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RESUMO
Esta pesquisa é parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC do
curso de Serviço Social do Centro Autônomo do Brasil – UNIBRASIL e se
desenvolve com base na prática de estágio no Fórum de Execuções Penais da
Comarca de Curitiba, no período de Outubro de 2014 a Outubro de 2015. O objetivo
do Fórum é o de cumprimento da lei da Execução Penal e de suas premissas,
exercendo as decisões criminais e possibilitando viabilizar instrumentos que
cooperem para o processo de integração social do/a apenado/a e egressos/as do
sistema penitenciário de Curitiba. A instituição atende hoje a egressos/as bem como
seus familiares e o público em geral, que procuram o Fórum em busca de obter
informações e sanar dúvidas sobre processos, benefícios sociais, informações sobre
pessoas que estão presas, remições, cursos entre outros esclarecimentos. Dentro
deste contexo, surge o problema de pesquisa que trata da seguinte questão de
pesquisa Quais as possibilidades, limites e desafios percebidos pelas mulheres que
cumprem a pena em regime aberto frente a sua descontinuidade na atividade do
tráfico de drogas? e como objetivo geral Identificar quais fatores influenciaram para
que essas mulheres entrassem para o trafico Esta pesquisa terá como metodologia
de trabalho de cunho descritivo e de natureza qualitativa, explicativa e qualitativa,
com pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Como instrumentos de coleta de
dados, roteiro de pesquisa contendo questões semi-estruturadas e entrevista
complementada com observação participante. Os sujeitos da pesquisa serão as
mulheres egressas do presídio feminino de Curitiba. Por fim, busca-se constituir uma
análise acerca da importância e do envolvimento da academia no olhar das
apenadas construindo novas possibilidades a estas mulheres egressas, vitimas do
trafego de drogas e da violencia, com base na formação humana, ampliando as
competências de articulação de saberes no combate à violência de gênero.
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