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Resumo: O presente trabalho foi apresentado originalmente para Conclusão do Curso 
de Serviço Social da Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana. E, se 
propôs a abordar a função da extensão universitária em áreas de vulnerabilidade social 
através do estudo voltado para o projeto de pesquisa e extensão do Núcleo de Penas 
Alternativas do Vale do Ivaí (NUPEA), e apresentar quais mudanças ocorreram a partir 
da implementação do programa supracitado especificamente na comarca de Marilândia 
do Sul estado do Paraná. Para responder esta questão foi empreendida uma revisão 
bibliográfica a qual fundamentou os dois primeiros capítulos com o intuito de investigar 
como se deu o processo de evolução da universidade brasileira pós 1964 com a ditadura 
militar bem como a criação da política específica de extensão universitária através do 
Plano Nacional de Extensão Universitária e do Programa Universidade Sem Fronteiras 
do Estado do Paraná. No terceiro capítulo foi realizada pesquisa de campo através da 
técnica de entrevista semi estruturada realizada com equipe multiprofissional do projeto 
de pesquisa e extensão NUPEA, e com os representantes do Estado, envolvendo o Poder 
Judiciário, o Ministério Público, sociedade civil e por último o beneficiário. Concluímos 
que a extensão universitária garante sua função de socialização do conhecimento, a 
partir do momento que proporciona o aprendizado e experiência profissional de forma 
segura através da ligação direta entre teoria e prática. Sendo que para a Comarca 
atendida pelo programa as transformações ocorreram na medida em que houveram 
melhorias no controle e fiscalização da prestação de serviços à comunidade, resultando 
na diminuição da impunidade, da extinção de processos, e na garantia do caráter social 
da pena.  

 
Palavras-chave: extensão universitária, conhecimento, Prestação de serviços a 
comunidade. 

Introdução 
A função da extensão universitária traduz a evolução histórica do ensino 

superior em solo brasileiro e sua luta pela autonomia ideológica juntamente com a 
identificação de sua função social. Dessa forma, destaca-se nessa evolução histórica a 
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primeira grande onda de crescimento do ensino superior datada a partir de 1968 através 
da promulgação da Lei nº.5.540 de Diretrizes e Bases da Educação. A qual priorizou a 
ampliação do acesso a educação superior e contemplou em sua base fundamental o tripé 
ensino, pesquisa e extensão. Sendo que a última possuía papel secundário e com caráter 
instrinsicamente assistencialista. Todavia é importante destacar que esse período 
marcou um modelo de universidade seletiva, principalmente devido a intenção política 
ditatorial de garantir a efetivação do sistema capitalista, possibilitando que agravasse o 
sucateamento do ensino superior e através deste o discurso para abertura de instituições 
privadas na área. O que acarretou uma divisão do perfil dos alunos que ingressavam em: 
tecnicista, e profissionalizante, adequando o ensino superior nos moldes empresariais da 
ideologia capitalista, com princípios de rendimento e efieciência, deixando para o 
segundo plano a formação crítica e intelectual dos estudantes. E por decorrência, a 
segunda onda de crescimento a partir de 1995, se dá com a influência da política 
neoliberal, onde o incentivo para a  ampliação das instituições de ensino superior 
privadas em detrimento da desvalorização da educação pública se destacam, ocorrendo 
a abertura de novas modalidades de cursos mais curtos e à distância visando a agilidade 
na inserção de profissionais no mercado de trabalho porém sem uma preocupação por 
parte da área privada em valorizar a pesquisa e a extensão, não priorizando mais um vez 
a necessidade de evidenciar a função social da universidade. E por fim, o último período 
destes quarenta anos de história destaca – se pela busca do atual governo de 
redemocratizar o acesso á educação pública através de programas nacionais de inclusão, 
porém a política adquire papel assistencialista, colocando aos estudantes o ideal de que 
o acesso a educação é um benefício e não um direito. Contudo, há uma luta contra a 
hegemonia desse pesamento e as atividades de ensino, pesquisa e extensão 
principalmente nas areas de ciências humanas tem-se destacado por resgatar a função 
social do ensino superior que é produzir conhecimento para melhorar a qualidade e 
acessibilidade dos direitos a sociedade em que esta inserida. Assim, o presente trabalho 
buscou analisar as transformações que o projeto de pesquisa e extensão Núcleo de Penas 
Alternativas do Vale do Ivai (NUPEA) causou na comarca de Marilândia do Sul a qual 
envolve municípios com alto grau de vulnerabilidade social e baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M). A finalidade foi identificar quais 
possibilidades de transformação social a extensão universitária causaria através da visão 
dos interlocutores participantes do projeto de extensão.  

 

Material e Metodologia 
 

Para isso empreendemos uma revisão da literatura que trata da influência da 
ditadura militar junto a ideologia captalista norte americana no processo de “revolução 
modernizadora” e em consequência das transformações ocorridas na educação superior. 
Nesse caminho compreendemos que foi a partir da ditadura militar que a educação 
brasileira se destacou e logo em seguida com a pesquisa bibliográfica a respeito da 
entrada da politica neo liberal no Brasil, o setor privado se fortaleceu, correspondido no 
crescimento das instituições de ensino superior particulares, bem como o processo de 
redemocratização do ensino, nos ultimos dez anos de governo. Desta forma o primeiro 
capítulo trata de aprofundar o debate sobre a construção histórica da universidade de 
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acordo com suas principais ondas de crescimento e assim buscar identificar que 
possibilidades a extensão universitária propicia para a efetivação de sua função social. 
Desta forma o segundo capítulo se propôe a investigar os principios e diretrizes que 
norteiam a função da extensão universitária dentro do tripé de ensino, pesquisa e 
extensão. De modo que a discussão quanto a formação da politica de extensão esta 
diretamente ligada a crítica em como a universidade vinha se construindo. Ela defende 
que a extensão deve ter o cidadão como alvo a a cidadania como objetivo, bem como a 
transmissão do conhecimento produzido na universidade para a sociedade, e a interação 
dialógica com o intuito de identificar problemas sociais e alternativas de resolve – los 
através da pesquisa e da aplicação da mesma na extensão. Também da importância da 
extensão na formação de profissionais com experiência e pautados na relação entre 
teória e prática, garantindoa além da formação técnica, a formação politica e ideológica.  
A formulação da politica nacional de extensão em 1999 é resultado final da discussões 
dos Fóruns Nacionais de Pró – Reitores de Extensão (FORPROEX) desde 1987, o qual 
construindo instrumentos de efetivação dos objetivos da extensão para as instituições de 
ensino superior no pais. Tendo o plano com o referência o governo do Estado do Paraná 
criou o Programa Universidade Sem Fronteiras, o qual tem por objetivo executar a 
politica de extensão através de projetos divididos em subprogramas em regiões de alto 
grau de vulnerabilidade social e baixo Indice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDH-M). Visando possibilitar a visualização do contexto onde o modelo de projeto de 
pesquisa e extensão Núcleo de Penas Alternativas se insere este trabalho comporta o 
terceiro capítulo, nele consta uma leitura crítica quanto ao sistema prisional brasileiro, e 
dos pontos positivos a respeito das penas alternativas com ênfase para prestação de 
serviços a comunidade. E em seguida apresenta o perfil dos beneficiários atendidos pelo 
NUPEA e compreendidos através da realidade dos munícípios da comarca de 
Marilândia do Sul. De modo que o perfil dos beneficiários foi levantado através de 
pesquisa documental em fonte primária, e colocada em gráficos. E com o objetivo de 
responder ao problema central do trabalho, foi realizada a técnica de entrevista semi 
estruturada. Em razão da proposta de que a coleta de dados fosse realizada através de 
perguntas semi abertas, esse número demandava a eleição de uma amostra.  Assim 
foram eleitos os principais representantes de cada questão envolvida, no caso os 
profissionais e estagiário do projeto na resposta da questão inerente a importancia do 
NUPEA para o aprendizado e exercício profissional, e para os representantes do Estado, 
envolvendo a Juiza da comarca representando o Poder Judiciário, o Ministério Público 
no papel do Promotor de Justiça, a Sociedade Civil no papel da Assistente Social do 
município de Mauá da Serra, o qual acolhe 30 (trinta beneficiários) e também um 
beneficiário do projeto, eleito por ter cumprindo sua pena, assim a percepção se torna 
conclusiva. As entrevistas com os interlocutores foram realizadas no período de outubro 
de 2010 em data, horário, local da escolha dos mesmos, a maioria delas ocorreu no local 
de trabalho dos entrevistados, ( 7 sujeitos) registrando um fora do local de trabalho. 
Todas as entrevistas forma gravadas e com previa autorização dos pesquisados, e 
tiveram duração aproximada de 30 minutos. Após a coleta de dados a gravação das 
entrevistas foram transcritas na íintegra e o conteúdo das mesmas passou por uma 
categorização, a qual permite codificar as informações e fazer transformações. “[...] dos 
dados brutos do texto, transformando esta que, por recorte, agregração e enumeração, 
permite atingir uma representação do conteúdo [...]”(BARDIN,1979:103). O resultado 
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da pesquisa realizada deu origem ao terceiro capitulo que vem seguido da conclusão e 
referências bibliográficas. 

 

O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO 
BRASIL 

A formulação da política nacional de extensão116 universitária está 
diretamente ligada ao processo de evolução da universidade brasileira, bem como sua 
identidade adotada durante esses quarenta anos de história, (MOITA; ANDRADE, 
2009). 

Historicamente a definição de o que seria e de como funcionária a 
extensão na universidade se construiu num primeiro momento pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB) Lei nº 5.540 de 1968, a qual tornou a extensão parte do tripé 
de ensino e pesquisa nas universidades públicas brasileiras, porém com o LDB segundo 
Sabinelli e Bryan (2004) a extensão adquiriu posição intrinsincamente assistencialista.   

 Posteriormente a LDB, a extensão se coloca dentro do 
questionamento levantado pelos movimentos sociais de 1980 de como a universidade 
deveria se apresentar diante realidade social a qual pertence,nas palavras de Sabinelli e  
Bryan (2004): 

 

“O conceito seria revisto seriamente nas discussões do Fórum 
Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 
Públicas a partir de 1987. Essa reflexão acabou por propor como 
ideal de extensão a sua subsunção pelo ensino e pesquisa, 
tornando-se um enfoque, uma filosofia de trabalho institucional 
mais do que uma função”(SABINELLI;BRYAN,2004:59) 

 

A Partir desta discussão, o primeiro conceito de extensão universitária seria 
apresentado no I Encontro Nacional de Pró Reitores de Extensão (FORPROEX) em 
1987 com o subtítulo de “Conceito de extensão, institucionalização e financiamento” 
(grifo do autor), tornando a “extensão o processo educativo, cultural e cientifico que 
articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 
transformadora entre Universidade e Sociedade” (FORPROEX, 2007:12). 

Posteriormente com a redemocratização do Estado oficializada pela Constituição 
Federal de 1988, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é retomada 
através do artigo nº 207 determinando que:  

“Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-
científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

                                                
116 O primeiro registro oficial sobre Extensão Universitária aparece no Estatuto da Universidade 
Brasileira, no Decreto-Lei no 19.851, de 1931. De lá até a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, de no 4.024/1961, porém só foi entendido como principio básico da 
universidade pela Lei 5.540/68 (FORPROEX, 2006:17). 
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obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988). 

 

Como dado relevante para o avanço da extensão universitária foi a mudança no 
caráter ideológico da política educacional iniciado a partir da promulgação da nova Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº. 9394 de 1996117.A qual propôs mudanças 
desde a educação básica à educação superior, Segundo Severino (2008): 

 
“[...] a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
aprovada em 1996, vai regulamentar esses princípios 
constitucionais relacionados ao ensino superior. Ao proceder 
desse modo, a Lei 9394/96 não faz apenas uma operação 
jurídico-legislativa formal, mas consolida igualmente as opções 
políticas do Estado brasileiro como também suas opções 
ideológicas” (SEVERINO, 2008: 78). 

 
A finalidade era institucionalizar a extensão nas universidades, tornando – a 

instrumento de resgate e de efetivação do papel político e social do ensino superior. O 
qual acabou tendo papel secundário dentro do modelo de educação defendido pela 
ditadura e pela política neoliberal (ZANDAVALLI, 2009). 

Como movimento precursor na criação de uma política específica para a 
extensão surge em 1987 o Fórum Nacional de Pró – Reitores, o qual vem ocorrendo 
anualmente e discutindo os princípios, instrumentos e alternativas de institucionalizar a 
extensão de modo que o ensino e a pesquisa sejam realmente correspondidos na mesma. 
As autoras Sabinelli e Bryan (2004:77) expõem uma tabela com os fóruns de 1987 a 
2001 e as respectivas temáticas: 

Tabela 1 - Encontros Nacionais de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 
Públicas Brasileiras – Títulos. 

Ano Títulos 

1987 “Conceito de extensão, institucionalização e financiamento.” 

1988 “Estratégia de articulação com ensino e a pesquisa: Extensão, pesquisa e 
compromisso social”. “Conceito de sala de aula; Extensão, estágio e crédito 
curricular”. “Projetos e atividades de extensão.” 

1989 “A relação universidade e sociedade: a questão da prestação de serviços. A 
interdisciplinaridade.” 

1990 “As perspectivas da Extensão Universitária nos Anos 90”. “Educação e 
Alfabetização”. “Metodologia em Extensão.” 

                                                
117“Lei No 9.394, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que apresenta indicativos 
quanto à definição do papel das universidades no tocante ao ensino, à pesquisa e à extensão, 
norteados pela indissociabilidade entre elas” (FORPROEX, 2006, p.27). 
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1991 “A institucionalização da extensão no contexto da autonomia universitária e sua 
gestão democrática.” 

1992 “Universidade e Cultura _ Patrimônio Cultural; Música; Artes Plásticas; 
Editoração-Difusão Cultural; Artes Cênicas; Práticas Esportivas, Recreativas e 
de Lazer; Cinema, Vídeo e TV; Criação Literária; Questões institucionais, 
políticas e administrativas atinentes à gestão do setor artístico-cultural.” 

1993 “Avaliação da extensão no contexto da autonomia universitária.” 

1994 “Universidade: a construção da cidadania e a afirmação da soberania nacional.” 

1995 “Articulação da extensão universitária com os projetos estratégicos de 
desenvolvimento regionais e nacionais.” 

1996 “Por uma política nacional de extensão.” 

1997 “Autonomia e extensão universitária”. “Avaliação e extensão universitária.” 

1997 “Universidade Cidadã.” 

1998 “Texto preliminar do Plano Nacional de Extensão.” 

1999 “Plano Nacional de Extensão”.“Universidade Cidadã.” 

1999 “Definição de Grupos para formatação do Banco de Dados e de Informações de 
Extensão– RENEX, e, da Avaliação da Extensão Universitária.” 

2000 “Plano de Trabalho 2002 / 2003. O Plano se propõe, em resumo, a discussões e 
realizações em duas frentes principais a Sistematização da Extensão e o 
incentivo aos trabalhos em cada um..a das Áreas Temáticas.” 

2001 

 
 

“Plano de Trabalho 2002 / 2003. O Plano se propõe, em resumo, a discussões e 
realizações em duas frentes principais: a Sistematização da Extensão e o 
incentivo aos trabalhos em cada uma das Áreas Temáticas.” 

 
Nos anos posteriores os Fóruns se preocuparam em dar seguimento aos 

princípios estabelecidos no primeiro fórum em 1987, e principalmente compartilhar as 
experiências vivenciadas na defesa da flexibilização curricular dentro do principio da 
indissociabilidade, como podemos verificar segundo o FORPROEX (2006): 

“[...] outras versões foram concebidas nos anos seguintes, 
acrescidas da divulgação das experiências de flexibilização 
curricular vivenciadas por algumas de nossas universidades 
públicas. Nesse sentido, o período de 2001 a 2006 consolida, em 
texto e em ações, a preocupação do FORPROEX, expressa 
desde 1987, com esta temática. Essa trajetória constituiu-se em 
fruto do pensamento coletivo deste Fórum; da conscientização 
da comunidade universitária e de outras esferas da sociedade 
quanto ao compromisso social da Universidade Pública; ao 
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fortalecimento da Extensão e à institucionalização da 
flexibilização curricular” (FORPROEX, 2006:9-10). 
 

 
Dessa forma a construção da política de extensão universitária se deu a partir das 

discussões realizadas nos fóruns e operacionalizadas a partir do Plano Nacional de 
Extensão Universitária, confeccionado em 1999, o qual determina as diretrizes da 
extensão em âmbito nacional. (FORPROEX, 2007). 

Assim as diretrizes extensionistas pontuam os objetivos da extensão para todos 
os atores sociais que dela participam, na relação entre universidade e comunidade, na 
relação entre aprendizado discente e docente e para o incentivo a pesquisa.  De modo 
que as diretrizes são divididas de acordo com o FORPROEX (2007:18) em “Impacto e 
transformação, interação dialógica, interdisciplinaridade e indissociabilidade ensino, 
pesquisa e extensão”.  

O FORPROEX (2007) determina impacto e transformação como a retomada da 
identidade social da universidade através da comunhão do conhecimento produzido pela 
a instituição de ensino superior para com a comunidade a qual se insere. O FORPROEX 
entende que a sociedade é a principal colaboradora na construção do conhecimento, 
devido ao contato direto com a realidade e a identificação das necessidades sociais se 
tornam mais concretas, fazendo com que a universidade possa criar pesquisas que 
atendam diretamente aos problemas sociais e transformem o meio social a qual fazem 
parte.  

A interação dialógica trata da discussão conjunta das questões inerentes a 
universidade e a sociedade os quais são membros participantes do mesmo contexto 
social, tal debate deve compartilhar experiências e identificar problemas. Assim as 
práticas extensionistas são construídas através do resultado de um diálogo entre a 
sociedade e a instituição de ensino superior (FORPROEX, 2007).  

A diretriz da interdisciplinaridade coloca em questão a importância da partilha 
de conceitos, metodologias, e instrumentos de diversas áreas de conhecimento que 
juntas, possam dinamizar a compreensão da realidade. De acordo com o FORPROEX 
(2007:18) “buscando consistência teórica e operacional que estruture o trabalho dos 
atores do processo social e que conduza à interinstitucionalidade”.  

E finalmente a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 
considerada a base fundamental da universidade, servindo com instrumento essencial na 
formação de profissionais cidadãos118 bem como na produção científica. A 
indissociabilidade proporciona o privilégio de tornar o aluno autônomo no seu próprio 
conhecimento adquirido no ensino, criando um espaço para a operacionalização direta 
com a realidade de forma ética e competente e que também possa ser incentivado a 
produzir pesquisas que estejam em consonância com a atualidade. (FORPROEX, 2007).  
                                                
118 “Assim, tem-se hoje como princípio que, para a formação do profissional cidadão, é 
imprescindível sua efetiva interação com a sociedade, seja para se situar historicamente, para 
se identificar culturalmente e/ou para referenciar sua formação técnica com os problemas que 
um dia terá de enfrentar” (PLANO NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITARIA, 1999, p.7). 
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A partir do Plano Nacional de Extensão Universitária a universidade tem a 
possibilidade de responder qual é o seu papel perante a sociedade a qual faz parte, 
segundo o Plano Nacional de Extensão (1999:5) “Sua função básica de produtora e de 
socializadora do conhecimento, visando à intervenção na realidade, possibilita acordos e 
ações coletivas entre universidades e população” tal função se faz revelada através da 
construção das diretrizes supracitadas.  

Todavia é importante colocar que o contexto histórico a qual a extensão 
pertenceu gerou a preocupação de que as conquistas relacionadas à sua política 
pudessem se perder nos diferentes sentidos que as reformas educacionais colocaram a 
universidade, como afirma Severino (2009): 

   

“Muitas são as dificuldades que a universidade brasileira 
encontra em sua inserção histórica na sociedade brasileira, sob 
os diversos condicionamentos políticos, econômicos e sociais. 
Mas enfrenta também problemas no interior de sua esfera 
específica, como lugar de produção, sistematização e 
disseminação do conhecimento, problemas ainda não 
devidamente superados” (SEVERINO, 2009, p.254). 

 

 
Ao mesmo tempo, Severino (2009:254) coloca como a universidade deveria se 

portar no “sentido de uma universidade que, funcionária do conhecimento, pudesse 
colocá-lo a serviço da sociedade. Comprometida com o conhecimento, [...] por 
decorrência, com a extensão e a pesquisa, tanto quanto com o ensino”.  

Desta forma se faz evidente a importância da extensão como mecanismo de 
transmissão do conhecimento, e assim dar novamente importância para a função social 
da universidade, superando sua dificuldade histórica em afirmar seu papel na mesma 
(SEVERINO, 2009). 

Ainda a esse respeito Severino (2009) acrescenta que a indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão é o pressuposto básico para que a universidade se torne 
centro energético de transformação da sociedade. E que também contribua para a 
construção da democracia e da cidadania, mediante a consolidação de uma nova 
consciência social. Desta forma a política de extensão universitária visa criar 
possibilidades legais para que os objetivos de efetivação política e social na relação 
entre ensino e sociedade, como vamos observar no item  abaixo. 

 

 A POLÍTICA DE EXTENSÃO E SEUS PRINCÍPIOS NORTEADORES.  
 
De acordo com o (PLANO NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 

1999:7) a extensão deve assumir em sua base o princípio de que a “ciência, a arte e a 
tecnologia devem alicerçar – se nas prioridades do local, da região, do país.”. Desta 
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forma as ações extensionistas devem ser direcionadas de acordo com esse princípio, o 
qual foi criado no I Fórum em 1987.  

Também como principio a ser seguido na extensão se coloca que a 
universidade tem por obrigação interagir com a sociedade, sendo atuante, e participativa 
da dinâmica social. Também deve ser transmissora do conhecimento, bem como estar 
atenta e sensível à questão social e seus desdobramentos e afirmar sua postura 
ética/política e critica/participativa na sociedade junto aos movimentos sociais. 
(PLANO NACIONAL DE EXTENSÃO, 1999). 

Deve também atribuir o direito à sociedade de acessar a produção científica das 
universidades, sendo vista como objeto da pesquisa, mas também é o sujeito da mesma. 
É preciso considerar sua posição de ator social da produção e aplicação do 
conhecimento na sociedade. De modo que a prestação de serviços deve ser “produto de 
interesse acadêmico, científico, filosófico, tecnológico e artístico do ensino, pesquisa e 
extensão, devendo ser encarada como um trabalho social119“ (PLANO NACIONAL DE 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 1999:7). Segundo Severino (2002): 

“[...] a extensão universitária em uma dimensão de mudança 
social na direção de uma sociedade mais justa e igualitária tem 
obrigatoriamente de ter uma função de comunicação da 
universidade com seu meio, possibilitando, assim, a sua 
realimentação face à problemática da sociedade, propiciando 
uma reflexão crítica e uma revisão permanente de suas funções 
de ensino e pesquisa. Deve representar, igualmente, um serviço 
às populações, com as quais os segmentos mais conscientes da 
universidade estabelecem uma relação de troca ou confronto de 
saberes” (SEVERINO apud GURGEL,2002:123-124). 

 

 
Dessa forma se faz garantido o principio da difusão dos direitos sociais que de 

acordo com o Plano Nacional de Extensão Universitária (1999:7) se efetiva através das 
“contribuições técnicas – científicas” da universidade. Desta forma podemos verificar a 
finalidade da extensão, para a garantia da função social da universidade. Sendo 
importante não apenas para a produção cientifica e tecnológica do país, mas também na 
construção da cidadania através de sua prática. Bem como a possibilidade de auxiliar na 
construção de profissionais críticos com a realidade e mais seguros no seu exercício 
profissional. Desta forma, vamos observar no Item abaixo como se da o aprendizado 
entre professor e aluno através da extensão universitária.  

 

 

 

                                                
119 “[...] ação deliberada que se constitui a partir da realidade e sobre a realidade objetiva, 
produzindo conhecimentos que visem à transformação social” (PLANO NACIONAL DE 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 1999; 7). 
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 A Extensão e a Relação Entre Professor e Aluno 

 
A extensão proporciona que a produção de conhecimento possa contrair o 

caráter emancipador, nas palavras de Castro (apud BOAVENTURA, 2004:2) considera 
“como emancipador aquele conhecimento que pensa as conseqüências de seus atos, que 
a relação sujeito-objeto é substituída pela reciprocidade entre os sujeitos e onde a 
solidariedade e a participação estão presentes”. Desta forma a extensão garante ao 
futuro profissional a construção do conhecimento necessário para seu exercício 
profissional de forma segura. Também acrescenta a importância de deixar de lado a 
limitação da difusão do conhecimento engendrado em si mesmo e sem uma posição 
investigativa, segundo Castro (2004): 

 
“Um conhecimento que se basta por si mesmo, que não abre as 
portas para outros saberes, que avilta a natureza, e que 
desqualifica ao objetivar e ao quantificar. O conhecimento 
científico experimentou um empobrecimento qualitativo. Ao 
tratar o objeto somente como objeto, sem lógica organizativa, 
este conhecimento limita a possibilidade de troca e de 
ampliação. Assim, seus limites continuam sendo "qualitativos e 
não são superáveis com maiores quantidades de investigação ou 
maior precisão dos instrumentos" para apreensão do objeto” 
(CASTRO apud SANTOS,2004:3) 

 
Dessa forma extensão proporciona que o aprendizado adquirido dentro da sala 

se aula seja observado e aplicado na realidade. De modo que extensão se torne um 
instrumento fundamental para o processo investigativo e também para tornar o objeto da 
pesquisa sujeito da própria pesquisa. Para Castro (2004) a extensão tem a capacidade de 
produzir conhecimento a partir da experiência, e assim ter a possibilidade de “narrar 
sobre seu fazer” (CASTRO, 2004:5). 

A esse respeito Castro (2004) também revela que a inclusão dos atores sociais 
nesse processo de experimentação não é inerente apenas ao aluno, mas a todos os 
interlocutores120 da extensão: 

 
“[...] a extensão possui algumas características que se bem 
exploradas podem vir a contribuir para uma mudança no 
processo de ensinar e aprender: possuem um arsenal 
metodológico diferenciado; é feita de encontros entre alunos, 
professores e comunidades; tem a possibilidade de, neste 
encontro, incorporar outros saberes, de criar um novo senso 
comum e de ampliar a capacidade de reflexão sobre as práticas, 

                                                
120 Como interlocutores, Castro (2004) coloca os professores, alunos, profissionais e a 
comunidade a qual a extensão exerce sua prática.  
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porque nelas se constituem, ou seja, são constituídas pelas 
experiências” (CASTRO, 2004:5). 

 

 
Nesta mesma linha Ramos e Pontes (2009) acrescentam que as experiências 

vivenciadas pelo aluno devem ser acompanhadas pelo professor, dessa forma o 
exercício entre conhecimento adquirido e difusão do mesmo no campo prático possam 
ser executados corretamente, favorecendo o aluno e a comunidade, a qual é atendida por 
um futuro profissional ou de um profissional recém formado que tenha compromisso 
ético com a função a qual se propôs executar, Segundo Ramos e Pontes (2009): 

 

“[...] a extensão como atividade onde interagem professor aluno 
e comunidade é vivida como um espaço de ensino-
aprendizagem, sendo uma metodologia ativa, que propicia a 
produção/construção de conhecimento em diálogo com a 
realidade. A prática da extensão, como um espaço onde 
interagiram professor/aluno/comunidade [...] propiciaram a 
produção/construção do conhecimento, contribuindo para a 
formação de um profissional comprometido com a realidade 
social” (RAMOS; PONTES, 2009:532-533).  

 

 
Dessa forma a apreensão da finalidade social, autônomo e de uma pedagogia que 

saia da sala aula e vá para o campo empírico, torna extensão parte fundamental do tripé 
a qual faz parte, perdendo sua posição secundária e adquirindo através de suas diretrizes 
e princípios uma política transformadora. Assim a relação de aprendizado entre 
professor e aluno, implicam em resultados significativos para a comunidade, a qual é 
entendida pela Plano Nacional de Extensão Universitária como principal alvo das ações 
extensionistas como vamos observar no item abaixo. 
 

 A Extensão e a Relação Com a Comunidade.  
Sua finalidade diante da sociedade é atribuída pela sua dimensão social, pela 

retribuição a sociedade do conhecimento produzido, dessa forma o Plano Nacional de 
Extensão defende a extensão como uma política pública, tendo como alvo a cidadania e 
o cidadão com referencial. Também preconiza que a política de extensão seja um meio 
de aproximar a universidade da sociedade, e contribuir, de modo que ela não substitua 
as ações do Estado, mas que apresente e efetive sua identidade de transformação social 
(PLANO NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 1999). 

Assim o Plano Nacional de Extensão pontua os eixos temáticos que 
estabelecem como essa articulação entre universidade e sociedade deve se dar, sendo 
eles: 
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“[...] - a formação do indivíduo enquanto ser humano e social, a 
formação do cidadão, do profissional e do profissional cidadão”; 
- ações junto às comunidades de baixo poder aquisitivo e que 
requerem, portanto, potencializar sua organização política; - 
ações em parceria com lideranças e instituições das 
comunidades e dos movimentos sociais; - consolidação da 
organização das comunidades; - identificação de oportunidades, 
demandas, necessidades e problemas comuns visando o 
processo de integração e de autonomia das comunidades, não se 
caracterizando como uma ação assistencialista; - construção com 
todos os parceiros de projetos e atividades, permitindo a 
imediata legitimidade das prioridades demandadas, absorvendo 
valores culturais próprios das comunidades; - diálogo aberto 
entre universidade e comunidade ao articular o saber popular e 
as práticas sociais das comunidades com o saber acadêmico e a 
prática social da vida universitária; - “parcerias no âmbito do 
poder público e da sociedade civil” (PLANO NACIONAL DE 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 1999:11). 

É importante destacar a defesa na participação do Estado na resolução de 
problemas sociais, afirmando assim uma ideologia contrária ao modelo capitalista 
neoliberal, revelando que o processo de transformação ideológica da universidade se 
aplica na extensão. Dessa forma as práticas extensionistas vão além do contexto de 
produção tecnológica e científica, mas criam uma visão crítica e transformadora da 
realidade social, a qual a universidade não possuía devido a forma histórica a qual vinha 
sendo construída, Segundo Chauí (2003):  

 

“É preciso tomar a universidade do ponto de vista de sua 
autonomia e de sua expressão social e política, cuidando para 
não correr em busca da sempiterna idéia de modernização que, 
no Brasil, como se sabe, sempre significa submeter a sociedade 
em geral e as universidades públicas, em particular, a modelos, 
critérios e interesses que servem ao capital e não aos direitos dos 
cidadãos”(CHAUÍ,2003:15) 

Assim, através da extensão universitária e da criação de uma política específica 
para a operacionalização da mesma, a universidade pode por em prática atividades que 
possam proporcionar o favorecimento dos interlocutores participantes da extensão, é 
importante colocar também como se dá o financiamento da política o qual segundo o 
Plano Nacional de Extensão (1999:11) coloca que “o financiamento das metas da 
organização da extensão universitária terá como fonte de recursos os órgãos federais e 
estaduais de educação e as próprias universidades”. Assim os Estados tem a liberdade 
de propôr programas de extensão que obedeçam a norma nacional, como é o caso do 
Programa Universidade Sem Fronteiras que vamos estudar no item abaixo. 
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 O PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS   
O programa Universidade Sem Fronteiras (USF) é um programa de extensão 

universitária do Estado do Paraná o qual foi desenvolvido pela Secretaria Estadual de 
Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI) e vem atuando desde o ano de 
2007. Segundo dados do Universidade Sem Fronteiras (2010) o programa atende 339 
municípios em 92 instituições envolvidas e com 427 projetos de extensão em 
andamento de modo que trabalha com equipes multidisciplinares, envolvendo 
professores, profissionais recém formados e estudantes. 

O objetivo principal do programa é o de executar uma política especifica de 
extensão universitária nas Instituições públicas estaduais e federais de ensino superior 
do Estado do Paraná. De modo que financie ações que contribuam no desenvolvimento 
econômico, social e cultural de áreas com alto grau de vulnerabilidade social e de baixo 
índice de Desenvolvimento Humano. (IDH). (SETI, 2007). 

Para que o programa pudesse garantir ações integradas visando a otimização 
dos projetos, foram criados s subprogramas, em que cada um possui uma finalidade 
especifica, os quais foram denominados de: 

 Incubadora dos Direitos Sociais. 
O objetivo da incubadora de direitos sociais é disseminar nas regiões de vulnerabilidade 
social a legislação brasileira, bem como se unir a sociedade visando o combate a 
questões sociais voltadas ao abuso sexual, exploração infantil, violência doméstica, uso 
de substâncias psico – ativas, de modo geral integrar medidas que possam acabar com 
situações de desigualdade social (USF, 2010). 

 Apoio às Licenciaturas. 
Visa compartilhar experiências entre ensino superior e educação básica, no combate de 
situações que possam interferir no ensino e aprendizagem (USF, 2010). 

 Apoio à Agricultura Familiar. 
Através da participação de profissionais recém formados, são criadas alternativas de 
melhoria na qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável para famílias que 
vivem da agricultura familiar (USF, 2010). 

 Apoio à Pecuária Leiteria. 

 Através do trabalho interdisciplinar o subprograma atua no auxilio da administração da 
agricultura familiar e do enriquecimento da produção leiteira, visando agregar valor ao 
produto bem como a melhoria da qualidade e produtividade (USF, 2010). 

 Apoio à Produção Agro ecológica Familiar. 
Através de bolsas de estudo para alunos e profissionais o subprograma tem por objetivo 
atender as necessidades tecnológicas da produção na agricultura familiar, bem como 
desenvolver formas para que as políticas públicas de desenvolvimento sustentável sejam 
aplicadas na agricultura, visando a inclusão social rural das áreas mais vulneráveis 
economicamente (USF,2010).  

 Diálogos Culturais. 
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Tem por objetivo orientar na valorização da diversidade cultural, lembrando que a 
cultura faz parte da historia e considerada riqueza subjetiva de uma determinada 
sociedade, o subprograma trabalha com atividades de reafirmação cultural em grupos 
considerados excluídos por algum tipo de coerção, seja política, econômica e social, 
(USF, 2010). 

 Ações de Apoio à Saúde 
Trabalha na criação, implementação e fiscalização de medidas inerentes a saúde 
pública, desenvolve projetos para a melhoria do acesso a saúde e  orienta quanto a 
prevenção.Também executa um trabalho de  articulação  com a sociedade onde 
demonstra a importância de fiscalizar a política de saúde e de participar na garantia da 
universalização do acesso (USF,2010). 

 Extensão Tecnológica Empresarial. 
Tem por finalidade orientar na implementação de micro e pequenas empresas através da 
difusão de novas tecnologias, bem como identificar as principais economias que possam 
possibilitar a ampliação de novos mercados, e assim proporcionar o avanço econômico, 
com geração de emprego e renda em áreas de baixo Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) (USF, 2010). 

Desta forma as atividades de enfrentamento as questões sociais envolvem um 
maior número de projetos. “O trabalho e a renda, a educação e a efetividades dos 
direitos sociais são trabalhadas de forma integrada, provocando mudanças tanto no 
interior das Instituições participantes quanto nas respectivas localidades de trabalho dos 
projetos” (USF, 2010). 

No ano de 2010 o programa Universidade sem Fronteiras vem se destacando e 
lutando para se tornar uma política pública garantida em lei específica, e assim deixando 
de correr o risco de se perder no meio de propostas políticas diferentes.Desta forma tem 
destaque o projeto de lei 110/2010 com ênfase para este trabalho os artigos 4º e 5º onde 
é reafirmada a função social da extensão, de modo que o Programa Universidade sem 
Fronteiras, efetiva os princípios e diretrizes da Plano Nacional de Extensão:  

“Art. 3. º - As ações do Programa de Extensão “Universidade 
Sem Fronteiras” visarão o desenvolvimento da pesquisa, da 
capacitação e da produção tecnológica voltadas para a melhoria 
da qualidade de vida da população paranaense, através do 
fortalecimento e da constante modernização do sistema 
produtivo estadual.  
 
Art. 4.º – O programa visa contribuir com o cumprimento da 
função social das Instituições de Ciência e Tecnologia e Ensino 
Superior do Paraná por meio de parcerias com a sociedade civil 
organizada” (USF,2010). 

Como exemplo prático desse programa, vamos expor no terceiro capítulo o 
projeto de Extensão do Programa Universidade Sem Fronteiras, (NUPEA) Núcleo de 
Penas Alternativas do Vale do Ivaí, da Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de 
Apucarana, e se classifica no subprograma de incubadora de direitos sociais onde sua 
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extensão se localiza no Fórum de Marilândia do Sul, atendendo a Comarca que envolve 
os municípios de Califórnia, Marilândia do Sul, Mauá da Serra e Rio Bom.  

ESTUDO VOLTADO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO NÚCLEO DE 
PENAS ALTERNATIVAS DO VALE DO IVAÍ (NUPEA) 

É importante fazer uma análise estrutural das questões que envolvem a 
existência de um projeto de extensão nos moldes do Núcleo de Penas Alternativas do 
Vale do Ivaí (NUPEA).O qual envolve em seu trabalho a Lei 9714/98 referente às penas 
restritivas de direitos bem como atender aos apenados que receberam o benefício de 
cumprimento de pena através da Prestação de Serviços a Comunidade (PSC).Assim 
direcionar um olhar crítico para a situação do sistema prisional brasileiro é essencial 
para a compreensão da existência do NUPEA na comarca de Marilândia do Sul como 
veremos no item abaixo. 

 

A REALIDADE SOCIAL DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO.  
 

O sistema prisional brasileiro perpassa por duas questões críticas que trazem 
ineficiência em suas instituições. A primeira trata da superlotação carcerária, que 
segundo os últimos dados coletados pelo Ministério da Justiça em 2006, o número de 
presos era de 262.710 para um total de 200.417 vagas121. E a segunda esta relacionada 
ao alto índice de reincidência criminal que chega à casa dos 80% tal índice se justifica 
pela falta de possibilidades de recuperação dentro da prisão, segundo Hirdes e Pinto 
(2006): 

 
“[...] a prisão neutraliza a formação e o desenvolvimento de 
valores humanos básicos, contribuindo para a estigmatização, 
despersonalização e prisionização do detento, funcionando na 
prática como um autêntico aparato de reprodução da 
criminalidade” (HIRDES; PINTO apud MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA, CENTRAL NACIONAL DE APOIO E 
ACOMPANHAMENTO ÀS PENAS E MEDIDAS 
ALTERNATIVAS, 2006: 679). 

 

Dessa forma o sistema prisional brasileiro passa a colocar infratores dentro de 
uma realidade delituosa constante, estabelecendo o convívio direto entre indivíduos com 
uma consciência criminosa de baixo e alto grau de periculosidade. E assim construindo 
um perfil adaptável a tal realidade, que aliada a estrutura física inadequada e à falta de 
atenção do Estado fazem com que a prisão não consiga alcançar sua finalidade. De 
acordo com Hirdes e Pinto (2006:679) “a prisão agrava as tendências anti-sociais e cria 
                                                
121 Dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), Sistema Penitenciário Brasileiro, 
dados consolidados, Ministério da Justiça, 2006, disponível em 
http://www.sejus.es.gov.br/download/consolidado_2006.pdf. 
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no preso um espírito hostil e agressivo contra qualquer forma de autoridade e de 
ordem”.  

Dessa forma se torna questionável até que ponto as penas privativas de liberdade 
conseguem resolver o problema da criminalidade. A esse respeito Fernandes e Hirdes 
(2006), fazem uma crítica quanto às penas privativas de liberdade efetuadas no atual 
sistema prisional e buscam compreender o problema através da percepção dos apenados 
em regime de cárcere privado.  

Constatou – se que é praticamente impossível o preso conseguir se recuperar do 
crime causado para retomar sua vida em sociedade. E que ao obter sua liberdade as 
barreiras para a recuperação aparecem na falta de perspectiva para o futuro. Também 
que criminosos desligados do seio familiar ao ingressarem no regime de cárcere privado 
têm mais dificuldades para suportar a prisão, e quando saem da cadeia suas perspectivas 
diminuem sem o apoio familiar que muitas vezes é quebrado quando ele é preso 
(HIRDES; PINTO, 2006).  

 

“Para um preso, a família revela-se o esteio regulador, e o seu 
empenho em sair da prisão está diretamente relacionado e 
influenciado pelo suporte que recebe [...] Sentem-se culpados 
por não poderem estar presentes na formação de seus filhos, por 
não poderem auxiliar na evolução social de sua família, trazendo 
com isto alguns prejuízos ao seu desenvolvimento” 
(FERNANDES; HIRDES, 2006:423). 

 
Para Fernandes e Hirdes (2006:423) “Há uma discriminação por parte da 

sociedade, a qual não possibilita perspectivas de trabalho e valorização social”.  Isso se 
justifica pelo estigma que construiu na prisão e pelo preconceito da sociedade ao vê - lo 
como ex – presidiário, bandido ou criminoso. 

. Hirdes e Pinto (2006) complementam essa discussão na impossibilidade de um 
sustente digno por parte do indivíduo ao retornar para uma sociedade que não o aceita, e 
assim a única forma possível de sobreviver e se identificar é voltar e executar atividades 
criminosas.  

Desta forma é preciso repensar a função do sistema prisional. Para Hirdes e 
Pinto (2006:681) “o crime tem sua origem na comunidade e é através dela que deve ser 
controlado, por intermédio da vontade política e das ações restaurativas do ambiente 
social”. Deste modo é cabível colocar em foco a necessidade de não isolar este 
indivíduo de seu meio social, para isso se faz necessário iluminar alternativas de 
punição e transformação concretas, que não prejudiquem a sociedade e a dignidade do 
indivíduo.  

As penas privativas de direitos (LEI 9714/98) criam esse espaço de punição e 
transformação sem o isolamento carcerário. Tornando as questões de estigmatização, 
prisionização e despersonalização colocadas por Hirdes e Pinto (2006) mais sensíveis e 
suscetíveis a transformações. Nesse contexto é fundamental dar destaque Prestação de 
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Serviços a Comunidade, a qual possibilita que o apenado possa cumprir sua pena em 
liberdade e retribuir a sociedade o prejuízo causado através do trabalho como vamos 
observar no item abaixo. 

 

PENAS ALTERNATIVAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE 
 

Do ponto de vista jurídico, as penas alternativas são consideradas um grande 
avanço do Código Penal Brasileiro para a punição de crimes leves sem alto potencial 
ofensivo, com a criação da Lei 9714/98 “houve um aumento no rol das penas restritivas 
de direito, mas também as possibilidades de sua aplicação” (MENDONÇA; PESSOA, 
2008: 67).  

As penas alternativas são aplicadas como substitutivas das penas privativas de 
direitos122, e apenas quando se tratar de crime culposo ou quando a pena privativa de 
liberdade não for superior a quatro anos. Devem também ser levados em consideração; 
antecedentes criminais, culpabilidade, personalidade e conduta social, (BRASIL, 1998).  

Dentre as vantagens da aplicabilidade das penas alternativas do ponto de vista 
jurídico e social, os autores Mendonça e Pessoa (2008), colocam: 

 
“[...] o juiz pode adequar a pena à culpabilidade do condenado e 
às suas condições e características pessoais; evitam que 
infratores de menor potencial ofensivo sejam encarcerados, 
afastando-os, conseqüentemente, do convívio com outros 
delinqüentes; reduzem o número de reincidência; o apenado 
continua suas atividades habituais e profissionais, não se 
afastando do seio familiar” (MENDONÇA;PESSOA,2008: 69) 

 

 
Desta forma, a aplicação das penas alternativas, resultam em benefícios e 

impactos diretos na dinâmica social, para o infrator, que garante a possibilidade de 
cumprir sua pena em liberdade e não adquire o estigma de ex presidiário,e para a 
comunidade a qual pertence, de modo que a restribuição pelo prejuizo causado é direta.  

É nesse ambito que o Núcleo de Penas Alternativas se pauta.Onde garante 
através da prática correta da legislação referente às penas restritivas de liberdade o 
caráter social da pena.Tornando a Prestação de Serviços a Comunidade, uma sanção 
punitiva mas também socializadora. Cogitando indiretamente na melhoria do sistema 
prisional brasileiro, e diretamente na garantia de direitos e na efetivação dos mesmos, se 
tornando uma extensão do poder do Estado no atendimento ao beneficiário, e na rede 
sócio assistencial envolvida no projeto, desta forma o item abaixo  demonstra como se 
dá o projeto de extensão NUPEA.  

                                                
122 Ver mais em Código Penal Brasileiro, Lei 9714/98 artigo nº 44, 45,46. 
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O NÚCLEO DE PENAS ALTERNATIVAS DO VALE DO IVAÍ (NUPEA) 
 

O Núcleo de Penas Alternativas do Vale do Ivaí é um projeto de pesquisa e 
extensão123da Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana (FECEA), 
viabilizado através do Programa Universidade Sem Fronteiras do governo do Estado do 
Paraná e pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) e 
caracteriza por um projeto de incubadora de direitos sociais em municípios com baixo 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e alto grau de vulnerabilidade124 social.  

Sua extensão localiza – se desde o ano de 2007 na Comarca de Marilândia do 
Sul, a qual abrange os municípios de Califórnia, Marilândia do Sul, Mauá da Serra e 
Rio Bom. E atende os usuários que obtiveram o benefício de cumprimento de pena em 
regime de pena restritiva de direitos, em específico aos beneficiários julgados a cumprir 
a pena alternativa de Prestação de Serviços a Comunidade, Artigo 46 da Lei 9714/98 a 
qual entende por prestação de serviços a comunidade a atribuição de trabalho gratuito 
ao condenado na comunidade ou a instituições públicas e privadas, onde as tarefas 
devem ser atribuídas segundo a aptidão do condenado e que não prejudique sua jornada 
de trabalho125. 

Na prática o projeto executa o atendimento, encaminhamento e 
acompanhamento dos beneficiários durante o período de cumprimento de pena 
estipulado pelo juiz da comarca, de modo que o atendimento consiste em credenciar o 
beneficiário junto ao NUPEA, investigar os motivos que o levaram a cometer a infração 
e encaminhar para a instituição que ele melhor possa se adaptar e contribuir com a 
prestação de serviços.  

Durante todo o período de cumprimento de pena o NUPEA faz o 
acompanhamento dos beneficiários junto à instituição acolhedora e faz uso de relatórios 
de freqüência bimestrais, e de atividades executadas, bem como se dispõe a ouvir a 
instituição e o beneficiário em qualquer momento com o objetivo de solucionar 
problemas que possam atrapalhar no andamento da prestação de serviços a comunidade, 
bem como notificar o cartório do não cumprimento da pena.  

O Núcleo de Penas Alternativas do Vale do Ivaí conta com uma equipe 
multidisciplinar de um Assistente Social, um Advogado que auxília em todas as 
questões jurídicas envolvidas no processo dos beneficiários, dois estagiários de Serviço 
Social e trabalha em consonância com o fórum e com as instituições credenciadas ao 
projeto para o acolhimento dos apenados. 

                                                
123 “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 a Universidade e a 
Sociedade” (PLANO NACIONAL DE EXTENSÃO, 1999:5). 
124 “Castel (2003) explica que a vulnerabilidade se caracteriza por uma condição de miséria 
vivenciada e de dissociação social. Essa condição de estar parece ter um efeito cumulativo na 
fragilização das relações familiares e nas relações mais amplas” (MARCELINO, 2006: 80).   
125 Artigo 46 da Lei nº9714/98, incisos nº 1º,2º e 3º.  
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Para o atendimento efetivo da demanda do NUPEA é preciso que seja feito o 
levantamento do perfil dos usuários bem como entender a realidade dos municípios da 
comarca, dessa forma vamos expor no item abaixo tabelas e gráficos que possam 
facilitar na compreensão dos pontos de vulnerabilidade social mais sobressalentes que 
justificam a inserção do projeto de extensão NUPEA na comarca de Marilandia do Sul. 

 
O PERFIL SÓCIO ECONÔMICO DOS USUÁRIOS DO NÚCLEO DE PENAS ALTERNATIVAS 
DO VALE DO IVAI (NUPEA) E DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE MARILÂNDIA DO 
SUL.  

Gráfico 1 - Grau de escolaridade dos beneficiários atendidos pelo Núcleo de Penas 
Alternativas do Vale do Ivaí (NUPEA) 

Fonte: (NUPEA: 2010) 

 

 

Gráfico 2 - Perfil Profissional dos Beneficiários atendidos pelo Núcleo de Penas 
Alternativas do Vale do Ivaí. 
Fonte: (NUPEA: 2010)  
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Ao analisarmos o grau de escolaridade dos beneficiários atendidos pelo NUPEA 

bem como o número de trabalhadores sem registro em carteira, podemos constatar uma 
relação interessante entre educação e emprego. Se torna determinando o baixo nível de 
escolaridade dos sujeitos na vida profissional dos mesmos. Camargo e Reis (2005) 
fazem um estudo interessante quanto a essa ligação e observam que os indivíduos que 
possuem de 4 a 10 anos de estudo se encontram dentro dessa taxa elevada de 
desemprego: 

 
 

“A relação entre escolaridade e taxa de desemprego aberto no 
Brasil tem formato de U-invertido [...] O desemprego é mais 
elevado para os trabalhadores semi-qualificados, com algum 
grau de educação formal ([...] entre 4 e 10 anos de estudo)[...] 
Por outro lado, as taxas de desemprego tendem a ser 
relativamente baixas para os trabalhadores qualificados, com 
níveis elevados de escolaridade (acima de10 anos de 
estudo)”.(CAMARGO;REIS, 2005:382) 

 
 

Ainda em Carmargo e Reis (2005) A justificativa para responder o porquê os 
níveis de desemprego estão na realidade dos indivíduos considerados semi qualificados. 
Com grau de escolaridade de 4 a 10 anos está idéia de desejarem um trabalho formal 
nos parâmetros da legislação trabalhista. Porém como o nível de qualificação é baixo, 
acabam ficando a margem do mercado de trabalho, o que não ocorre com os 
trabalhadores não – qualificados, que acabam optando pelo trabalho informal. Essa 
situação pode ser observada no gráfico 2, onde o número de trabalhadores sem carteira e 
registrada e autônomos é maior do que os trabalhadores com registro em carteira. 

  

 “[...] este formato de U-invertido para a relação entre a taxa de 
desemprego aberto e o nível educacional dos trabalhadores no 
Brasil é explicado na literatura como o resultado da combinação 
de elevados custos do trabalho decorrentes da extensa legislação 
de proteção ao trabalhador e das diferenças na demanda relativa 
por trabalho. Como os trabalhadores não-qualificados acabam se 
tornando trabalhadores informais, que não obedecem à 
legislação, e existe excesso de demanda por trabalhadores 
qualificados, a taxa de desemprego aberto se concentra no grupo 
dos trabalhadores semi-qualificados.” (CAMARGO; REIS, 
2005:382-383). 
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O Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios da comarca de 
Marilândia divulgados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 
Social (IPARDES) além de referência para a implantação de projetos de extensão do 
programa Universidade Sem Fronteiras. Ajudam a analisar a relação entre educação e 
emprego através dos fatores de educação e renda, demonstrando a vulnerabilidade dos 
municípios. Como segue a tabela 6 – Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) do 
ano de 2000.  

 
 

 
Tabela 2- Índice de Desenvolvimento Humano – (IDH-M) – 2000. 

Fonte: PENUD/IPEA/FJP Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

Complementando esta análise, podemos observar que o perfil de beneficiários 
com emprego informal ou desempregados é correspondido pela realidade dos 
municípios. Ao cruzarmos o número total de habitantes com a parcela economicamente 
ativa da população podemos concluir que relação entre educação e emprego demonstra 
uma realidade significativa de trabalhadores a margem da população considerada 
economicamente ativa. A tabela 6 – coloca o total de habitantes dos municípios da 
comarca de Marilândia do Sul / População Economicamente Ativa (PEA). 

 
Tabela 3 – População Censitária Segundo Tipo de Domicílio – 2000 / População 
Economicamente Ativa (PEA) – 2000.  

Município Urbano Rural Total  PEA TOTAL % PEA 

Califónia 5.664 2.014 7.678 4.045 52% 

Marilândia 6.089 2.982 9.071 3.956 43% 

Mauá da Serra 5.344 1.127 6.471 2.864 44% 

Rio Bom 2.106 1.440 3.546 1.582 45% 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico – Resultados de amostra  

Nota: PEA de 10 anos e mais. 

Município 
IDH-

M IDH-M IDH-M 
IDH-

M Ranking 

 geral Longevidade Educação Renda No Estado 

Califórnia 0,745 0,724 0,845 0,665 182 

Marilândia do Sul 0,739 0,760 0,806 0,656 202 
Mauá da Serra 0,719 0,738 0,777 0,642 272 

Rio Bom 0,713 0,718 0,809 0,613 287 
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Desse modo também é importante verificar que a população morando na área 
rural responde a duas questões inerentes a realidade dos beneficiários do Núcleo de 
Penas Alternativas do Vale do Ivaí. A primeira trata do número significativo de 
trabalhadores rurais credenciados no NUPEA, e a segunda corresponde a principal 
atividade econômica dos municípios. O gráfico 3 demonstra as profissões mais comuns 
entre os beneficiários do projeto de extensão  

Gráfico 3 – Profissões mais comuns entre os beneficiários atendidos pelo Núcleo                
de Penas Alternativas do Vale do Ivaí. 

Fonte: (NUPEA: 2010)  
 

Os dados coletados no Censo de 2000 e divulgados através do IPARDES o qual 
produziu os cadernos municipais, demonstram que as profissões de lavrador e 
empregada doméstica estão relacionadas a economia basicamente agrícola dos 
municípios da comarca de Marilândia do Sul. Que segundo IBGE – Censo Demográfico 
– Resultado da Amostra, as atividades de agricultura, pecuária silvicultura, exploração 
florestal e pesca envolve nos quatro municípios um total de 4.250 trabalhadores, em 
seguida as atividades que envolvem indústria de transformação constam com 1.302 
pessoas, e a área de serviços domésticos envolvem um total de 832 empregados126,  

Desta forma, podemos constatar que o perfil dos beneficiários do Núcleo de 
Penas Alternativas do Vale do Ivaí resulta da situação sócio econômica dos municípios 
da comarca de Marilândia do Sul e que corresponde por indivíduos com baixo grau de 
escolaridade, de 4 a 10 anos de estudo, em sua maioria trabalhadores rurais, e sem 
carteira registrada. 

Ainda a esse respeito, também se faz determinante levantar os principais delitos 
cometidos pelos beneficiários do NUPEA, é preciso que a extensão valorize a pesquisa 
e encontre nos resultados da mesma as fontes necessárias para iluminar alternativas de 

                                                
126  Ver Anexo 1. Atividades Econômicas dos cadernos municipais divulgados pelo IPARDES. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 8,  Julio de 2012 – ISSN 1852-2459 271 

transformação, e no caso da realidade de vulnerabilidade social a qual a comarca 
apresenta identificar os principais delitos se torna obrigatório para o sucesso da 
pesquisa. Deste modo o gráfico 4 demonstra esta situação.   

  

Gráfico 4 . Principais delitos cometidos pelos beneficiários atendidos pelo Núcleo de 
Penas Alternativas do Vale do Ivaí. 
Fonte: (NUPEA, 2010) 

 
Desse modo constatamos que ligação educação/emprego e criminalidade, 

principalmente quando se observa que o principal crime cometido caracteriza – se por 
crime contra o patrimônio, sendo o furto (Artigo nº. 155 do Código Penal Brasileiro) e a 
Lesão Corporal (Artigo nº.129 do Código Penal Brasileiro). Lemos Filho e Jorge (2005) 
apontam a hipótese de que a criminalidade, e principalmente crimes contra a 
propriedade e contra a pessoa são proveniente de uma questão estrutural que envolve 
em sua base um maior nível de desigualdade social. De modo que a criminalidade se 
processa de acordo com o movimento cíclico da economia, trazendo a correspondência 
entre desemprego e o crime: 

 
“Desta forma, haveria uma relação direta entre criminalidade e 
desemprego, já que, dada a ausência de renda: i. o custo de 
oportunidade de cometer um crime torna-se menor[...]; ii. maior 
a frustração das aspirações materiais do indivíduo, decorrente da 
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incapacidade deste em satisfazer tais aspirações; e iii. o mercado 
de trabalho ‘ilícito’ passa a ser a alternativa de sobrevivência 
pessoal.”(LEMOS;FILHO;REIS,.2005:574) 

Porém esta hipótese não é um dado pronto e acabado, de modo que não podemos 
dar como única justificativa para a criminalidade apenas a questão econômica, senão 
cairíamos no erro de dizer que o desemprego é causa direta de crimes contra o 
patrimônio (LEMOS; FILHO; REIS, 2005). 

Ao aceitar a hipótese apresentada temos que observar a influência do sistema 
capitalista nesse contexto. Segundo Lemos, Filho e Reis (2005) embora, Marx e Engels 
não tenham se aprofundado no assunto da criminalidade, é evidente que o sistema de 
acumulação captalista baseado nas relações de poder entre dominadores e dominados 
gera uma falha na estrutura, a qual resultaria em um dos desdobramentos da questão 
social, como é o caso da criminalidade.  

 
“O acirramento das contradições sociais ocorre à medida que o 
sistema capitalista gera desemprego (devido ao progresso 
tecnológico) e empregos de má qualidade – que não preenchem 
as necessidades financeiras de seus ocupantes – contribuindo 
para uma maior desigualdade social. Dessa forma, é comum 
encontrarmos autores de diversas correntes de pensamento 
utilizando o Índice de Gini127 como variável explicativa para o 
fenômeno (p.ex. Mendonça, 2002)” (LEMOS; FILHO; REIS, 
2005:576) 

 

 

Assim de acordo com Lemos, Filho e Reis (2005:576) é necessário 
complementar tal análise com outros indicadores de contradição social (por exemplo, 
evolução do contingente de indivíduos sem rendimentos).para que assim podemos ter 
um aparato de informações que se complementem e produzam informações mais 
concretas quanto a questão tratada.  

Dessa forma constatamos que o perfil dos municípios resultam diretamente na 
demanda de beneficiários atendidos pelo projeto de extensão na comarca de Marilândia, 
verificou – se que os baixos níveis de educação e emprego se tornam fatores 
consideráveis para a compreensão dos principais crimes cometidos.  

                                                
127 Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per 
capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo 
valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um um indivíduo detém toda a renda da sociedade e 
a renda de todos os outros indivíduos é nula)Disponível em 
http://www.pnud.org.br/popup/pop.php?id_pop=97.. Ver, anexo 1. o qual relaciona o Índice Gini do ano 
2000 fornecido pelo IPARDES,  de todos os municípios do Estado do Paraná. 
Ao levar em consideração o índice Gini dos municípios da comarca de Marilandia do Sul podemos 
verificar que o município de Califórnia possui índice de 0,520, Marilândia do Sul 0,590, Mauá da Serra 
0,570 e Rio Bom de 0,510. 
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Somado a isso é necessário observar que transformações o projeto de extensão 
NUPEA realizou na comarca de Marilândia do Sul através do trabalho social que se 
propôs executar. Dessa forma vamos procurar identificar essas mudanças através da 
visão dos interlocutores participantes da extensão, em que consideramos como 
interlocutores os sujeitos participantes da dinâmica do NUPEA. Representados pela 
equipe multidisciplinar do projeto que envolve a Assistente Social e a Advogada e a 
discente que faz estágio em Serviço Social, também o Poder Judiciário através da Juíza 
da Comarca, pelo Ministério Público através do Promotor de Justiça, pela sociedade 
civil, no papel da assistente social do município de Mauá da Serra o qual acolhe 30 
(trinta) beneficiários e por último o beneficiário.  

Como exposto para que fosse possível identificar as transformações realizadas 
pelo NUPEA através da visão dos interlocutores da extensão, foi utilizada a técnica de 
entrevista semi estruturada. Que segundo Duarte (apud QUEIROZ, 2002:9) “a 
entrevista semi-estruturada é uma técnica de coleta de dados que supõe uma 
conversação continuada entre informante e pesquisador e que deve ser dirigida por este 
de acordo com seus objetivos”. As respostas dos atores envolvidos na pesquisa podem 
ser resumidas da sguinte forma. Quanto a importância do Núcleo de Penas Alternativas 
para o exercício profissional e para o aprendizado com é o caso do estagiário, 
demonstram que a extensão realmente cria uma ponte sólida entre teoria e prática, de 
modo que o profissional recém formado tenha a possibilidade de exercer seu trabalho 
pautado num referencial teórico e subsidiado pela orientação pedagógica. Sua 
importância também é revelada na reprodução do conhecimento construído no tripé do 
ensino, produzido na pesquisa e transferido para a extensão e conseqüentemente para a 
sociedade, de modo que os efeitos da melhoria do cumprimento, do uso de critérios 
corretos para o encaminhamento dos beneficiários às instituições que possam melhor 
atende – los, e da diminuição da impunidade, se faz possível através do uso de 
instrumentos de trabalho corretos, resumidos em atendimento, entrevista, orientação, e 
encaminhamentos corretos, dados com a visão critica do assistente social a respeito da 
realidade social a qual trabalha. Dessa forma podemos observar que a função da 
extensão como socializadora de conhecimento visando a cidadania e o cidadão como 
referencial, consegue transformar seu ambiente social. É importante destacar que as 
ações do NUPEA não são assistenciais, mas sim pautadas na resolução de problemas 
sociais inerentes a realidade a qual a universidade se insere através do trabalho social. E 
como pudemos constatar as transformações resultaram em melhoria na fiscalização e 
controle das penas alternativas influenciando diretamente na diminuição da impunidade 
bem como na efetividade do cumprimento da pena. Além da diminuição da 
estigmatização por parte da sociedade civil, a qual passou a enxergar o infrator como 
um possível colaborador da instituição através da prestação de serviços. 

 
Conclusões 
Os resultados alcançados pela extensão universitária, no estudo voltado para o NUPEA, 
atuante na Comarca de Marilandia do Sul trabalhando com o atendimento aos 
beneficiários das penas alternativas com ênfase na prestação de serviços a comunidade, 
demonstrou a função essencial que a extensão adquire na efetivação do modelo de 
universidade social, a qual deve se aproximar da comunidade e dos problemas sociais e 
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ser responsável por devolver a sociedade o conhecimento produzido, de modo que a 
universidade não seja apenas base de produção tecnológica e crescimento econômico, 
mas sim uma universidade que possa garantir seu caráter social e devolver a sociedade o 
conhecimento produzido na forma de serviços. 
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