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RESUMO 
 
Esse artigo é fruto de um estudo monográfico, cujo objetivo é 
discutir acerca das transformações no mundo do trabalho e 
suas inflexões no trabalho profissional do Serviço Social 
inserido no Sistema Prisional de Manaus. Ademais, desvendar 
como o processo de alteração em curso redimensiona os 
limites e possibilidades para o desenvolvimento do trabalho 
profissional no sentido de contribuir para avanços no espaço de 
atuação, bem como em externalizar o compromisso de 
assegurar direitos em um lócus permeado de coerção e 
desafios. 
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ABSTRACT 
 
This article is based on a monographic study whose objective is 
to discuss about the changes in the working world and their 
inflections in professional work of social work inserted in 
Prisons of Manaus. In addition, discover how the change 
process underway resizes the limits and possibilities for the 
development of professional work to contribute to advances in 
the performance space, as well as outsource committed to 
ensuring rights in a locus permeate coercion and challenges. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

O trabalho continua sendo uma referência não só econômica, mas também 

psicologicamente, culturalmente e simbolicamente dominante, como prova as reações dos 

que não o têm (CASTEL, 1998). O anúncio do fim do trabalho como categoria central do ser 

social é o discurso apregoado na atualidade. Assim, este artigo discorre acerca do trabalho 

como categoria fundante do ser social e do mundo dos homens, bem como sobre as 

alterações contemporâneas no mundo do trabalho e as mudanças que provoca nos espaços 

ocupacionais do Serviço Social. 

Defende-se que é o trabalho que medeia à relação homem/natureza. Afirma-se 

ser o trabalho a categoria fundante do ser social e do mundo dos homens, em primeiro lugar 

porque atende às necessidades de toda sociabilidade: meios de produção e de subsistência 

sem os quais nenhuma vida poderia existir. Em segundo, porque o faz de modo tal que será 

a determinação ontológica decisiva do ser social, que ao transformar a natureza também se 

transforma. 

 Nessa direção, Antunes (2011, p. 142) afirma que é por meio do trabalho que 

“se desenvolvem o laços de cooperação social existentes no processo de produção material. 

Em outras palavras, o ato de produção e reprodução da vida humana realiza-se pelo 

trabalho”. 

Todo ato de trabalho é um ato teleologicamente posto, ou seja, tem uma 

finalidade que responde a uma ou mais necessidades. O ser humano transforma a natureza 

de acordo com seu objetivo, contudo, isso não significa que podemos fazer o quiser com a 

natureza, ou seja, transformá-la em qualquer coisa que vier a mente. Para Lessa (2007) 

apenas pode-se transformá-la se nossas necessidades forem compatíveis com as 

determinações ontológicas do setor da natureza a ser transformado. Se isso ocorre, no fim 

do processo de trabalho tem-se um resultado que fora antes objetivado, e que se converteu 

em objetividade. 

Abordando o conceito de trabalho em Marx de maneira ampliada, Iamamoto 

(2009, p 60), afirma que “o trabalho é uma atividade própria do ser humano, seja ela 

material, intelectual ou artística. Pelo trabalho o homem se afirma como ser social e, 

portanto, distinto da natureza”. Para a autora, por meio do trabalho que o ser humano dá 

respostas prático-conscientes às suas necessidades e carências. 

A concepção de trabalho, numa perspectiva de ontologia do ser social, é 

diferente e não se confunde com a de postos de trabalho – para o capital, emprego – porque 

o trabalho é criação, é motor de civilização e fonte de realização das potencialidades da 



 

 

                  

natureza social do homem que ao criar o trabalho é recriado e modificado pela atividade a 

que deu vida. (GRANEMANN, 2009). 

Ademais, as mudanças presentes no mundo do trabalho que afeta o cotidiano 

profissional do assistente social devem ser refletidas com vistas ao enfrentamento, pois na 

contemporaneidade, se põem grandes desafios para os assistentes sociais, tais como, o 

crescimento da pobreza e da miséria, desemprego, precarização e flexibilização das 

relações de trabalho, a violência, sucateamento, precarização e focalização das políticas 

públicas e sociais etc. 

Nessa direção, Iamamoto (2008) reafirma a necessidade de fortalecer o 

compromisso ético-político e de avançar na incorporação dos aportes teóricos, 

metodológicos, éticos, políticos e técnico-operativo acumulados nas últimas décadas para 

que se possa, então, enfrentar as provocações e desafios impostos à profissão. 

Ainda nesse raciocínio, Baptista (2009, p. 159) explica que o assistente social é 

um profissional que “trabalha permanentemente na relação entre estrutura, conjuntura e 

cotidiano, e é no cotidiano que as determinações conjunturais se expressam e é aí que se 

coloca o desafio de garantir o sentido e a direção profissional”. 

Sendo assim, capturar esse movimento numa perspectiva de totalidade 

concreta, ir à raiz dessa questão é condição sine qua non para os assistentes sociais 

comprometidos com seu projeto profissional, e é necessário exercer a criatividade aliada à 

investigação da realidade com vistas a trazer à luz as verdadeiras causas das expressões 

da questão social, descobrir a essência, isto é, aquilo que está além do aparente. 

 

 

2. AS TRANSFORMAÇÕES SOCIETÁRIAS E OS DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO EM 

SERVIÇO SOCIAL. 

 

 

A vida social sob a égide do capitalismo, cada vez mais se submete às 

exigências de acumulação de capital. Nessa direção, as relações sociais vêm passando por 

alterações profundas, que colocam em voga a necessidade de conhecer a realidade em 

suas múltiplas determinações, visto que o cenário atual sinaliza que 

 
a reestruturação produtiva opera transformações na gestão e controle dos processos 
de trabalho; de outro, as contrarreformas empreendem a destruição dos direitos 
sociais. A lógica destrutiva do capital aprofunda a concentração de renda, acirra as 
desigualdades, agudiza a pobreza e o desemprego e precariza as condições de vida 
e de trabalho. As políticas sociais se reconfiguram com tendências focalizadoras 
compensatórias e regressivas. A política econômica de juros altos favorece o capital 
financeiro em detrimento do capital produtivo (CFESS, 2008, p.167). 

 



 

 

                  

As transformações societárias em curso, são resultantes da necessidade do 

capital de se recuperar de suas crises cíclicas, vêm alterando substancialmente as relações 

entre Estado e sociedade, redimensionando os conflitos sociais, aprofundando a questão 

social e alterando o mundo do trabalho. 

Conforme Iamamoto (2009) as transformações no mundo do trabalho alteram 

também as demandas de qualificação profissional do serviço social exigindo uma formação 

profissional que habilite os assistentes sociais a compreender criticamente as tendências do 

atual estágio de desenvolvimento das forças produtivas.  

Dessa maneira, o momento sócio-histórico exige-nos reflexão acerca de nossa 

intervenção na realidade, tendo em vista que cada vez mais os direitos sociais são atingidos 

e aviltados, as condições de vida e sobrevivência são comprometidas e os espaços sócio-

ocupacionais são afetados por essas mudanças.  

A contrarreforma do Estado afeta a educação brasileira na medida em que 

formula e edifica políticas cada vez mais descentralizadas e focalizadas, dando ênfase na 

formação de capital humano com vistas a atender o mercado competitivo globalizado e não 

na formação intelectual para o exercício da cidadania. 

Além disso, a ambiguidade existente na democratização do ensino superior 

atrelado a expansão dos cursos de graduação sem garantia de qualidade de ensino e, mais 

ainda, o surgimento do ensino à distância é um dado preocupante. No caso do Serviço 

Social esta problemática é um grande desafio, pois cada vez mais se fortalece a lógica de 

ensino precarizado, mercantilizado e empresarial. 

A formação profissional sob os auspícios do capital apoia a lógica do mercado e 

direciona suas ações para a mensuração e gestão da pobreza, ao invés de criar estratégias 

para o seu reconhecimento e superação, para a expansão dos mecanismos democráticos e 

ampliação da cidadania. Nessa perspectiva, Lewgoy (2013, p. 70) afirma que "(…) se institui 

um perfil de profissional à imagem e semelhança da política social focalizada e minimalista 

de gestão da pobreza, e não de seu combate, politização e erradicação.” Para a autora, um 

dos grandes desafios da formação profissional na contemporaneidade é o estímulo ao saber 

científico, que deixe de lado os dogmas e adote uma perspectiva crítica. 

Em tempo de contrarreforma, é necessário reiterar o compromisso com a 

qualidade do ensino, com a formação profissional, com o compromisso ético-político do 

Serviço Social uma vez que a sociedade encontra-se imersa numa lógica de ensino 

desenvolvimentista e tecnológica, de subordinação à dominação hegemônica do capital. 

Assim em contraposição a uma formação frágil e incipiente deve-se buscar o 

adensamento da formação para assim perceber as reais possibilidades nos reversos da 

crise, um horizonte para erigir uma contraproposta profissional de enfrentamento da questão 



 

 

                  

social, solidarizando-se com os modos de vida e trabalho das populações excluídas e 

marginalizadas, vítimas de exploração por parte do capital. (IAMAMOTO, 2009) 

Sabe-se que os desafios contemporâneos à formação em Serviço Social são 

inúmeros, contudo deve-se aprofundar a resistências acerca das estratégias privatistas que 

tende a implementar um forte processo de mercantilização da educação superior com vistas 

a assegurar a defesa da formação de qualidade.  

 

 

3. O SERVIÇO SOCIAL COMO TRABALHO: os processos de trabalho do assistente social. 

 

Para Iamamoto (2008), Serviço Social é trabalho porque o assistente social para 

exercer suas atividades profissionais necessita ingressar no mercado de trabalho e explica, 

ainda, que a força de trabalho é uma mercadoria que possui valor de uso (porque atende a 

uma necessidade social) e um valor de troca (que se expressa no salário). 

Ciente que para “[...] para Marx o trabalho é tanto fundamento ontológico as 

sociabilidade humana como, em certas condições determinadas, a causa do estranhamento” 

(IASI, 2010, p.61), ao se defender Serviço Social como trabalho, ingressa-se em uma 

discussão provocativa e polissêmica no interior da categoria. 

Defende-se Serviço Social enquanto trabalho, já que possui um objeto de 

trabalho, se utiliza de meios e instrumentos de trabalho com uma objetividade e que produz 

um produto, fruto de seu trabalho que tem uma dimensão objetiva (material) e subjetiva (na 

esfera dos valores) que interfere na vida dos sujeitos, reais demandatários de seu trabalho 

profissional, além de modificar determinada realidade, o profissional se modifica nessa 

relação dialética, visto que 

 
O assistente social não produz diretamente riqueza – valor e mais-valia -, mas é um 
profissional que é parte de um trabalhador coletivo, fruto de uma combinação de 
trabalhos especializados na produção, de uma divisão técnica do trabalho. E neste 
trabalho cooperativo que, no seu conjunto, cria as condições necessárias para fazer 
crescer o capital investido naquela empresa. Caso essa especialização do trabalho 
não tivesse alguma função a desempenhar no processo de produção, na ótica dos 
interesses capitalistas, não seria contatada pelo empresariado. (IAMAMOTO, 2009, 
pp.69-70) 

 

Destarte, o profissional de Serviço Social realiza um “tipo de trabalho 

especializado que se realiza no âmbito de processos e relações de trabalho” (IDEM, p.93). 

Assim, postula-se que esse entendimento provoque aos profissionais de Serviço Social a 

busca por uma formação sólida, densa e permanente para atender as exigências que se 

colocam no cotidiano das atividades profissionais, pois o assistente social a partir dessa 



 

 

                  

discussão provocativa, ao desenvolver um trabalho profissional insere-se não em um único 

processo de trabalho, mas sim em processos de trabalho, o que requer aos profissionais, 

ampliar o olhar para além das demandas cotidianas, sem perder a referência do movimento 

histórico e da totalidade concreta. 

Sendo assim, ao se deslindar acerca do espaço sócio-ocupacional do assistente 

social, com ênfase no Sistema Prisional, objetiva-se descortinar os limites e as 

possibilidades de atuação desse profissional que se insere nesse espaço no intuito de 

apreender o processo de transformação societária em curso que reflete em seu campo de 

atuação profissional. 

Exposto isso, Nelson Mandela (1994) afirma que “costuma-se dizer que ninguém 

conhece verdadeiramente uma nação até que tenha estado dentro de suas prisões. Uma 

nação não deve ser julgada pelo modo como trata seus cidadãos mais elevados, mas sim 

pelo modo como trata seus cidadãos mais baixos”. Assim com base nessa assertiva é que 

se mergulha no fazer profissional do assistente social na UPP. 

Afirma-se que a questão social na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) se 

expressa segundo as profissionais pesquisadas por diversas maneiras. Vejamos os 

discursos abaixo: 

 
Estrutura familiar, oportunidades de emprego, drogas, questões socioeconômicas, 

violência intrafamiliar, violência psicológica (Pesquisada A) 

Estão a drogadição, falta de oportunidades para estudar, questões ambientais, 

moradia, saúde, desemprego, violência, estrutura familiar. (Pesquisada B) 

Entre tantas, destaco como uma das maiores a fragilização dos laços e vínculos na 
família, o uso de entorpecentes, baixo nível educacional e desemprego. (Pesquisada 
C) 

 

Sabe-se que a pobreza não é sinônimo de criminalidade ou marginalização. 

Contudo, se considerarmos a violência como estrutural e proveniente da relação desigual 

entre capital e trabalho, pode-se afirmar que  

 

pobreza, portanto, é a destruição, a marginalização e a desproteção. A destituição 
dos meios de sobrevivência física, a marginalização no desfruto dos benefícios do 
progresso e no acesso as oportunidades de emprego e consumo, e a desproteção 
por falta de amparo público adequando e inoperância dos direitos básicos da 
cidadania, que incluem garantias de vida e bem-estar social. Isso retrata uma faceta 
da violência institucionalizada praticada contra a população brasileira (DEMO, 1994, 
p. 16-17 apud SILVA, 1995, p. 114). 

 

Nesse sentido, diante dos elementos destacados pelas profissionais, quais as 

alternativas para sua reversão utilizadas no cotidiano das atividades profissionais? Como 

resposta a essa questão desenvolver um trabalho pautado pelos parâmetros mínimos da 

defesa dos direitos humanos é a direção a ser perseguida. 



 

 

                  

Sobre as principais demandas institucionais da UPP, as profissionais elencaram: 

 

É necessário salientar que cotidianamente vivenciamos demandas diferentes. As 
principais demandas são: reconhecimento de paternidade, atendimento ao PPL, 
credenciamento de familiares para visitas nos fins de semana, retirada de certidões 
de nascimento do PPL (Pesquisada A). 
 
É importante falar que todos os dias somos testados em nossa profissão, com algo 
novo. Porém, as principais atividades realizadas diariamente são: credenciamento 
dos familiares para visitas de fins de semana, solicitação de emissão de documentos 
pessoais, retirada de certidão de nascimento para os filhos dos PPLs, 
reconhecimento de paternidade. (Pesquisada B). 
 
Triagens, avaliações psicossociais, pesquisas documentais, assim como questões 
relacionadas à saúde e de relacionamento dos presos. (Pesquisada C) 

 

Os discursos revelam-nos que as requisições apresentam-se como rotinas e 

procedimentos técnico-operativos, como se fossem repetidos e mecanizados. Isso é uma 

tendência que se espraia, nos mais diversos campos de atuação do profissional de Serviço 

Social. Nesse sentido, como edificar uma agir crítico que arranque os grilhões sem fantasia 

e faça nascerem flores vivas? (MARX, 1977). Responder a essa questão não é algo 

imediato, como sugestão às profissionais, as mesmas devam buscar inquerir a “realidade 

buscando pelo deciframento, o desenvolvimento de um trabalho pautado no zelo pela 

qualidade dos serviços prestados, na defesa da universalidade dos serviços públicos, na 

atualização do compromisso ético-políticos com os interesses coletivos da população 

usuária” (IAMAMOTO, 2009, p.20) 

No sentido de dar respostas às demandas institucionais, as profissionais 

responderam que os principais serviços ofertados e ações realizadas são: viabilização de 

ações reconhecimento de paternidade, atendimentos às necessidades gerais dos internos, 

cadastramento de familiares para realização de visitas, emissão de certidões de nascimento, 

possibilitar o acesso aos serviços de saúde, a benefícios de INSS (auxílio reclusão, FGTS). 

Prosseguindo, perguntou-se as profissionais se existia empecilho e/ou 

obstáculos para o desenvolvimento do trabalho na Unidade Prisional. De forma majoritária, 

(100%) das pesquisadas afirmaram existir obstáculos e/ou empecilhos para o 

desenvolvimento do trabalho profissional. Sobre essa questão, é lícito afirmar que a 

Instituição é um condicionante a ser enfrentado, pois os espaços de atuação do profissional 

de Serviço Social são espaços permeados por contradições e conflitos. Ademais, “o 

assistente social detém a sua força de trabalho especializada, força essa que é mera 

capacidade” (IAMAMOTO, 2009, p.64) que deve ser colocada em ação a partir dos recursos 

financeiros, materiais e humanos presentes nas instituições empregados. 

Perguntadas acerca dos procedimentos e técnicas utilizados para nortear sua 

atuação, temos: entrevistas, formulários de triagem, contato interinstitucional, carro da 



 

 

                  

empresa. Nesse ponto chama atenção o fato das profissionais colocarem como 

procedimento e técnicas o “carro da empresa”, pois isso é um meio de transporte. Quando 

refletimos sobre técnicas e instrumentos, na perspectiva do trabalho profissional, está se 

falando do que esse profissional constrói para atuar na expressão da questão social que se 

apresenta no espaço de atuação profissional. Portanto, ele deve ter conhecimentos e 

habilidades para colocar em movimento por meio de técnicas a sua intencionalidade, já que 

as alternativas de trabalho não aparecem do nada ou “saem de uma suposta „cartola 

mágica‟ do Assistente Social; as possibilidades estão dadas na realidade, (...) Cabe aos 

profissionais apropriarem-se dessas possibilidades e, como sujeitos, desenvolvê-las 

transformando-as em projetos e frentes de trabalho”. (IAMAMOTO, 2009, p.21) 

Do exposto, as profissionais foram perguntadas acerca das possibilidades para a 

reafirmação do projeto ético-político do Serviço Social, no espaço de atuação profissional. 

Nesse sentido as respostas foram:  

 

Sim, e o nosso compromisso com a qualidade dos serviços prestados pelo 

profissional de serviço social que atua com esse público diferenciado. (Pesquisada 

A) 

Sim, porque no ponto de vista profissional o reconhecimento da liberdade como 

valor central assume papel fundamental para a atuação dos profissionais dessa área 

que trabalham com esse público diferenciado. É o nosso compromisso com a 

qualidade dos serviços prestados. (Pesquisada B) 

Sim, porque até o momento o sistema penitenciário passa por constantes 

reestruturações, assim também, o trabalho dos profissionais que neles atuam. 

(Pesquisada C) 

 

As falas demonstram que as profissionais estão cientes da importância de 

materializar os preceitos do Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social no seu 

cotidiano profissional. Convém ressaltar que o PEP não é uma “Carta de Boas Intenções”, 

ele expressa de forma contundente a autoimagem da profissão seus valores, diretrizes e 

princípios, portanto, ele é concreção, ele deve se materializar por meio das ações 

cotidianas. Contudo, inúmeros elementos e desafios contemporâneos incidem nessa 

materialização: precarização do trabalho, desmonte dos princípios de bem-estar social, 

reestruturação produtiva, aligeiramento na formação profissional, avanço do ensino a 

distância, enfim, elementos sob a égide do projeto neoliberal  

 

que tem produzido o agravamento das múltiplas expressões da questão social. Mas 
o futuro do projeto ético-político do Serviço Social encontra-se no combate (ético, 
teórico, político e prático-social) ao neoliberalismo para preservar e efetivar os 
valores que o informam. (NETTO, 1999, p.108) 

 

Prosseguindo acerca dos preceitos normativos, éticos, jurídicos e formativos, 

perguntou-se as pesquisadas se existe relação entre a legislação profissional (marco 



 

 

                  

jurídico normativo e fundamentos teóricos e metodológicos) com trabalho do assistente 

social desenvolvido na UPP. Vejamos os discursos a seguir: 

 
Sim. Uma vez que o profissional desenvolve suas ações voltadas para a 
contribuição do privado de liberdade, quanto ao seu retorno à liberdade e a 
execução dos seus direitos (Pesquisada A). 
 
Sim. Uma vez que o mercado de trabalho do assistente social se da a partir das 
transformações sociais, no entanto, surgem novas exigências e demandas ao 
profissional que desenvolve ações voltadas para contribuir aos indivíduos privados 
de liberdade a oportunidade de desfrutar de seus direitos. (Pesquisada B) 
 
Sim. Claro, pois a atuação do assistente social se dá de transformações sociais, 
portanto, ações que deverão ser voltadas apara contribuir aos encarcerados a 
oportunidades de validar seus direitos. (Pesquisada C) 
 
 

As falas são genéricas e versam acerca de uma concepção de prática 

transformadora. Convém frisar que a atuação do assistente social deve primar pelo o 

entendimento que projetos profissionais são indissociáveis de projetos societários (NETTO, 

1999). Assim as profissionais no cotidiano das atividades profissionais devem dar concreção 

ao seu discurso por meio de ações que revelam a que projeto de sociedade estão 

vinculadas, visto que o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população 

não é um compromisso estéril ou declaratório, ele deve se materializar por meio de ações 

concretas que produzam impactos, mudanças nos sujeitos demandatários do trabalho do 

assistente social. 

O cotidiano profissional do Serviço Social na Unidade Prisional do Puraquequara 

tem como principal objeto de intervenção a criminalidade/violência. Nesse sentido, o 

trabalho profissional volta-se para o seu enfrentamento, bem como a viabilização dos 

direitos dos apenados da referida unidade, o que se constitui em um imenso desafio. 

Vejamos as falas das profissionais: 

 
Uma vez que a própria sociedade os julgam pelo o que cometeram, seja em furto, 
roubo, estupro, a venda de drogas e etc. Assim como o preconceito. (Pesquisada A) 
 
No ambiente prisional a quem faça a pergunta por que a pessoa comete um roubo, 

um furto ou homicídio, precisa de direitos? Portanto, alguns obstáculos são 

vivenciados na prática profissional nessas instituições. (Pesquisada B) 

 
Como todos os espaços sócio-ocupacionais do Serviço Social existe aspectos 

positivos e negativos para o desempenho das atividades, numa unidade prisional 

não seria diferente, com certeza há muito a ser construído. (Pesquisada C) 

 

Depreende-se das falas anteriores que as pesquisadas são cientes das 

dificuldades que se apresentam na viabilização e garantia dos direitos dos apenados, pois 

as pessoas tendem a “aceitar” o discurso de que a cadeia é um depósito humano e que 



 

 

                  

esses indivíduos que violaram não merecem ter assegurado nesse espaço a garantia dos 

seus direitos, já que 

 

na sociedade predomina o desprezo aos internos no sistema prisional. Não há 
sensibilização suficiente para provocar a mobilização eficaz face às condições de 
saúde deploráveis, os ambientes superlotados, a ausência de atividades laborais e 
educativas. (BRASILIA, 2006, p.5) 

 

Edificar projetos profissionais que desmistifiquem essa concepção é uma 

atribuição do assistente social inserido nesse espaço de atuação. Ações de educação em 

direitos humanos para apenados, familiares e de formação em direitos humanos para a 

equipe multidisciplinar que atua na Unidade é materializar os preceitos éticos e enfrentar 

essa questão de forma propositiva, objetivando mudar essa realidade. 

Para tanto, o assistente social deve nortear seu trabalho a partir dos preceitos 

estabelecidos no Código de Ética profissional, assim perguntou-se as pesquisadas se no 

cotidiano profissional, o Código de Ética era consultado. De forma majoritária (100%) as 

pesquisadas afirmaram consultar “frequentemente” o Código de Ética do Serviço Social, 

Resolução 273 de 1993, o que se constitui em um fator positivo e importante, visto que “O 

Código de Ética nos indica um rumo ético-político, um horizonte para o exercício 

profissional. O desafio é a materialização dos princípios éticos na cotidianidade do trabalho, 

evitando que se transformem em indicativos abstratos, descolados do processo social” 

(IAMAMOTO, 2009, p.77) 

Ter como premissa os princípios éticos norteadores da profissão nos dá forma 

para enfrentar todas as formas de autoritarismo e arbítrio presentes no cotidiano 

profissional, além de imprimir uma nova postura profissional em contraposição às 

requisições institucionais pretéritas, que colocam o assistente social como um “agente 

disciplinador”, pois muitas vezes nesses espaços o profissional é requisitado a realizar 

previsões de comportamento criminal dos apenados, além de desenvolver uma atuação 

profissional envolvido de caráter meramente burocratizante. 

Quando se questionou as profissionais pesquisadas acerca dos limites e 

desafios presente no espaço de atuação profissional as mesmas elencam como limites e 

desafios questões mais imediatas. Urge que as profissionais ampliem a análise e busquem 

identificar limites que as impeçam de fazer uma leitura com base na totalidade do espaço de 

atuação profissional, para com isso buscar formação, aprimoramento, discussão sobre 

formas de atuação, articulação com organismos da sociedade civil, dos movimentos sociais, 

na luta pela defesa dos direitos humanos dos apenados e pela humanização das Unidades 

Prisionais, dentre outras questões.  



 

 

                  

Ressalta-se que em tempos de reestruturação produtiva, precarização do 

trabalho e dos direitos, financeirização da economia, neoliberalismo os desafios para o 

trabalho profissional são imensos. Sabe-se que os profissionais de Serviço Sociais são 

profissionais que tendem a resistir, que sempre hasteiam a bandeira da esperança, da 

liberdade e que mesmo com todas as fragilidades do processo de formação e de realização 

do exercício profissional, buscam estratégias e proposituras na busca por construir 

estratégias de produção no humano, em sintonia com as reais necessidades desses sujeitos 

nos espaços prisionais, para assim manter viva a chama da indignação, a busca pela 

liberdade, a defesa intransigente dos direitos humanos e de cidadania e o compromisso com 

a qualidade dos serviços prestados a todos os sujeitos que vivem em sociedade. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Trazer à luz a realidade do espaço sócio-ocupacional da Unidade Prisional do 

Puraquequara mostrou-se um desafio, mas, sem dúvidas, o trabalho profissional nessa 

instituição é um desafio muito maior, pois, convive-se com fortes relações de poder 

institucional que afetam as relações de trabalho e influenciam na objetivação dos serviços 

ofertados com vistas à suprir as demandas das pessoas privadas de liberdade, bem como 

de suas famílias. 

Sobre isso, Iamamoto (2009) afirma o exercício profissional encontra-se 

tensionado pelas demandas, lutas e pressões sociais realizadas pela coletividade e, ainda, 

pelas relações de poder existentes. Nesse sentido, a autora explica que muitas vezes as 

demandas sociais e profissionais são reformuladas conforme a ótica dos empregadores 

criando um terreno de tensões entre os interesses desses últimos e dos cidadãos. 

É necessário, ao assistente social que vislumbre aquilo que vai além das 

aparências, isto é, o real presente no seu espaço de atuação profissional que se encontra 

envolto pelo processo de transformação societária em curso sob a égide do projeto 

neoliberal.  

Na contemporaneidade, Iamamoto (2008), explica que necessidade de fortalecer 

o compromisso ético-político é visível, a autora preconiza a necessidade de se avançar na 

incorporação dos aportes teóricos, metodológicos, éticos, políticos e técnico-operativo 

acumulados nas últimas décadas para que se possa, então, enfrentar as provocações e 

desafios impostos à profissão na contemporaneidade. 

Sobre as possibilidades para o trabalho profissional, entende-se que o sistema 

prisional é um espaço contraditório, no qual coexistem poderes paralelos, mas entende-se 



 

 

                  

também que somente por meio do conhecimento é que se podem construir estratégias de 

ação profissional. 

Sair da caverna não é tarefa fácil, requer força e destemor em relação ao novo. 

Nossa contribuição e desejo é que as profissionais aprofundem seus conhecimentos acerca 

da realidade na qual estão inseridas, que busquem conhecer a essência desse espaço 

sócio-ocupacional, bem como dos problemas sociais enfrentados diariamente.  

Nessa direção, os assistentes sociais devem estar comprometidos com seu 

projeto profissional, e é necessário exercer a criatividade aliada à investigação da realidade 

com vistas a trazer à luz as verdadeiras causas das expressões da questão social, descobrir 

a essência, isto é, aquilo que está além do aparente. 

Enfim, isso requer competências: teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-

política, adquiridas por meio de leituras, aprimoramento profissional e pesquisas realizadas 

em um dado espaço de tempo, sobre uma determinada realidade social e que lhe permitem 

dar visibilidades aos processos sociais que integram a vida em sociedade, bem como a 

sociabilidade dos sujeitos sociais. 
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