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RESUMO Em alentado m,halho a autora após 11t1fien1ar que os problemas penitenciários e :ruas 
poss(veis soluções interes//tlm, sem dúvida, à comunidade. e têm valor para ela, sendo os prero:r em 
geral e os condenados prews ou não, membros da mesma comunidade, critica os serviços peniten· 
cidnos e prii:ionais em geral no Esrado de Goids, e apre/lenta :rugerroes para a solução do problema, 
que deve ser Matado em_ seus três aspectos fundamentais; o jur1dico, o físico. e o funcional Depois 
de min"ciosamente analisar aspecro por aspecto, conclui a mestra que o prospecto apresentado, a 
tftulo de :rubstdio procura dar uma so/uçao OTK<m1zada das diver//tls fa,·es da área penitenciária 
(mai.f amplamente. prisional) em Coifa, podmdo ser aplicado paulatinamente, desde que se não 
comprometa a eficdcia g/ohal 

l_ rn dos divn�os aspectos da extensão univenitária consiste na co!ahura\'iio com 
a comunidade. diretamente ou por meio dos órgãos púhlieos e em t·oopera\'ào com 
eles. 

Colaborar com a comunidade é ajudá-la em tudo que lhe intere�.,;a ou para ela 
trm �alor. 

o� problemas penitenciários e suas po�sí�eis wluções interes,;am, sem dútida, à
rumunidade, e têm valor para ela, sendo, os presos em geral e o� condenado� preoos ou 
não. memhros da me�ma comunidade. São membros dela e, tanto quanto possível. 
dPvem permanecer integrados nela, integrado� no convívio social, não obstant(l a prisão 
e apesar da condenação. 

Se, por inevitáveis condições da duração da pena e do regime penitenciário, a 
inle!ITa('iio no comívio soe ia! \·ier a ,ofrer. f' miMn ajudá.lo nos �eu, esforço� tendentes

e , 

à reintegração. 
A realidade tem ensinado que, entre os condenados que, cumprmdo a pena, pcr 

rnanecPram integrado� no convívio social. ou que puderam a ele :,e reintegrar, a ta.\.i de 
rrinridente� e de reincidêw:ias é bem rnenor. 

O c-0rnelimento de crimes acarreta para a comunidade, problemas e gravames de 
ordem diver;;as: familiais, sociais. morais. jurí.-licos, hem como de caráter económico. 
A reineidência em crimes da mesma espt;cie dos cometidos anteriormente, ou de outra 
e�pécie. lraz novos gravame� sobre aquele� já anteriormente acarretados; quanto aos 
gasto; feito�. apresenla.n-.se ele6 corno perdido,;, ÍntÍtei� ... dinheiro jogado fora·•. Com 

* C'oorc..lenadora <lo Curso de Especialilaçào em Direito PenHenciário da l·J,·u\lade de Dirc1-
lü·l:FG. 
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