youths and Adults). So the object of study is a
subproject developed in the “Pró-Egresso” Extension Program. The work of the Pró-Egresso occurs
in partnership with the State Secretary of Justice and Citizenship, through extension projects of

services to individual out of prisons and community service providers. The subproject “Window to
knowledge: a possibility of social inclusion” serves to the beneficiaries encouraging them to start or
return to their studies. This work presents the current concept of extension, aspects related to youth
and difficulties of young people to remain in school. Partial data from two ongoing researches on this
subproject are presented. We conclude that most beneficiaries from Pró-Egresso are young from low
class, with difficulties of inclusion in the formal labor market, they bring into their life stories social
inequalities, crime and some have already been tried by the courts. It is necessary to invest in
prevention of recurrence and one option is the possibility of beneficiaries start or return to school.
Key-words: Extension, Education, Public Policy

1 Introdução
Este artigo tem o objetivo de abordar alguns pontos da ação extensionista
desenvolvida no Programa Pró-Egresso da Universidade Estadual de Ponta Grossa no tocante
a parceria com a política pública de educação na última década.
Entende-se que a extensão universitária envolve a universidade, a sociedade e as
políticas públicas, com a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Por isso o contato
com parcelas da população alvo dos projetos extensionistas tornam-se um campo profícuo de
reflexão, pesquisa e possibilidade de ampliação da intervenção que extrapole o ensino
distanciado da sociedade onde a universidade está inserida.
É o processo contínuo de reflexão e avaliação que confere a extensão dinamismo e
interação com a complexidade da realidade. Assim, pretende-se apresentar ações em
andamento no Programa Pró-Egresso voltadas a educação, incluindo aspectos que envolvem
uma pesquisa em andamento para elaboração de uma monografia de conclusão do curso de
Serviço Social e um projeto, iniciado em fevereiro/2011, de monitoria do andamento destas
atividades.
Para tanto o foco será um dos projetos desenvolvidos no Programa Extensionista PróEgresso, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG): “Janela para o Conhecimento:
uma possibilidade de inclusão social”. O Programa Pró-Egresso (PPE) efetiva-se a partir de
um termo de convênio celebrado entre a Secretaria Estadual da Justiça e da Cidadania (SEJU)
e a UEPG, para atendimento aos egressos do sistema penitenciário e aos prestadores de
serviço comunitário (pessoas que cometeram delitos considerados de potencial ofensivo leve e
não passaram pelo sistema prisional), todos com idade superior a 18 anos. Para referir-se a
todos os atendidos no PPE, egressos do sistema prisional ou não, a equipe atuante
convencionou denominá-los de beneficiários, uma vez que receberam algum benefício legal.

O trabalho desenvolvido no Programa envolve as áreas de Direito, Pedagogia,
Psicologia e Serviço Social. As áreas de Direito e Serviço Social o fazem através de projetos
de extensão e mantém atuação permanente desde a implantação do Programa em 1977.
No início da década de 2000 houve um expressivo aumento no número mensal de
beneficiários encaminhados pelo poder Judiciário ao Programa Pró-Egresso. Na época o PPE
contava somente com a atuação das áreas de Direito e de Serviço Social. A partir da análise
do perfil dos beneficiários cadastrados e dos seus relatos durante o atendimento individual
mensal, a equipe de Serviço Social implantou alguns projetos visando atender as demandas
identificadas. Um desses projetos elaborados e implantados foi “Janela para o Conhecimento:
uma possibilidade de inclusão social” destinado a proporcionar aos egressos penitenciários e
prestadores do serviço comunitário possibilidades de início (para os analfabetos) ou retorno
aos estudos (ensino fundamental e médio).
A equipe procura incentivá-los esclarecendo sobre a importância da conclusão dos
estudos para suas vidas, e mesmo para uma melhor inserção no mercado de trabalho,
contribuindo assim para a qualidade de vida. Este projeto se desenvolve através de parcerias
com EJA (Educação de Jovens e Adultos) e CEEBJA (Centro Estadual de Educação Básica
para Jovens e Adultos).

2. Programa Pró-Egresso: a Extensão Universitária e a Política Pública de Educação
No final do século passado ocorreram diversos avanços nos setores econômico,
científico, tecnológico, acrescidos das consequências advindas do neoliberalismo e da
globalização. Tais fatos contribuíram para modificações da realidade no mundo
contemporâneo, imprimindo à sociedade atual a marca da complexidade. Contudo, permanece
a distribuição desigual de bens e serviços produzidos socialmente. Assim aos segmentos da
população que não pertencem a elite privilegiada as políticas públicas são fundamentais no
atendimento das suas necessidades, especialmente aqueles segmentos que somente através das
políticas públicas tem acesso ao atendimento da saúde, educação, habitação, segurança,
cultura, transporte.
No Programa Pró-Egresso de Ponta Grossa o perfil da maioria dos beneficiários
demonstra que são provenientes das camadas menos favorecidas da população, entre outras
características são de pessoas que não tiveram acesso ou desligaram-se cedo do sistema
educacional. Portanto, é inevitável considerar que a universidade, enquanto espaço
privilegiado de produção de conhecimentos e formadora de profissionais de nível superior,

também desenvolva ações voltadas àqueles que não tiveram condições de ingressar nos cursos
universitários. E a extensão torna-se um canal viabilizador de intermediação entre a
universidade e a sociedade onde está inserida, pois se por um lado o desenvolvimento de
ações extensionistas permite a realização de pesquisas e a oxigenação do ensino, por outro
necessariamente a universidade deve estar atenta às demandas da população envolvida nas
atividades de extensão, especialmente em se tratando de uma universidade pública.
E o que se entende por extensão universitária e políticas públicas?
Segundo Quimelli (2006, p. 283) a função mais jovem da universidade é a extensão,
que deve ser concebida como indissociável da pesquisa e do ensino. As atividades
extensionistas devem ir além de ser fonte de oxigenação do conhecimento produzido na
universidade, pois contribuem “[...] para a formação plena do aluno cidadão, oportunizando
trabalhar a partir da realidade concreta, cooperando para construção de uma sociedade melhor
e melhoria da qualidade de vida da população”.
Atualmente, a extensão universitária fundamenta-se pelas propostas do Plano
Nacional de Extensão Universitária, pelo Programa Universidade Cidadã e outros documentos
produzidos pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas
Brasileiras (QUIMELLI, 2006).
A Extensão Universitária “[...] é o processo educativo, cultural e científico que
articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora
entre universidade e sociedade” (PLANO NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA,
1998, p. 1). O Plano Nacional de Extensão (1998, p. 2 e 4) reafima o compromisso social da
universidade “[...] como forma de inserção nas ações de promoção e garantia dos valores
democráticos, de igualdade e desenvolvimento social [...]” e também “a viabilidade de
interferir na solução dos grandes problemas sociais existentes no país”.
Nogueira (2000, p. 63) entende que “a universidade e, em especial, as pró-reitorias de
extensão devem induzir programas e projetos que visem enfrentar os problemas específicos
produzidos pela situação de exclusão.” Uma vez que a extensão universitária enquanto “[...]
processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma
indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade” (PLANO
NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 1998, p. 1) abre um leque de
posssibilidades para a interação da universidade na sociedade a que pertence. Ao assumir essa
conceituação da extensão no I Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão, em 1987, os
Pró-Reitores demonstraram

[...] a postura da universidade diante da sociedade em que se insere. Sua função
básica de produção e de socialização do conhecimento, visando a intervenção, na
realidade, possibilita acordos e ação coletiva entre universidade e população. Por
outro lado, retira o caráter de terceira função da extensão, para dimensioná-la como
filosofia, ação vinculada, política, estratégia democratizante, metodologia,
sinalizando para uma universidade voltada para os problemas sociais com o objetivo
de encontrar soluções através da pesquisa básica e aplicada [...] (PLANO
NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 1998, p. 2).

De acordo com Quimelli (2006a) o Plano Nacional de Extensão, enquanto plataforma
política segue alguns princípios pertinentes a universidade e a extensão universitária dentre os
quais: deve ser sensível aos problemas e apelos da sociedade através dos grupos sociais e com
os quais interage, deve priorizar ações que visem superar as atuais condições de desigualdade
e a exclusão existentes no Brasil e deve colaborar na construção e difusão de valores da
cidadania.
Todavia, não é de forma isolada que a extensão universitária atingirá suas pretensões,
para tanto lançará mão de recursos existentes na rede de atendimento do munícipio. Dentre os
recursos utilizados encontram-se as políticas públicas.
As políticas públicas “[...] têm sido criadas como resposta do Estado às demandas que
emergem da sociedade e do seu próprio interior, sendo a expressão do compromisso público
de atuação numa determinada área a longo prazo” (CUNHA E CUNHA, 2002, p. 12). Donde,
as políticas públicas são ações empreendidas pelo Estado a fim de atuar sobre as necessidades
da sociedade, visando de certa forma uma redistribuição das riquezas, bens e serviços sociais,
nas áreas da saúde, educação, assistência social, trabalho, habitação, entre outras.
O Estado é considerado uma arena de mediação entre os interesses conflitantes de
diferentes atores e nem todo problema que afeta a população de modo geral é alvo das
políticas públicas. Só a existência de problemas na realidade não significa que se tornarão
alvo das políticas públicas. Para tanto o problema deverá ser incorporado na agenda
governamental e passar por todo um processo de análise, inclusive política, de elaboração e
planejamento, para depois ser atendido pelas políticas públicas. Desta forma, tem-se que as
políticas públicas são decorrentes dos diferentes interesses presentes na sociedade, com a
tendência de predomínio de interesses da elite dominante, donde é importante a pressão
exercida por movimentos sociais e outros canais de organização da sociedade na defesa dos
interesses daqueles que vivem do trabalho.
Nas décadas de 1980 e 1990, por exemplo, o Brasil atendeu aos interesses neoliberais
de privatização e diminuição da intervenção estatal, com repercução nas políticas públicas,
inclusive na política educacional. O resultado de tais opções do governo tornou-se visível nos

índices de baixa escolaridade, alta evasão escolar, crescimento do ensino privado, crescentes
taxas de exclusão, analfabetismo e analfabetos funcionais.
Tais acontecimentos devem ser entendidos como decorrentes de um processo mais
amplo ocasionado pelas crises cíclicas do capitalismo, que oportunizaram o surgimento e
evolução do paradigma de produção da flexibilização, ocasionando alterações na área
empresarial, que também sofre o impacto das inovações tecnológicas, tanto no processo
produtivo quanto no gerenciamento do trabalho (PINTO, 2002). Paralelo a reestruturação
gerencial do processo de trabalho, estão os processos de reestruturação tecnológica e
informacional, que reduziu postos de trabalho e a requisição de trabalhadores nos processos
produtivos, ampliando o exército industrial de reserva. É inegável que as formas de
contratação de força de trabalho sofreram profundas alterações, com desvantagens para a
classe-que-vive-do-trabalho (denominação à classe trabalhadora utilizada pelo autor Antunes,
2004), pois exige um novo perfil de trabalhador.
A diminuição de postos de trabalho, crescentes exigências de qualificação profissional
e o elevado excedente de mão-de-obra pouco escolarizada, levaram a indicadores que
demonstram a existência de vagas de trabalho que não são preenchidas por falta de mão-deobra qualificada. Daí a importância da educação no processo de formação do cidadão.
Na realidade do Programa Pró-Egresso transparece tal situação, uma vez que salvo
raras exceções, os beneficiários cadastrados pertencem a classe-que-vive-do-trabalho,
conforme pode-se constatar nos indicadores da situação profissional, retirados do relatório
mensal de março de 2011: empregados com registro em carteira: 33,51%; empregados sem
registro em carteira: 21,03%; desempregados: 21,31% e autônomos: 23,65%. Destaca-se que
apenas 33,51% possuem registro em carteira de trabalho e 65,99% não contam com os
benefícios do mercado formal de trabalho.
O indicador por grau de instrução também revela a situação dos beneficiários:
analfabetos: 5,5%; ensino fundamental incompleto: 26,8%; ensino fundamental completo:
17,8%; ensino médio incompleto 28%; ensino médio completo: 12,55%; ensino superior
incompleto: 5,6%; ensino superior completo: 3,7%. Estes dados apontam um total de 32,3%
dos beneficiários nem mesmo concluíram o ensino fundamental e 28% possuem ensino médio
incompleto, que somados com os 17% do ensino fundamental completo, são dados que
apontam para 77,3% dos beneficiários não concluíram o ensino médio. O grau de instrução e
os indicadores da situação profissional dos mesmos estão diretamente relacionados, uma vez
que 65,9% não estão inseridos no mercado formal de trabalho.

Ainda vale citar o indicador relativo a idade, situando apenas três níveis de faixa
etária: de 18 a 24 anos: 34,4%; de 25 a 29 anos: 24,7%; de 30 a 34 anos: 17,8%. Na faixa
etária dos 18 aos 29 anos há um índice de 59,1% dos beneficiários. Portanto, tais dados
revelam que a maioria dos cadastrados no PPE são jovens, com baixa escolaridade e excluídos
do mercado formal de trabalho. Geralmente, são pessoas rotuladas e não raro são
estigmatizados, sem que sua situação seja contextualizada, mas que podem não reicindir
quando são promovidas ações que melhorem suas condições de vida e voltadas à
emancipação.
A partir destes indicadores é preciso contextualizar a compreensão do que se concebe
como jovem na atualidade, bem como sua relação com a educação escolar e o trabalho.
A Política Nacional da Juventude no Brasil considera jovens os cidadãos e cidadãs
com idade entre os 15 e 29 anos de idade. Segundo Cavalcante (2009, p. 4), para vários
autores a concepção de juventude é produto de uma construção histórica e conceber a
“juventude no singular não abrange a diversidade e complexidade do fenômeno nas
sociedades contemporâneas”. Portanto, a concepção de juventude extrapola a passagem
cronológica de um momento de vida marcado por idade.
Para Dayrell (2007) existem diversas concepções sobre a juventude que interferem em
nossa maneira de compreendermos os jovens. A juventude pode ser concebida ainda como
“momento de crise, fase difícil, dominada por conflitos com a auto-estima e/ou com a
personalidade” (DAYRELL, 2007, p. 156).
Tais concepções da juventude são socialmente construídas e centradas em
características que não dariam conta de apreender a complexidade do que é “ser jovem” no
mundo de hoje. Assim, falar de juventude contempla além dos aspectos biológicos de uma
determinada faixa etária, outros aspectos. Para Sallas e Bega (2006, p. 46-47) “[...] questões
socioculturais e políticas parecem ser determinantes, muito mais que os processos biológicos
próprios do período”. As autoras consideram três aspectos referentes à juventude: “[...] ser um
estado transitório, sustentar-se por critérios próprios de auto definição e ser marcado pelo
pertencimento a determinados grupos”.
Tem-se, então, que os jovens oriundos das camadas mais pobres da população são os
mais atingidos pelas transformações no mundo do trabalho, pelas fragilidades do sistema
educacional e técnico. Estes jovens, em função da necessidade de garantir a sua subsistência e
de suas famílias, são impulsionados a uma inserção precoce no mercado de trabalho, o que
estimula a saída da escola. Ao passo que os jovens das classes média e alta crescem em meio
ao desenvolvimento da microeletrônica, da informatização, experimentam uma escolaridade

mais elevada, dedicando mais tempo aos estudos, consequentemente, garantem uma
qualificação mais compatível com as exigências do mercado.
É, portanto, inegável a condição de desvantagem de acesso ao mercado formal de
trabalho para os jovens que não conseguem concluir o nível básico de ensino. Acrescente-se
ainda que com o passar do tempo, a pouca escolarização e qualificação profissional, somados
a intensa concorrência no mercado, facilmente são lançados a empregos temporários e ao
mercado informal de trabalho.
Os dados confirmam esta constatação, Costanzi (2009, p. 63-64) cita que:

[...] dos 22 milhões de jovens economicamente ativos em 2006, aproximadamente
3,9 milhões estavam desempregados e 11 milhões estavam inseridos em ocupações
informais. Isto significa que 15 milhões de jovens brasileiros economicamente ativos
estavam excluídos de um emprego formal devido ao desemprego ou à informalidade
[...] do total de 34,7 milhões de jovens de 15 a 24 anos existentes no Brasil em 2006,
18,2 milhões estavam ocupados, 12,5 milhões estavam inativos, e cerca de 3,9
milhões, desempregados. Deste mesmo total, 16,3 milhões (46,9%) estavam
estudando e 18,4 milhões (53,1%) estavam fora da escola.

Dayrell (2005, p. 309-310), concebe que a juventude muito mais que uma passagem,
caracteriza-se pelo exercício de inserção social, num processo influenciado pelo meio social e
pela qualidade das trocas aí presentes:

[...] A juventude constitui um momento determinado, mas que não se reduz a uma
passagem, assumindo uma importância em si mesma como um momento de
exercício de inserção social, no qual indivíduo vai se descobrindo e descortinando as
possibilidades em todas as instâncias da vida social, desde a dimensão afetiva até a
profissional. Esse processo é influenciado pelo meio social concreto no qual se
desenvolve e pela qualidade das trocas que este proporciona, fazendo com que os
jovens construam determinados modos de ser jovem [...]. (grifo nosso)

Constata-se a importância do meio social em que o jovem vive e também que a
juventude deve ser concebida enquanto “[...] parte de um processo mais amplo de constituição
de sujeitos, mas que tem especificidades que marcam a vida de cada um [...]” (DAYRELL,
2007, p. 158). O meio social inclui a relação que os jovens mantem com o ambiente escolar,
que nem sempre é marcado por ser inclusivo ou mesmo devido a maneira como são
trabalhados os conteúdos, causando-lhes desinteresse. Enfim, são diversos os aspectos que
interferem na relação estabelecida entre os jovens e a escola, especialmente para aqueles que
frequentam a escola pública, pois são restritas as possibilidades de troca de escola, mesmo
quando há dificuldades de adaptação para o aluno.

Na última década houve um esforço para construção de um ensino geral voltado as
camadas populares que tem acesso tão somente a rede de ensino pública. Neste contexto de
desemprego decorrente da globalização da economia e dos avanços tecnológicos a educação
de qualidade se torna imprescindível.
De modo geral, para os jovens e adultos que vivem do trabalho, a modalidade mais
acessível é o ensino médio de educação geral, devendo ser ofertada inclusive para todos os
que não tiveram acesso na idade apropriada, conforme previsto em lei. Pois, tem-se que os
processos educativos e os de produção no mundo do trabalho são atividades sociais com
natureza diversa, porém mantém entre si conexões (Frigotto, 2005). E muitos são os
desdobramentos dessa relação, como a exemplo o não acesso a educação impulsionaos
trabalhadores a se sujeitarem ao exercício de atividades pouco rentáveis, em funções
subalternas.
É neste cenário que o Programa Pró-Egresso desenvolve sua intervenção e, como
situado anteriormente, no início da década passada a equipe extensionista implantou projetos
destinados ao encaminhamento para tratamento de problemas com o uso indevido de drogas, a
colocação dos beneficiários no mercado formal de trabalho, encaminhamento a cursos
profissionalizantes, e o projeto “Janela para o Conhecimento: uma possibilidade de inclusão
social” destinado ao encaminhamento para os estudos.
Na época verificou-se um percental elevado de pessoas que não possuíam escolaridade
suficiente para inclusão no mercado de trabalho formal, procedimento que era viabilizado
através de uma parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho/Agência do Trabalhador. Tal
constatação estimulou a equipe a estabalecer parcerias com as secretarias de educação
municipal e estadual para encaminhar ao início ou retorno aos estudos aqueles beneficiários
que não possuiam condições de inclusão no mercado de trabalho.
A equipe de Serviço Social partiu do entendimento de não ser suficiente identificar no
sistema penal brasileiro a ineficiência para conter a criminalidade, mas são necessárias ações
que contribuam para redução da criminalidade e que muitos daqueles beneficiários pertencem
a classe-que-vive-do-trabalho. Fato este que os limitava a vislumbrar outros horizontes devido
a sua condição de analfabetos ou por não ter concluído o ensino médio, pois se sentiam
excluídos da possibilidade de conseguir uma colocação no mercado formal de trabalho. Em
diversos casos analisados pela equipe, eles não buscavam objetivos de longo prazo, preferiam
o risco de praticar delitos com “ganhos” imediatos, apesar de serem resposabilizados pelas
conseqüências decorrentes.

Desta forma, buscando ultrapassar a mera fiscalização de condições judiciais e intervir
de forma mais efetivamente nesta situação, foi elaborado e proposto ao promotor do Juizado
Especial Criminal um projeto piloto a ser desenvolvido, com a concepção de que cumprir a
pena ou a transação judicial apenas como punição era insuficiente e não trazia significativas
alterações na vida daquelas pessoas. Nos primeiros anos enfrentou-se resistência por parte de
alguns juízes e promotores, que possuíam a concepção de pena com feições de caráter
meramente punitivo, e não de uma possibilidade de melhorar as condições de convívio social
dos indivíduos. Mesmo assim a proposta teve adesão dos beneficiários e, ano após ano,
expandiu-se ao atendimento de beneficiários encaminhados por todas as Varas Criminais,
inclusive da Justiça Federal.

3. Metodologia
A metodologia de trabalho envolve contato anual com as secretarias municipais e
estaduais para atualizar a listagem de diretores e identificar em quais escolas haverão turmas
do EJA e do CEEBJA.
Quanto ao encaminhamento dos beneficiários há um processo de atendimento
individual que se inicia na sua primeira apresentação no Programa Pró-Egresso e é realizada
uma entrevista inicial e após verificação do grau de instrução, entre outras orientações
repassam-se informações sobre a possibilidade de cumprir a prestação de serviço comunitário
na forma de retorno aos estudos, motivando-os e explicando-lhes sobre a importância do
ensino para sua vida e outras vantagens daí advindas, bem como se dará o acompanhamento.
Não é um processo fácil, pois nesse momento aparecem as resistências e nem sempre as
pessoas querem compartilhar as experiências negativas referentes a sua inserção anterior no
sistema educacional. Muitas vezes a pessoa inicia o cumprimento da prestação de serviço
comunitário de forma tradicional e na sequência do acompanhamento mensal é que o
beneficiário decide mudar para cumprir em forma de início ou retorno ao estudo. Após iniciar
todo mês deve retornar ao PPE para entregar uma folha constando as horas que cumpriu e
uma declaração onde constam as disciplinas em que está matriculado.
Apesar do acompanhamento individual mensal realizado junto aos beneficiários
constatou-se, no final de 2010, que não há um monitoramento que permita acompanhar:
quantas pessoas estão matriculadas e permanecem estudando, quantos desistem e retornam a
outra forma de cumprimento da PSC e por que, quantas pessoas iniciam mensalmente, se no
EJA ou no CEEBJA, quais são os responsáveis pelo atendimento dos beneficiários que mais
estão empenhados em efetivar esses encaminhamentos, e porque há pouco empenho por parte

de outros. Estes são alguns dos indicadores a serem sistematizados e que poderão subsidiar
uma avaliação a fim de proporcionar condições para incrementar a proposta em andamento,
inclusive motivando a equipe para que amplie o número de pessoas encaminhadas.
Portanto, em fevereiro deste ano iniciou-se o subprojeto de monitoramento
“Desafiando Números”, a fim de sistematizar os dados de encaminhamentos realizados para
estudos e elaborar relatórios bimestrais, para instrumentalizar as ações em andamento e para
subsidiar um relatório anual de avaliação final. A seguir citaremos alguns dados parciais
levantados.
Atualmente 66 beneficiários estão matriculados, sendo 14 no EJA e 52 no CEEBJA.
No quesito idade segundo os registros: de 18 a 24 anos são 24; de 30 a 45 anos: 35 e 7 acima
de 46 anos. E quanto a situação profissional: com registro em carteira – 23; sem registro – 10;
autônomo – 2; desempregado – 10 e aposentado – 2. Nota-se que mesmo aqueles que estão
trabalhando com carteira assinada estão aderindo ao projeto, pois um dos argumentos
utilizados para convence-los diz respeito as exigências do mercado de trabalho tanto na
contratação como na manutenção do emprego. Mas são 22 os beneficiários que estão fora do
mercado formal de trabalho e aqueles que se declaram autônomos muitas vezes vivem dos
denominados “bicos” que são trabalhos temporários que exigem pouca qualificação
profissional.
Durante os meses de fevereiro e março foram encaminhados 3 beneficiários para o
EJA e 5 para o CEEBJA. No gráfico abaixo verifica-se que o número de egressos
encaminhados para estudos nos meses de fevereiro e março supera o número de beneficiários
não egressos. Os dados demonstram que a procura pela qualificação profissional foi maior por
quem esteve em regime fechado.
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Fonte: dados registrados pela equipe atuante no processo de monitoria
Gráfico 1 - beneficiários

A seguir, é possível perceber no perfil dos beneficiários encaminhados para
cumprimento da prestação de serviço comunitário em forma de estudo a idade e o artigo do
delito praticado.
IDADE

20 - 30
31-40
41-50
mais de 50

Fonte: dados registrados pela equipe atuante no processo de monitoria
Gráfico 2 – idade

Visualizando o gráfico acima, podemos perceber que a adesão para o retorno aos
estudos é maior entre a faixa etária de 20 a 30 anos correspondendo a a 4 beneficiários, de 3140 anos 1, de 41 a 50 anos 2 benficiários e 1 acima dos 50 anos.
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Fonte: dados registrados pela equipe atuante no processo de monitoria
Gráfico 3 – artigo

O gráfico 3 demonstra que o artigo referente ao delito, não influencia na retomada aos
estudos por apresentar artigos diversificados. Os artigos em que os beneficiados referidos no
gráfico foram enquadrados referem-se a: artigo 33 da Lei 11343/2006 - tráfico de drogas;
artigo 163 do Código Penal - destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia; 309 do Código de
Trânsito Brasileiro (CTB) – dirigir sem habilitação; artigo 310 do CTB ceder veículo a pessoa
não habilitada; artigo 331 do Código Penal – desacato.
Outra iniciativa de análise e reflexão sobre o subprojeto “Janela para o conhecimento:
uma possibilidade de inclusão social” é o projeto pesquisa de conclusão de curso que está

sendo realizado por uma das estagiárias do Programa Pró-Egresso, e visa analisar a
importância da educação para os egressos, que cumprem a prestação de serviço comunitário
na forma de retorno aos estudos, fundamental e médio. A pesquisa está na fase de revisão
bibliográfica para construção do primeiro capítulo que abordará as concepções de educação, a
função social da escola, um histórico da educação brasileira até atualidades na área da política
educacional. No segundo capítulo será contextualizado o Programa Pró-Egresso enquanto
universo de pesquisa e a situação dos egressos penitenciários. E no terceiro capítulo serão
apresentadas e analisadas as categorias empíricas obtidas nas entrevistas que serão realizadas
com os egressos.

3. Considerações Finais
Embora nem todos os beneficiários que aderem a proposta continuem a estudar, a
maioria cumpre o período previsto de prestação de serviço comunitário, sendo que muitos
apesar de terminar o tempo de acompanhamento no Programa Pró-Egresso concluem o ensino
fundamental e/ou médio.
Dentre os beneficiários que retornaram aos estudos vale citar o exemplo de um pai que
depois de dois anos estudando melhorou muito sua auto-estima, e revelou, emocionado, que
precisou ser preso para continuar os estudos, conseguindo orientar seus filhos em atividades
escolares e participava das reuniões da escola. Este rapaz apresentou resistência para retornar
a escola em função de experiências negativas vividas na sua época de estudante e por se sentir
incapaz de aprender.
Ao mesmo tempo em que a proposta do sub-projeto “Janela para o conhecimento: uma
possibilidade de inclusão social” atende a política pública voltada aos beneficiários da justiça
se constitui num profícuo campo de estágio e pesquisa, e só é efetivado por estar articulado
com a política pública de educação.
Kuenzer (2010), de acordo com o documento final do Conferência Nacional da
Educação (2010) a política que orienta a estruturação do novo PNE (Plano Nacional de
Educação) 2011-2020 vislumbra a necessidade de adoção de ações que visem à inclusão de
todos no processo educativo, com respeito e atendimento à diversidade socioeconômica,
cultural, de gênero, étnica, racial e de acessibilidade. É preciso garantir o acesso, permanência
e conclusão de estudos com bom desempenho. Entretanto, ao considerarmos os dados citados
por Kuenzer (2010, p. 859) percebe-se que há muito a se fazer para a inclusão de todos na
escola, permitindo não só o acesso, mas a permanência dos jovens/adultos no ensino médio:

Os dados disponíveis para o ensino médio, embora descontinuados e com os limites
já apontados, apresentam um quadro preocupante, uma vez que apontam crescente
retração quando comparados à evolução das matrículas ocorrida entre 1991 e 2001 e
ao movimento ocorrido no ensino fundamental entre 2000 e 2008.
Assim é que, se as matrículas no ensino médio cresceram 32,1% entre 1996 e 2001,
passando de aproximadamente 5,7 milhões para 8,4 milhões, no quinquênio seguinte
cresceram apenas 5,6 %, passando a decrescer a partir de 2007, de modo a
configurar crescimento negativo de -8,4% de 2000 a 2008, segundo os dados do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Esta retração se acentua entre 2008 e 2009, atingindo um percentual de -3,2%, sendo
que, em 2008, foram 8.369.389 matrículas contra 8.337.160 em 2009; ou seja, em
apenas um ano, uma diferença de 32.229 matrículas.

Constata-se que os beneficiários do Programa Pró-Egresso fazem parte dessa realidade
do sistema educacional brasileiro e que a extensão deve trabalhar sobre essa problemática,
pois os beneficiários trazem em suas histórias de vida marcas da desigualdade social,
praticaram algum delito e já foram julgados pela justiça. É preciso investimento em ações
preventivas a reincidência e uma dessas ações é a proposta de encaminhamento dos
beneficiários ao início ou retorno aos estudos
É inegável a necessidade de ampliação do acesso e permanência nas escolas daqueles
que não o fizeram na sua infância ou adolescência por condições adversas, são alunos
defasados em termos cronológicos, da idade-série correspondente. Toda sociedade deve
somar esforços aos anseios dos defensores da educação para todos. E, portanto, a proposta do
Programa Pró-Egresso de colaborar na construção de cidadania, ao incentivar os beneficiários
a iniciar ou retornar sua inserção no sistema de ensino escolar busca fornecer-lhes subsídios à
superação da situação em que se encontram, prevenindo a reincidência criminal, o que está
em consonância com os preceitos da política pública de educação.
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