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1. O PAPEL DA EQUIPE PSICOSSOCIAL NO TRABALHO COM PENAS E MEDIDAS 
ALTERNATIVAS  

 

De acordo com Focault (2001), na segunda metade do século XVII foi iniciado um 

processo de mudança na ideia de punição. Filósofos, juristas e políticos passaram a discutir 

as formas de punir que eram utilizadas, bem como novas formas de punição. É então no 

século XVIII que os castigos corporais, ao menos de forma oficial, desocupam as prisões, 

dando lugar ao controle penal moderno.  

Desde 1984 o Estado Brasileiro busca através do Direito Penal apresentar uma 

alternativa penal diferenciada aqueles que cometem delitos ou contravenções penais 

classificadas como de médio e menor potencial ofensivo. Essa alternativa a prisão, pena 

privativa de liberdade (PPL), são as penas restritivas de direito (PRD), as notáveis penas 

alternativas, em especial na modalidade de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), pois 

se afirma que estas vão à contramão do sistema penitenciário, este falido e com 

características cruéis e desumanizadoras que devolve sujeitos embrutecidos a sociedade 

quando finda a pena de prisão desses sujeitos.  

O Poder Executivo Federal no ano de 2000, passar a tratar esse tipo de punição 

como uma política criminal promovida pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), 

fundamentado em diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária do Ministério da Justiça a fim de fomentar à execução de penas alternativas. 
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Vislumbra-se uma pena de caráter socioeducativo, uma vez que esse tipo penal é 

destinado àqueles que são julgados como indivíduos que não oferecem risco a vida em 

sociedade. O pressuposto é de que esse benefício penal não irá expor os sujeitos aos males 

e estigmas do encarceramento, posto que a conjectura é que a pena alternativa não os 

afasta do convívio familiar e social, bem como não rompe com vínculos empregatícios.  

No entanto, mesmo entendendo que as Penas Alternativas são formas de punição 

extramuros das prisões, cumpridas em instituições públicas e filantrópicas2, que visam evitar 

que os indivíduos sejam privados do seu direito a liberdade, ainda assim elas seguem 

possuindo um caráter de penalidade com cunho retributivo, pedagógico, intimidador e 

ressocializador haja vista que a sua finalidade é punir o autor de um delito cometido. 

 A pena alternativa, na modalidade de prestação de serviço a comunidade sem 

prescindir do seu caráter punitivo se constitui em uma possibilidade de humanização da 

pena “um movimento que tem como propósito a contraposição ao paradigma prisional e, 

nesse ato, à produção e afirmação de uma nova configuração do monitoramento penal.” 

(BERDET E SILVA, 2011, p.315). 

Os autores citados questionam se as penas alternativas hoje designadas a romper 

com o paradigma do sistema prisional, em sua busca incessante pelo aperfeiçoamento da 

punição seriam suficientes para se apresentar como uma prática de ruptura com o sistema 

penal atual, sob o argumento que há nos agentes da execução penal alternativa uma 

tendência de naturalização do castigo. Asseveram que esta modalidade tende a enfatizar o 

caráter punitivo da sanção penal sendo assim uma alternativa elaborada de controle social. 

Em acordo com eles, cabe à equipe técnica psicossocial ocupar o lugar privilegiado 

do monitoramento penal nas PMA's e colonizar o judiciário e a gestão da execução penal 

extramuros, atuando tecnicamente sem normalizar a sanção penal, tomando uma direção 

despenalizadora das tecnologias de controle penal, atuando assim com fundamentos em 

pressupostos emancipatórios.  

 Essa equipe deve auxiliar a rede social de apoio a ocupar o lugar de interlocutora 

nas ações institucionais de execução penal alternativa, problematizando coletivamente o 

enfrentamento dessas novas demandas que surgem junto a esse novo modelo penal. 

 

“Se por um lado, o trabalho técnico pode simplesmente construir uma rede 

social penal reprodutora do estigma prisional no contexto extramuros e/ou 

contribuir para a engrenagem que exacerba o controle penal sobre o 
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cotidiano; por outro, são estes mesmos técnicos, que ao serem 

responsáveis por formar esta rede social (punitiva), podem também 

promover discussões ampliadas sobre o lugar do sistema penal na 

atualidade, intra e extramuros” (BERDET E SILVA, 2011, p. 337).  

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, faz-se necessário que a equipe psicossocial promova e seja uma rede 

social de apoio alheia a autoridade penal e do controle do sujeito social como realizado em 

tempos pretéritos, em consonância com os autores, é preciso problematizar e criar espaços 

amplos de discussão que considerem os paradoxos inerentes a ação de execução penal de 

PMA's, debatendo-se o caráter vingativo e coercitivo da pena, bem como a naturalização do 

castigo como estratégia punitiva e ressocializadora haja vista a promoção e a construção de 

indivíduos conscientes criticamente, resultando em um novo quadro social, haja vista o 

caráter socioeducativo do cumprimento da pena, colaborando com os resultados 

pretendidos com a aplicação dessas alternativas penais e com a melhoria do quadro geral 

da criminalidade. 
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