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 A presença do Assistente Social nas prisões sempre esteve vinculada 

à promoção de medidas que visassem assegurar aos assistidos a 

reintegração à sociedade. Em 08 de dezembro de 1951 foi assinada a Lei 

nº 1651, que regulamentou o exercício da profissão nas casas prisionais, 

definindo as atribuições do Serviço Social no sistema prisional. Já neste 

período existia a compreensão de que era necessário o acompanhamento 

da pena através de um funcionamento oficial e regular, desde o instante 

em que o individuo adentra no sistema carcerário, acompanhando-o até o 

reingresso definitivo no meio social, passando a fazer parte do ambiente 

prisional o processo de trabalho do Serviço Social. Atuando conforme os 

dispositivos legais, os assistentes sociais começaram a manter contato 

com os presos, sendo uma das primeiras profissões a penetrar no interior 

das prisões, juntamente com a Psicologia e o Direito.  

Seguindo os movimentos da profissão, os assistentes sociais no 

sistema prisional atuavam como agentes humanizadores. A intervenção 

profissional era mantida para amenizar o clima da instituição, muito mais 

numa função de controle do que na efetivação de acompanhamento das 

demandas do preso, pois partia do pressuposto de que o trabalho dos 

assistentes sociais deveria criar um clima favorável entre funcionário e 

presos. Ainda que imbuídos da atividade humanizadora do ambiente 

carcerário, a função do assistente social não pensava o sujeito preso em 

                                                 
1
 Termo utilizado por Erving Goffman in Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada (1988). 

Neste artigo o termo intitulado descreve o paradoxo existente entre o Tratamento Penal, tratado aqui como o 

desacreditável e o sujeito preso denominado como desacreditado.  Artigo escrito em 2009. 
2
 Assistente Social Contrato Emergencial na SUSEPE de 2005 a 2010. Agente Penitenciário a partir de 2011. 
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sua totalidade como parte integrante de um sistema social excludente 

(FERREIRA, 1990)  

No início dos anos 80, com a chegada da Lei de Execuções Penais 

(LEP), começam os movimentos profissionais para produzir diretrizes do 

fazer técnico no sistema prisional. Neste período, o modelo econômico 

instalado no país se caracterizava pela concentração de renda, excluindo 

uma parcela significativa da população do acesso efetivo à saúde, escola, 

trabalho, renda, alimentação, etc. Houve um aumento dos problemas 

sociais, que começaram a avolumar-se. A apropriação dos meios de 

produção pelo capital forçou a venda do trabalho por valores injustos, não 

suficientes para a reprodução como ser social, explorando ao máximo a 

mão de obra assalariada (IAMAMOTO, 1997). 

Nesse momento de nossa história, a sociedade capitalista 

transforma-se na grande geradora de batalhões de excluídos e começa a 

buscar alternativas para a inclusão dos mesmos, pois a exclusão de tão 

numeroso e significativo segmento da população constituía-se em fardo 

grande e difícil de carregar. 

A década de 80 apresentou-nos o cenário em que o agravamento da 

crise social, política, econômica e cultural estavam presentes. Entretanto, 

não esteve presente apenas o aprofundamento das desigualdades sociais, 

mas simultânea e contraditoriamente, houve um avanço democrático que 

permanece atualmente sob a forma de importantes espaços de 

participação e tomada de decisões.  

A Constituição Federal de 1988 trouxe com ela a proteção social, 

que passa a incorporar valores e critérios inovadores para o Brasil. 

Direitos sociais, seguridade social, universalização, equidade, 

descentralização político-administrativa, controles democráticos e 

mínimos sociais nortearam, na Constituição Brasileira, “um novo padrão 

de políticas sociais” (COUTO, 1999). 

O Estado começa a se redefinir, retirando-se daquela forma 

populista, onde prevaleciam as políticas compensatórias, e ao invés de se 
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organizar como um Estado de Direito, passa a reforça seu poder punitivo e 

controlador sobre os marginalizados. 

Com essa redefinição, começa a surgir o “Estado Punitivo” 

(WACQUANT, 1999), onde prevalece o interesse econômico para que o 

capitalismo satisfaça a sua necessidade de disciplina e domínio da 

população. Frente a esses interesses, o que repercutiu foi o agravamento 

das desigualdades sociais e o aumento da violência, à qual o Estado 

passou a responder com maior controle social punitivo e segurança 

policial. Simultaneamente a isto, o Estado começa a articular uma nova 

política com interesses específicos em relação ao poder e ao controle. 

Dentro deste contexto, ao invés de “atacar“ os problemas que geram as 

desigualdades sociais, passou a punir os pobres (WACQUANT, 1999), 

gerando um poder coercitivo, sendo que nessa lógica, torna-se bem mais 

fácil controlar os eventos criminosos do que intervir nos reais problemas. 

Como conseqüência, a população carcerária aumentou 

significativamente, trazendo consigo toda uma gama de problemas sociais, 

o que implicou no atendimento mais individualizado ao preso e à sua 

família.  

As prisões, reconhecidas como depósito de pessoas excluídas 

socialmente, reforçou seu caráter punitivo e repressor. Mesmo nestas 

condições, a prática do assistente social continuava voltada para a 

ressocialização3, fazendo com que o objeto de trabalho da profissão4, 

comece a conflitar com os objetivos da instituição penitenciária. 

 

 

 

                                                 
3
 O ideal ressocializador tem sido objeto de várias críticas nos debates sobre o sistema prisional. Dentre as 

várias críticas, destacam-se: a) a impossibilidade de colocá-lo em prática pela falta de legitimidade (quem é o 

Estado para querer alterar o comportamento do sujeito?); b) questiona-se a conotação político-ideológica da 

palavra ressocialização, que tem como premissa que o homem que está preso é um ser desviante e que a 

sociedade sofre com isso, devendo, portanto, criar condições de tratamento para mudá-lo. Sobre esse tema 

ver Carvalho (2001). 
4
  O objeto de trabalho do Assistente Social são as expressões da Questão Social. A Questão Social é uma 

inflexão do processo de produção e reprodução das relações sociais inscritas num momento histórico, trata-se 

da produção de condições de vida, de cultura e de riqueza. (ABESS, 1996, p.12). Nesta perspectiva, a 

Questão Social traduz-se enquanto expressão: das desigualdades, mas também, formas de pressão social e re-

inversão dos sujeitos excluídos socialmente. (IAMAMOTO, 1998, p.28) 
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Conforme Bitencourt (2002), 

 

A verdadeira função e natureza da prisão está condicionada 
à sua origem histórica de instrumento assegurador da 
desigualdade social. (BITENCOURT, 2002, p.03). 
 

O crescimento da população encarcerada revelou a realidade da 

superlotação, que contribui para o não-desenvolvimento de uma condição 

de cumprimento da pena digna, dificultando, com isso, o resgate da auto-

estima. Sem dúvida, este é um fator que acaba por submeter o sujeito 

preso a penas cruéis, humilhantes e degradantes.  

Destaca-se, ainda, que no cotidiano prisional encontramos sistemas 

de funcionamento que estabelecem dificuldades relacionais na dinâmica 

institucional. A correlação de forças e a manipulação do poder ganham 

destaque neste contexto, pois não raras vezes os assistentes sociais estão 

subordinados a chefias que não acreditam no processo de trabalho da 

área humana. Muitas vezes, servidores embrutecidos com o cotidiano da 

prisão acabam desmotivados, não acreditando em propostas de trabalho 

interventivo nos Direitos Humanos. Neste cenário, o que se comprova são 

correlações de forças e poder que abalam tragicamente as estruturas de 

ação no Tratamento Penal, tanto quanto se abatem a dignidade das 

pessoas presas. 

Esta questão torna-se volante na produção do cotidiano e nas 

relações conflituosas entre a segurança e corpo técnico, uma vez que não 

se estabelece um diálogo institucional mínimo sobre o que é possível em 

termos de tratamento penal, colocando-se nesse processo a disputa de 

saberes ou de verdades, como diria Foucault.  

Já o poder em seu exercício, passa por canais muito mais sutis, 

muito mais ambíguos dentro da prisão, porque cada um de nós (técnicos 

ou agentes penitenciários) é, no fundo, titular de certo poder, sendo que 

este poder não tem por função única reproduzir somente as relações de 

trabalho, mas oprimi-las sem a produção do diálogo. Segundo Foucault 

(1979), na prisão as redes da dominação e os circuitos da exploração se 

apóiam e interferem uns nos outros, mas não coincidem. 
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Há ainda entre a razão e a desrazão um jogo de espelhos, 
uma antinomia simples, o que não existe quando você 
escreve: "Faz−se a história das experiências feitas com os 
cegos de nascença, os meninos−lobo ou a hipnose. Mas 
quem fará a história mais geral, mais vaga, mais 
determinante também, do exame... Porque nesta técnica 
sutil se encontram engajados todo um domínio de saber, 
todo um tipo de poder" (Foucault 1979, p.80) 

 

 Parafraseando Foucault: “Não é possível que o poder se exerça sem 

saber, não é possível que o saber não engendre poder”. Assim, os efeitos da 

correlação de forças existentes no ambiente institucional contribuem para 

práticas muitas vezes perversas e abusivas, quando pensado sobre o viés 

da produção de violência simbólica5 que acompanha o cotidiano prisional. 

Ademais, a intenção de transformar tecnicamente o indivíduo, tirando-lhe 

o direito de ser visto em sua individualidade, contribue para a 

institucionalização de intervenções meramente burocráticas, onde o olhar 

do poder institucional se sobressai sobre o olhar e a escuta do humano 

nas suas particularidades, principalmente na sua individualidade.  

 Sobre o fazer técnico, observamos que há muitas vezes uma 

tendência em incrementar os processos de criminalização6, acompanhado 

da tentativa de redefinir o lugar do profissional no espaço prisional.  As 

intervenções estão se tornando cada vez mais práticas isoladas que 

carregam forte conteúdo de valores pessoais e crenças que acabam dando 

certo limite para a extensão da ação.  

 À primeira vista, as conseqüências do que foi exposto, produz o 

fazer técnico com ações indefinidas, tanto na produção da neutralidade 

técnica, quanto na articulação de redes de controle social.  

                                                 
5
 A violência simbólica é uma violência que se exerce com a cumplicidade tácita dos que a sofrem e também, 

com freqüência, dos que a exercem, na medida em que uns e outros são inconscientes de exercê-la ou de 

sofrê-la. (BOURDIEU, 1997: pg.141) 
4
 O processo de criminalização dá-se através da interação dos mecanismos seletivos que agem no momento 

da formação da Lei Penal (criminalização primária) e a aplicação da Lei Penal (criminalização secundária). 

Sobre esse tema ver Dias e Andrade (1984), Baratta, A. (1997) 
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Neste contexto, o que resta para o tratamento penal é somente um 

efeito indefinido e acessório no controle da criminalidade, no processo de 

criminalização e nas conseqüências de ambos, tornando-se desacreditável, 

para os olhos dos profissionais, da instituição e principalmente para o 

sujeito preso.  

Se o Tratamento Penal na sua totalidade, não tem um futuro, ou 

seja, é desacreditável, como poderia o sujeito preso desacreditado neste 

sistema acreditar nele?  

Para enfrentar esta questão, nós, operadores do sistema de justiça 

criminal, precisamos romper com práticas instituídas, assim como 

reconhecer que necessitamos de programas de ação justos e eficazes. Isto 

corresponde a uma tarefa ética-política, que assumirá direções mais 

avançadas e críticas, dando autonomia e centralidade a todos os direitos 

fundamentais durante o processo de trabalho.  

No dia-a-dia de trabalho do Assistente Social existem as 

intervenções que possibilitam ao preso e sua família acessarem os 

recursos e serviços sociais. Nesta perspectiva, o profissional de serviço 

social deve estar atento quanto a situação vivenciada pelo sujeito e seus 

familiares. No âmbito da família devem ser observados os 

encaminhamentos à rede de serviços públicos, como benefícios do INSS, 

auxílio-reclusão, auxílio-doença e aposentadoria. Ainda no campo do 

acesso a direitos, umas das intervenções mais realizadas pelo assistente 

social é o registro dos filhos de presos e reconhecimento de paternidade. 

No que se refere aos atendimentos das demandas cotidianas, deve o 

assistente social estar atento para as dificuldades enfrentadas pelas 

pessoas presas no que tange as condições de habitabilidade no cárcere, 

questões de saúde e de relacionamento entre os internos, pois tudo 

repercute dentro do pronto-atendimento, uma das funções mais 

requisitadas aos assistentes sociais. Nesses atendimentos é possível 

identificar situações graves que devem ser encaminhadas e 

acompanhadas até a sua resolutividade. Quando estendidas às famílias, o 

profissional tende a dialogar com outros setores e segmentos da 

sociedade, desvelando a rede que dará acesso a bens e serviços dos 
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usuários. Na atuação cotidiana, todas as situações de intervenção geram 

comprometimento na ação profissional e geralmente devem ser dividas 

com outros profissionais que atuam no sistema prisional ou em torno 

dele, formatando uma rede multidisciplinar para atender as demandas 

dos presos.  Sempre é possível buscar o diálogo com outros operadores do 

sistema penal, profissionais que seguidamente contribuem para a 

extensão da ação.  

O lugar que nos cabe ocupar no sistema prisional não se efetiva 

somente na elaboração de laudos para o judiciário, que nada mais são do 

que ferramentas do judiciário, que aprisionam o fazer-técnico.  É 

importante olharmos para a individualização e o acompanhamento da 

pena, sempre na tentativa de criar espaços de cumprimento de pena digno 

ao sujeito aprisionado. Para tanto, faz-se necessário que o assistente 

social disponha de uma escuta efetiva, de um olhar individualizado na 

passagem pela instituição, produzindo o recorte necessário para o 

atendimento das demandas do sujeito preso na busca do fortalecimento, 

dos deveres e dos direitos. 

Sabidamente que o cotidiano de trabalho nos atravessa 

perversamente quando não conseguimos dar conta da produção de 

acompanhamento da pena em detrimento ao número elevado de laudos 

judiciais e da superlotação. Não raras vezes, aparece o sujeito preso no 

atendimento em uma única passagem, tendo o assistente social que 

produzir algo sobre ele, que não o acompanhará. Tarefa difícil e que 

desmotiva muitos profissionais que atuam dentro de prisões superlotadas, 

mas que ao mesmo tempo têm a obrigação e o dever de responder aos 

preceitos da legislação. 

A Lei de Execuções Penais - LEP - nº 7.210 de 11 de julho de 1984, 

trouxe perspectivas no sentido de oferecer ao preso acesso aos direitos 

sociais durante o cumprimento de pena. Os assistentes sociais, junto a 

outras categorias profissionais, passam a compor as equipes de Comissão 

Técnicas de Classificação (CTC). O art. 6º da LEP explicita que as equipes 

da CTC deveriam acompanhar os presos através de um programa 

individualizado (Tratamento Penal), mas com a imensa demanda e o 
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quadro funcional reduzido o Serviço Social ficou reduzido a um papel de 

executor de laudos, atendendo basicamente a uma demanda do Poder 

Judiciário na elaboração de pareceres referentes às mudanças de regimes 

prisionais, enquanto as ações voltadas ao tratamento penal se tornam 

secundárias.  

Sobre os laudos para progressão de regime, poder-se-ia dizer que 

são essencialmente, instrumentos de controle. Mesmo que a legislação 

preconize sobre esta manifestação da equipe técnica, a realidade que nos 

cerca é a mesma abordada em 1988 pela equipe de Serviço Social da 

SUSEPE em seu plano semestral de trabalho e análise dos objetivos da 

CTC:  

 

 “Quando a partir do parecer da CTC é negada ao preso sua 
progressão de regime, sua revolta é plenamente 
compreensível, uma vez que através deste laudo estar-se-á 
julgando se o preso progrediu ou não, se melhorou ou não 
sua conduta. Porém sabe-se que cada vez menos as 
instituições prisionais se preocupam em desenvolver um 
trabalho de tratamento penal: então se vê que o preso é 
julgado e punido por não ter melhorado dentro de uma 
instituição, que por suas condições agrava seus problemas 
e não oferece condições de minimizá-los ou resolvê-los”. 
(Plano Semestral de Trabalho da CTC, 1988 p.11) 

 

Em tempos atuais visualiza-se a função do assistente social como 

uma máquina de fazer laudos. Em casas prisionais que contam com um 

efetivo de 900 presos, a média dos ofícios judiciais que solicitam 

avaliações psicossociais para troca de regime é de sete a doze por 

semana7, o que reflete em demanda de trabalho técnico que gira em torno 

dessas solicitações, uma vez que se fazem necessárias intervenções como 

entrevistas, pesquisas documentais e processuais, além da redação e 

elaboração do documento final.     

Dentro desta realidade os estudos sociais e pareceres são 

elaborados através de um breve contato, dirigido, condicionado e com 

finalidade de subsidiar as mudanças de regime prisional, apresentam 

                                                 
7
 Dado extraído através de pesquisa no mês de julho de 2010 , na Penitenciária Modulada de Charqueadas. 
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apenas um recorte da vida do sujeito, e em poucos parágrafos, deixam de 

registrar a trajetória marcada pela exclusão, vulnerabilidades e 

conseqüente inclusão nos processos de criminalização vivenciada pela 

maioria dos sujeitos presos. Pouco fundamentados, os pareceres sociais, 

em sua grande maioria, não dão conta de elaborar a passagem do 

indivíduo pelo cárcere, até mesmo porque são raras as ações educativas 

dentro do ambiente prisional, tornando os instrumentos de avaliação 

peças do processo penal e condenatório, que recaí sobre a vida dos presos.  

As forças de produção de trabalho técnico ficam renegadas a uma 

demanda oficial à medida que contribui para avaliação das tensões 

intramuros, mas que na verdade não passa de uma extensão do poder de 

julgar do juiz (GUINDANI, 2001). Questiona-se a função do laudo pericial, 

uma vez que se tornou um instrumento simbólico para justificar o 

desacreditável e o desacreditado. 

 Conforme Rauter (2007), o corpo técnico dentro das prisões pode 

estar ameaçado caso não se proponha a reproduzir a engrenagem da 

instituição carcerária através de sua atuação. 

 A engrenagem carcerária não trabalha apenas com a agressividade 

transformada em ressentimento e má-consciência (DELEUZE, 1978), mas 

também com os sonhos daqueles que a reproduzem. Isto acontece porque 

o discurso e o fazer técnico não são integrados e quando se dirigem às 

situações problemáticas tendem a cumprir um papel de controle, se 

pensarmos a partir da criminologia administrativa de caráter etiológico8. 

Desta forma, a autonomia e a competência deixam de existir, fazendo com 

que o corpo técnico seja solicitado a reproduzir o seu próprio 

desaparecimento institucional, ou transformar-se simplesmente em 

executor de laudos, conforme Guindani (2001) nos aponta: 

 

O Serviço Social junto às equipes de CTC 
construíram, no decorrer de sua história, uma 

identidade instituída, vinculada aos mecanismos 
de controle social, com caráter tarefeiro, 

                                                 
8
 A criminologia administrativa de caráter etiológico é aplicada no controle da criminalidade. Em níveis mais 

elevados, encontramos modelos de criminologia etiológica que se estende ao controle das conseqüências. 

Sobre este tema, ver BARATTA, Alessandro. 
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subalterno, sem base teórica e intencionalidade 
ético política. (GUIDANI, Miriam: 2001 pg.05)  

 

A função para qual o técnico é requisitada, muitas vezes, não passa 

por realizar previsões de comportamento criminal. A atuação do 

profissional envolvido com a questão penitenciária leva ao burocraticismo, 

ao sentido contrário à ética profissional e à qualificação técnica, quando 

ele próprio se coloca no lugar de executar uma política condenatória na 

totalidade dos fatores que a ela corresponde. Esta política sinaliza o fazer 

técnico, uma vez que o profissional somente se reconhece 

institucionalmente quando produz nas suas intervenções o poder 

persecutório de manter a sociedade livre do crime. 

Concordamos com Raúl Zaffaroni: 

 

Para os teóricos e, sobretudo para os práticos da exceção, 

sempre se invoca uma necessidade que não conhece lei nem 

limite. Como ninguém pode prever exatamente o que alguns 

de nós – nem se quer nós mesmos – faremos no futuro, a 

incerteza do futuro mantém aberto o juízo da periculosidade 

até o momento em que quem decide quem é o inimigo deixa 

de considerá-lo com tal” (ZAFFARONI; 2007 pg. 25; in: O 

inimigo do Direito Penal). 

 

Apesar do discurso técnico, sobre a neutralidade nos laudos, o que 

se percebe é que estes instrumentos não são nada neutros. O assistente 

social que adentra na prisão para humanizá-la revela em seus pareceres, 

muitas vezes, conteúdos moralistas e segregadores, carregados daquele 

olhar lombrosiano e darwinista social erguido no século XIX e tão presente 

até os dias de hoje. 

Fundamentalmente, a produção de laudos acaba por oprimir as 

outras especificidades do fazer técnico do assistente social, que devem ser 

construídas para minimizar os efeitos deteriorantes do cárcere. Para os 

técnicos da exceção, existe a possibilidade de estender suas intervenções 

para um lugar reflexivo, que não conte somente em analisar as questões 
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do delito e da pena, mas trabalhar as questões do cotidiano, a fim de 

desvendá-las, para que se possam construir estratégias de produção no 

humano e que dêem conta das situações trazidas pelo sujeito preso ou 

pelo ambiente prisional.  Neste sentido, a aposta no objeto de trabalho 

tende a respeitar os parâmetros mínimos dos Direitos Humanos na busca 

da humanização das relações sociais. No sistema prisional, faz-se urgente 

uma mudança no fazer-técnico, contando com a capacidade deste 

profissional de saber fazer da escuta e do olhar institucional um projeto 

para as suas ações, visando o valor humano e sua dignidade. 
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