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RESUMO 
 
Trata-se, neste texto, da pena alternativa de prestação de 
serviços à comunidade. As reflexões são resultantes da 
pesquisa realizada no âmbito da formação em Serviço Social 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Buscou-se dar 
visibilidade aos prestadores, visto que historicamente estes têm 
tipo pouca voz na execução dessa pena. Realizou-se 
entrevistas com os prestadores objetivando conhecer seu 
entendimento a respeito do tema. Os dados qualitativos obtidos 
são reveladores e apresentam-se de forma crítica quanto aos 
demais participantes na execução dessa alternativa penal. 
Conclui-se pela pertinência do estudo neste tema, ressaltando-
se os aspectos contraditórios mediante a voz dos pesquisados. 
 
Palavras-chave: Alternativas penais. Prestação de serviços à 
comunidade. Serviço social. 
 
ABSTRACT 
 
It is, in this text, the alternative penalty of provision of 
community services. The reflections are the result of research 
conducted in the field of training in Social Service, Federal 
University of Rio Grande do Sul. We tried to give visibility to the 
providers, since historically they have kind little voice in the 
implementation of the death penalty. We conducted interviews 
with providers aiming to meet their understanding of the topic. 
Qualitative data obtained reveal and present critically as the 
other participants in the implementation of the criminal 
alternative. The results confirmed the relevance of the study in 
this area, highlighting the contradictory aspects through the 
voice of respondents. 
 
Keywords: Criminal alternatives. Provision of services to the 
community. Social service. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As precárias condições do sistema prisional brasileiro têm suscitado debates a 

respeito do encarceramento. É consensual a ideia de que a instituição prisional não cumpre 

as funções estabelecidas pela Lei de Execução Penal, levando ao questionamento de suas 

reais funções. Nesse cenário, as alternativas penais apresentam-se como modelo 

alternativo ao fracassado aprisionamento e, nesse sentido, o mero fato de manter seus 

destinatários em liberdade já configura um avanço.  

Acredita-se, contudo, na necessidade de se lançar um olhar crítico sobre a 

execução das penas alternativas, buscando, mediante a discussão sobre seus limites e 

contradições, contribuir para ações que visem ao seu fortalecimento. Nesse sentido, o 

presente artigo discute a execução da prestação de serviços à comunidade, cujas reflexões 

apresentadas são resultantes de uma pesquisa realizada no âmbito da formação acadêmica 

em Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  A investigação 

foi desenvolvida no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na Comarca de Guaíba. 

O texto tem como ponto de partida uma breve discussão sobre a pena 

alternativa de prestação de serviços à comunidade. Em seguida apresenta-se a pesquisa 

realizada, que teve como proposta dar visibilidade aos prestadores de serviços à 

comunidade, trazendo suas vozes a respeito da execução da alternativa penal. Por fim, na 

conclusão são levantados, a partir da fala dos pesquisados, aspectos reveladores das 

contradições e limites do trabalho realizado nessa área. 

 

2. SITUANDO O TEMA DAS PENAS ALTERNATIVAS  

 

As chamadas penas alternativas foram propostas no contexto de fracasso da 

pena de prisão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada no ano de 1948, 

é tida como marco precedente do movimento internacional de reforma do Direito Penal, 

sendo reconhecida a dignidade inerente a todos os seres humanos.  

No ano de 1955 são editadas as Regras Mínimas para o Tratamento dos Presos 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), onde já era recomendada a aplicação de 

penas não privativas da liberdade. Em 1966, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos reforçou não somente o princípio da humanidade e da dignidade da pessoa privada 

de sua liberdade, mas a implantação, execução e fiscalização das alternativas à prisão. 

Em 1990 foram aprovadas pela ONU as Regras Mínimas das Nações Unidas 

sobre as Medidas Não Privativas de Liberdade, as chamadas Regras de Tóquio. Tal 



 

 

 
                  

documento, do qual o Brasil se tornou signatário, constituiu-se em uma importante 

declaração de princípios, propondo a promoção das penas não privativas de liberdade e a 

maior participação da comunidade na sua execução.  

O panorama mundial favorável às alternativas penais influenciou a legislação 

brasileira a partir da década de 1980. Nesta época vivia-se o período de abertura 

democrática, após duas décadas de ditadura militar, o que possibilitou a construção de 

novas leis na perspectiva dos substitutos penais. Em 1984, foi promulgada a Lei nº 7.209, 

que alterou o Código Penal de 1940, e a Lei nº 7.210, que instituiu a Lei de Execução Penal 

(LEP). A Constituição Federal de 1988, chamada de “Constituição Cidadã”, corroborou tais 

transformações legislativas, avançando também em aspectos relacionados à garantia dos 

direitos sociais. 

Apesar da ampliação das alternativas penais, de acordo com Azevedo (2005), 

manteve-se a centralidade da pena de prisão no sistema penal brasileiro, não resultando na 

diminuição da população carcerária, mas significou o aumento do controle social mediante a 

expansão do poder punitivo estatal. 

O contexto descrito, que expressa o aumento da aplicação das alternativas 

penais, tem gerado significativos desafios para os rumos do sistema penal brasileiro. 

Salienta-se que, ainda que possa significar a expansão do controle social, as sanções 

alternativas representam a possibilidade de redirecionamento da centralidade histórica da 

pena de prisão, consolidando e fortalecendo um sistema alternativo (JUNQUEIRA, 2010). 

Assim, toma destaque entre as sanções não privativas da liberdade, a pena alternativa de 

prestação de serviços à comunidade. 

 

3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE 

 

A pena alternativa de prestação de serviços à comunidade tem origem na Lei nº 

6.416 de 1977. Mediante as reformas legais realizadas a partir da década de 1980, as 

possibilidades de aplicação deste substitutivo penal foram ampliadas, podendo ser aplicada 

em substituição à prisão, na proporção de uma hora de trabalho gratuito por dia de 

condenação. Ela consiste, em síntese, na realização de tarefas de trabalho em instituições 

conveniadas ao Poder Judiciário que não tenham fins lucrativos, como os órgãos públicos e 

organizações filantrópicas. 

É importante destacar a relevância da sociedade na execução das penas 

alternativas, recomendada pelas Regras de Tóquio e prevista na Lei de Execução Penal. Na 

prestação de serviços à comunidade, tal participação é imprescindível para efetivar a 



 

 

 
                  

sanção, pois sua execução ocorre fundamentalmente nas instituições conveniadas ao Poder 

Judiciário. 

O assistente social, na qualidade de agente privilegiado na execução da 

prestação de serviços à comunidade, é o profissional competente para acolher, entrevistar 

(abordagem individual) e encaminhar os prestadores às instituições conveniadas, 

garantindo-lhes informação, orientação e acompanhamento durante o cumprimento da pena 

alternativa. Tais intervenções permitem o conhecimento das condições sociais dos 

prestadores, suas habilidades e disponibilidades para o cumprimento da prestação de 

serviços à comunidade. Em síntese, a profissão tem como foco o acesso aos direitos dos 

prestadores, ampliando o olhar sobre esses sujeitos para além do cumprimento de uma 

pena.  

Além do atendimento direto aos prestadores de serviços, salienta-se o trabalho 

desenvolvido junto às instituições conveniadas que recebem os prestadores, também 

chamado de abordagem institucional, já que estas são centrais na execução da prestação 

de serviços à comunidade, constituindo o lócus privilegiado das possibilidades educativas 

dessa pena alternativa (JUNQUEIRA, 2010). 

O trabalho desenvolvido pelo Serviço Social na Comarca de Guaíba, em 

consonância com o estudo de Junqueira (2010), revelou a necessidade de dar visibilidade 

aos prestadores de serviços, visto que tais sujeitos, em geral, não possuem vez e voz no 

contexto da execução da prestação de serviços à comunidade. Nesse sentido, mediante a 

realização da pesquisa, buscou-se estabelecer um diálogo com os cumpridores, garantindo 

um espaço de expressão de suas demandas e compreensão a respeito do processo da 

pena alternativa.  

 

4. PROPOSTA METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

A pesquisa objetivou refletir sobre a realidade da prestação de serviços à 

comunidade na Comarca de Guaíba/RS aplicada a adultos, buscando-se responder ao 

seguinte questionamento: qual a compreensão dos prestadores de serviços a respeito da 

execução da alternativa penal? Esta pergunta, fio condutor do estudo, serviu de guia para 

todas as suas etapas - busca de teorias, definição dos instrumentos e estratégias de 

pesquisa, coleta de dados, análise e elaboração das conclusões. 

Na perspectiva de dar visibilidade aos prestadores de serviços, a pesquisa 

privilegiou a utilização de instrumentos e técnicas qualitativas, mediante a compreensão de 



 

 

 
                  

que tal perspectiva permite maior captação da realidade por trabalhar os significados 

atribuídos pelos pesquisados e suas experiências sociais (MINAYO, 2012). 

 A coleta de dados se deu mediante a aplicação da técnica de entrevista 

semiestruturada com os prestadores de serviços. As entrevistas, portanto, foram realizadas 

com a utilização de um roteiro, facilitando a sua aplicação e proporcionando maior 

segurança à entrevistadora.  

As entrevistas foram analisadas mediante utilização da técnica de Análise de 

Conteúdo, com base em Bardin (1977). A amostra utilizada foi do tipo não probabilística 

intencional, buscando dar visibilidade ao objeto de estudo (MARCONI; LAKATOS, 2010) e 

contemplando um total de 20 prestadores em cumprimento da pena alternativa no período 

em que foi realizada a pesquisa.  

 

5. ALGUMAS CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DOS ENTREVISTADOS  

 

Os 20 sujeitos entrevistados são do sexo masculino. Este achado corrobora 

outros estudos que revelam que a população que cumpre pena no Brasil é composta 

majoritariamente por homens (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2001; JUNQUEIRA; CUNHA, 

2012). Em relação ao sistema carcerário, é importante ressaltar que a população feminina 

vem crescendo nos últimos anos, estando este fenômeno ligado, em geral, ao comércio de 

drogas ilícitas.  

Outra característica dos prestadores que reflete os achados dos referidos 

estudos é o corte geracional, ou seja, a prevalência de jovens. Dentre os sujeitos 

pesquisados, cinco possuíam entre 24 e 29 anos4; seis tinham entre 30 e 40 anos; cinco 

entre 41 e 50 anos e quatro entre 51 e 65 anos. Salienta-se que a primeira faixa estaria é 

menor e somada a segunda resultam num lapso temporal de 16 anos com 11 prestadores. 

Já os demais prestadores, ou seja, nove, estão entre o lapso temporal de 25 anos, tomando 

em conta as duas últimas faixas etárias.  

 Sobre a escolaridade dos prestadores entrevistados, foram observadas 

significativas diferenças em termos de tempo de escolarização, por exemplo, um pesquisado 

que nunca frequentou a escola e três com ensino superior incompleto. A maioria dos 

sujeitos, 12 prestadores, não ultrapassou o ensino fundamental e cinco não ultrapassaram o 

ensino médio.   

                                                           
4
 O Estatuto da Juventude (BRASIL, 2013) considera jovem a pessoa entre 15 e 29 anos.  



 

 

 
                  

Em geral, os dados revelaram a baixa escolaridade entre os prestadores, 

evidenciando as condições de exclusão em que vive a maioria da população criminalizada 

no Brasil. No que diz respeito à prestação de serviços à comunidade, em especial, tal 

situação reflete na sua execução, notadamente no que diz respeito à designação de tarefas 

a serem desenvolvidas pelos prestadores, em geral relacionadas à função de serviços 

gerais.  

Embora a breve caracterização dos entrevistados nesta pesquisa tenha 

levantado poucos elementos, ela remete à reflexão sobre as condições sociais das pessoas 

que cumprem pena no país. Diversos autores, dentre eles Wacquant (2001), chamam a 

atenção para a ampliação do chamado Estado Penal, fenômeno que ocorre na mesma 

proporção em que diminuem os investimentos públicos na área social. Nesse processo, 

como diz Iamamoto (2011), a questão social passa a ser objeto de acentuado processo de 

criminalização que atinge as classes subalternas, situação que se expressa no cotidiano da 

execução da prestação de serviços à comunidade. 

Como manifestação de resistência meio a tal processo de criminalização, o 

estudo feito cumpriu o objetivo de dar voz aos prestadores de serviços, revelando o ponto 

de vista dos mesmos a respeito da execução da prestação de serviços à comunidade na 

Comarca de Guaíba/RS.   

 

6. RELEVÂNCIA E SENTIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE  

 

As primeiras perguntas feitas aos entrevistados essencialmente indagaram 

sobre a relevância e o sentido atribuído por eles ao cumprimento da prestação de serviços à 

comunidade. Um aspecto considerado relevante por grande parte deles (sete prestadores) 

foi a manutenção da liberdade. A resposta de um entrevistado é elucidativa nesse sentido: 

“Eu prefiro prestar a PSC5 do que ficar preso [...] eu acho que é importante cumprir a PSC, 

porque a pessoa fica livre e tem tempo para pensar e refletir no que aconteceu” 

(entrevistado seis).  

Além da percepção da prestação de serviços à comunidade como alternativa à 

prisão, oito prestadores sublinharam a importância de continuar junto ao trabalho e à família, 

conforme a fala que segue: “[...] continuo trabalhando e fico com a minha família” 

(entrevistado um). 

                                                           
5
 Prestação de serviços à comunidade. 



 

 

 
                  

Alguns prestadores mencionaram que o cumprimento da pena favoreceu, para 

além do caráter retributivo, a reflexão sobre o delito praticado: “Eu afirmo que pra mim tem 

relevância sim a PSC, comparo meu comportamento de hoje com o de antigamente e é 

muito diferente. O cumprimento da PSC tem fundamento, fiz algo errado e tenho que pagar” 

(entrevistado oito). “Faz sentido cumprir a PSC, a gente reflete sobre tudo, é uma forma de 

reparar o que aconteceu, de assumir a responsabilidade” (entrevistado nove).   

Apesar da grande maioria dos prestadores (17) ter apontado aspectos positivos 

da prestação de serviços à comunidade nas entrevistas, algumas manifestações expressam 

divergências nesse sentido, revelando o caráter contraditório da pena: “Não acho que seja 

uma boa cumprir a PSC, não me importo se pegar mais três anos” (entrevistado dez). “Eu 

cumpro só por cumprir mesmo, porque é uma pena que botaram pra mim, é um atraso na 

minha vida” (entrevistado 20).  

Na problematização dos resultados da pesquisa, é importante considerar que 

possivelmente a fala de alguns entrevistados tenha sido atravessada pelo fenômeno que 

Lahire (2004) denomina “efeitos de legitimidade”. Tal fenômeno, segundo o autor, relaciona-

se ao “lugar” do entrevistador em situações de entrevista. Neste caso, a atuação do Serviço 

Social na execução da prestação de serviços à comunidade, possivelmente tenha tido 

implicações na relação estabelecida com os prestadores entrevistados. Algumas perguntas 

podem ter sido entendidas por eles como avaliativas do trabalho desenvolvido pelo Serviço 

Social e até mesmo do Poder Judiciário, incidindo no conteúdo das respostas. 

   

6.1 O que favorece o cumprimento da prestação de serviços à comunidade 

 

Os prestadores falaram a respeito dos aspectos que eles consideram 

favorecedores do cumprimento da alternativa penal. Salienta-se que um dos aspectos mais 

ressaltados durante as entrevistas é o apoio dos familiares: “O que me ajuda muito a 

cumprir é a minha família [...] o meu vínculo com ela” (entrevistado quatro).   

É importante ressaltar que, apesar do apoio familiar ter sido citado em várias 

entrevistas, a experiência do Serviço Social na execução da prestação de serviços à 

comunidade na Comarca de Guaíba/RS mostra que muitos deles não dispõem de tal apoio. 

Para o Serviço Social, os aspectos familiares são primordiais no trabalho desenvolvido 

nessa área, buscando-se a construção de estratégias e intervenções que visem ao seu 

fortalecimento. 

Somente dois prestadores relataram ter encontrado apoio no trabalho para o 

cumprimento da prestação de serviços à comunidade, conforme a fala que segue: “O meu 



 

 

 
                  

emprego foi compreensivo comigo, sabem que eu estou cumprindo e não teve problema 

nenhum” (entrevistado 15).  

Vale salientar que alguns estudos6 apontam que a situação socioeconômica dos 

prestadores é caracterizada, em geral, pela inserção informal e precária no mercado de 

trabalho. Nesse sentido, se observa que apenas dois prestadores fizeram referência ao 

emprego formal durante as entrevistas.    

A maioria dos entrevistados (15 prestadores) destacou aspectos positivos 

relacionados às instituições conveniadas. Essas são consideradas essenciais para o regular 

cumprimento da prestação de serviços à comunidade, sendo ressaltados os seguintes 

aspectos: sentir-se bem na instituição por ser bem acolhido, ser respeitado, ser ouvido, estar 

em um lugar organizado e tranquilo, estabelecer relações respeitosas e não 

preconceituosas com as pessoas da instituição.   

Os relatos que seguem expressam alguns desses aspectos: “Aqui a gente 

desabafa sobre o que aconteceu, [...] e sendo ouvido é melhor pra cumprir” (entrevistado 

um). “Uma vez aqui eu vi o responsável chamar todo mundo e dizer que nenhum prestador 

podia ser maltratado” (entrevistado 13).   

Os elementos encontrados dizem respeito essencialmente ao modo de trabalho 

das instituições conveniadas, corroborando o argumento do papel central das instituições no 

cumprimento da prestação de serviços à comunidade (JUNQUEIRA, 2010). 

Cinco prestadores falaram sobre a importância dos serviços prestados na 

instituição, salientando que se sentem úteis e percebem reconhecimento do trabalho: “O 

nosso trabalho aqui é importante para as pessoas, é um reconhecimento” (entrevistado um). 

“Eu vejo que o trabalho que eu faço aqui é importante, eu venho com vontade” (entrevistado 

sete).   

O trabalho a ser prestado é uma questão debatida frequentemente com as 

instituições conveniadas, principalmente pelo fato de grande parcela dos prestadores 

executarem serviços gerais no cumprimento da pena. Contudo, não há restrição nesse fato, 

desde que os prestadores percebam a importância para a comunidade do trabalho 

desenvolvido, além das atividades privilegiarem suas aptidões e habilidades, conforme 

previsto na própria legislação.  

 

6.2 O que desfavorece o cumprimento da prestação de serviços à comunidade 

                                                           
6
 A pesquisa documental realizada por Junqueira e Cunha (2012) na Comarca de Guaíba analisou 

200 registros de prestadores feitos pelo Serviço Social que haviam encerrado o cumprimento da 
prestação de serviços à comunidade. O estudo revelou que a maioria, ou seja, “84 (42%)” 
prestadores encontravam-se inseridos informalmente no mercado de trabalho. 



 

 

 
                  

 

Apesar de significativa parcela dos entrevistados ter falado sobre os aspectos 

facilitadores do cumprimento da PSC, eles também expressaram aspectos que impõe 

dificuldades no desenvolvimento da pena alternativa. O caráter contraditório da alternativa 

penal mais uma vez se revela, assinalando importantes aspectos para uma leitura crítica da 

execução da prestação de serviços à comunidade. 

Quatro entrevistados atribuíram ao sentimento de injustiça e à impunidade 

aspectos que concorrem para o não cumprimento da pena, por exemplo: “Saber do próprio 

envolvimento da polícia no delito que eu cometi e eu tenho que pagar por isso com a PSC, e 

eles nada” (entrevistado quatro). “A polícia faz vista grossa pra muita coisa, principalmente 

pra quem tem mais recursos, já a gente sofre mais [...] sentimento de impunidade [...]” 

(entrevistado cinco).  

Tais falas remetem à seletividade do sistema criminal brasileiro, que tende a 

criminalizar e penalizar com maior intensidade as classes vulnerabilizadas da população. 

Outro aspecto relacionado às falas, bastante tratado na bibliografia, é o envolvimento de 

policiais com delitos. Tais verbalizações expressam a imagem negativa que a polícia 

brasileira tem entre a população, tema abordado por Lemgruber, Musumeci e Cano (2003), 

que discutem os problemas relacionados ao controle externo dessas instituições no país.  

Dois prestadores referiram o fato de cumprir uma pena como algo difícil de ser 

enfrentado: “No início é mais difícil ter que cumprir, porque é ruim né, a situação abala muito 

a pessoa” (entrevistado sete). “Impacto negativo de uma sentença criminal na vida [...]” 

(entrevistado dois).  

Outros aspectos levantados pelos entrevistados, neste caso três, foram o 

estigma7, o preconceito e a desvalorização do sujeito: “É ruim ter que aguentar as pessoas 

que ficam tirando sarro da gente por ter que vir trabalhar por causa disso” (entrevistado 

nove). “Chamar o cara de apenado e preso, isso me incomoda” (entrevistado 13).   

 As expressões dos prestadores revelam que o estigma está presente em 

diferentes instituições, como a família, as entidades conveniadas e o próprio Poder 

Judiciário. O Serviço Social tem como desafio a problematização de todas as formas de 

preconceito, no caso da prestação de serviços à comunidade, principalmente no que diz 

respeito às entidades conveniadas.  

                                                           
7
 Goffman (1988) caracteriza a pessoa estigmatizada como um indivíduo que afasta aqueles que 

encontra e destruí a possibilidade de atenção para outros atributos seus. Ainda para o autor, uma 
pessoa com estigma é geralmente associada à ideia de “inferioridade” ou que represente “alguma 
espécie e perigo”.   



 

 

 
                  

Os relatos a seguir revelam as fragilidades do Poder Judiciário na fiscalização da 

pena alternativa como fator que favorece o descumprimento: “Acho que muita gente não 

cumpre porque sabe que pode ficar sem cumprir, não tem fiscalização”. Em decorrência das 

limitações do Poder Judiciário, notadamente no que diz respeito à falta de recursos 

humanos, a via principal de fiscalização desse tipo de pena tem sido a documentação 

referente ao cumprimento do prestador que a instituição conveniada remete mensalmente 

ao cartório da vara criminal. 

 Outras falas remetem às atividades designadas pelas entidades aos 

prestadores e os problemas no registro das horas cumpridas: “Eu fui pra outros dois lugares 

antes daqui, me trataram mal, o serviço era muito pesado e tinha prazo pra ficar pronto, pra 

mim que já tenho idade isso ficava difícil [...]” (entrevistado dez). É importante ressaltar que 

as instituições conveniadas, em geral, carecem de recursos humanos para sanar todas as 

suas atividades diárias e acabam contando com a mão de obra dos prestadores nesse 

sentido. No entanto, essa prestação de serviços deve obedecer aos direitos e deveres tanto 

das instituições quanto dos prestadores, não tendo como objetivo a mera exploração da 

mão de obra. Salienta-se que essa discussão tem sido permanentemente pautada pelo 

Serviço Social no acompanhamento realizado junto às instituições conveniadas. 

 Ainda sobre os aspectos que dificultam o cumprimento da prestação de 

serviços à comunidade, foram abordadas pelos prestadores consequências do cumprimento 

da pena alternativa como o registro em folha corrida e a suspensão dos direitos políticos, 

com significativo impacto no âmbito laboral e educacional de suas vidas: “A folha corrida 

prejudica, outro emprego eu não consegui pegar por isso [...]” (entrevistado sete). “A 

questão do voto eleitoral, até eu terminar de cumprir não posso votar, e a empresa em que 

estou trabalhando exige a comprovação do voto” (entrevistado 10). “Eu passei num 

concurso e não pude assumir por não estar em dia com a votação eleitoral. Uma faculdade 

pública nem pensar eu fazer o vestibular por enquanto. Eu também tentei financiar uma 

casa pela caixa econômica federal pelo programa minha casa minha vida e não pude. 

Também não posso tirar passaporte” (entrevistado 12).  

Tais relatos expressam que o cumprimento de uma pena alternativa 

concretamente mostra-se um impeditivo para o acesso a direitos na área da educação, 

moradia e trabalho. Tal situação configura um verdadeiro paradoxo, contradizendo o 

discurso de que as penas alternativas visam, além da punição, a inclusão social. 

 

7. CONCLUSÃO 

 



 

 

 
                  

Ao finalizar este artigo, é importante ressaltar a relevância de investigações e 

intervenções que contribuam para a afirmação do caráter alternativo, socializador e 

educativo da prestação de serviços à comunidade, ultrapassando a mera dimensão punitiva. 

Para tanto, é fundamental que esses sujeitos possam ter “voz”, assumindo uma postura de 

protagonismo e resistência na luta pela garantia de seus direitos.   

As vozes dos prestadores de serviços trazidas à tona mediante este estudo 

foram reveladoras das contradições, limites e possibilidades da prestação de serviços à 

comunidade. Nesse sentido, considera-se que os achados da pesquisa apontaram 

significativos desafios aos atores que atuam na aplicação e na execução dessa alternativa 

penal, contribuindo para o processo de aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido nessa 

área. 

No que diz respeito aos desafios ao Serviço Social, a luta pela garantia da 

participação dos usuários nos processos que impactam suas vidas é fruto da constante luta 

profissional pela democracia e participação da sociedade nos cenários políticos e no acesso 

aos direitos sociais. Nesse contexto, assinala-se a importância de se promover a reflexão 

com os prestadores de serviços a respeito das contradições sociais que levam ao 

cometimento de crimes, fomentando a construção de espaços coletivos e de participação 

política. 
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