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Resumo: A política de atendimento ao egresso penitenciário prevista na Lei de Execução 
Penal de 1984 está incluída na política criminal brasileira desde sua vigência, mas somente 
a partir da década de 2000 vem ganhando espaço na sociedade. A assistência ao egresso 
requer tanto a participação da sociedade civil como do gestor. À sociedade civil, no 
processo de reintegração social. O gestor apresenta papel essencial nesse processo 
enquanto mediador torna-se responsável pelo sucesso da assistência prestada ao egresso 
Do gestor é requerido uma função técnica e política, cabendo-lhe o desafio de encontrar 
meios de intermediar essa situação entendendo a complexidade das relações que serão 
experimentadas pelo egresso. 

Palavras-chave: Gestão; Egresso Penitenciário; Espaço Sócio-Ocupacional; Serviço Social. 

Abstract: The egress to the prison service policy provided for in Penal Execution Law 1984 
is included in the Brazilian criminal policy since it took effect, but only from the 2000s is 
becoming more popular in society. Assistance to both egress requires the participation of 
civil society as manager. Civil society, in the social reintegration process. The manager has 
essential role in this process as a mediator becomes responsible for the success of the 
assistance provided manager egress is required From a technical and political function, and 
is responsible for the challenge of finding ways to mediate this situation by understanding the 
complexity of the relationships that will be experienced the egress. 

Key-words: Management; Egress Penitentiary; Social and Occupational space; Social 
Service. 

1. INTRODUÇÃO 

O assistente social é um profissional que atua na complexidade dos fenômenos sociais 
constitutivos da realidade social. Assim, torna-se importante reconhecer e tomar para si as 
contradições inerentes às expressões da “questão social”, apensas ao seu trabalho 
cotidiano. E por meio da construção de mediação – enquanto categoria analítica – poderá 
realizar a análise desta realidade, possibilitando a construção de aproximações que levem a 
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problematização e interpretação de sua complexidade, e ainda, dando condições para a 
produção de conhecimentos para a (re) construção do objeto da ação profissional. 

Considerando que é na dinamicidade da realidade social que o assistente social irá se 
deparar com a complexidade refletida nas expressões da “questão social”, o Serviço Social 
por ser uma profissão de natureza analítica e interventiva deverá se aproveitar do espaço de 
intervenção para a construção teórica, através da sistematização de dados da sua prática 
nesta realidade social que se apresenta (BAPTISTA, 2007). Ou seja, a intervenção 
profissional colocada como um desafio se configura como o aspecto determinado de uma 
realidade e assim, o assistente social irá formular um conjunto de reflexões e de 
proposições para a construção de respostas profissionais no âmbito da intervenção. 

Em decorrência das alterações significativas vivenciadas no cotidiano profissional, o 
assistente social identifica em seus campos sócio-ocupacionais, diversificadas e complexas 
demandas que lhes são apresentadas tanto pelos gestores, como pelas equipes e usuários. 
Isto imprime às condições objetivas de trabalho, novos e acirrados contornos, o que impacta 
no modo como planeja, executa e avalia suas ações profissionais. Isso requer levar em 
consideração o redimensionamento desses espaços ocupacionais e das demandas 
profissionais diante das novas competências e requisições colocadas a esse profissional. 

 

2. O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL: CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Serviço Social é uma profissão inscrita na divisão social e técnica do trabalho, 
regulamentado pela Lei n.° 8.662/1993. O profissional assistente social realiza suas ações 
como profissional assalariado, atuando majoritariamente como contratado das instâncias do 
Estado, realizando a gestão dos programas, projetos e serviços apensos as políticas sociais. 

Analisar os campos ocupacionais do assistente social significa entender todo e qualquer 
contexto relacionado ao mundo do trabalho e as condições por meio das quais o trabalho do 
assistente social é realizado. Conforme salienta Iamamoto (2009) compreender as 
transformações destes campos ocupacionais: 

 

[...] requer inscrevê-los na totalidade histórica considerando as formas assumidas 

pelo capital no processo de revitalização da acumulação no cenário da crise mundial. 

Sob a hegemonia das finanças e na busca incessante da produção de super lucros, 

aquelas estratégias vêm incidindo radicalmente no universo de trabalho e dos 

direitos. (IAMAMOTO, 2009, p.342) 

 

As mudanças no mundo do trabalho nas últimas décadas têm repercutido na esfera do 
Estado e, consequentemente, no trabalho do assistente social. Todas essas mudanças na 
economia mundial, e seus impactos no trabalho, denominadas por Antunes (2010) de 
“metamorfoses no mundo do trabalho” ocorrem com a substituição do modelo de 
acumulação taylorista/fordista pelo modelo de acumulação flexível, reconhecido por muitos 
estudiosos sob a lógica da reestruturação produtiva. 

Diante desta forma de acumulação há vários desdobramentos levando a uma reestruturação 
do capital com a adoção de novas tecnologias, consequentemente, provocando 
significativas mudanças no processo produtivo objetivando ampliar a concorrência e a 
lucratividade no mercado que está cada vez mais globalizado, logo, tudo isso reflete e tem 
alterado as condições e relações de trabalho da classe trabalhadora. A precarização 
estrutural do trabalho em escala global, conforme aponta Antunes (2010): 
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Criou-se, de um lado, em escala minoritária, o trabalhador “polivalente e 

multifuncional” da era informacional, capaz de operar com máquinas com controle 

numérico e de, por vezes, exercitar com mais intensidade sua dimensão mais 

intelectual. E, de outro lado, há uma massa de trabalhadores precarizados, sem 

qualificação, que hoje está presenciando as formas de part-time, emprego 

temporário, parcial, ou então vivenciando o desemprego estrutural. (Grifos do autor) 

(ANTUNES, 2010, p.198) 

 

No Brasil, em relação aos demais países, todo esse processo se desencadeou tardiamente, 
devido ao grande processo de mobilização em torno da redemocratização na década de 
1980 com o fim da ditadura militar. Tais mudanças além de atingir os trabalhadores no 
processo de produção atingem também os profissionais assalariados que atuam frente às 
contradições de classes, como os assistentes sociais, pois como qualquer outro trabalhador 
que vende sua força de trabalho, este profissional fica a mercê das novas regras e impactos 
causados pela reestruturação produtiva. Também complementa este cenário uma 
concepção político-ideológica difundida pela classe dominante e ganhou força com a crise 
do capitalismo na década de 1970, a qual se denomina neoliberalismo. Concepção que 
combate o Estado intervencionista e de bem-estar social, deixando-o mais burocratizado, 
inchado e ineficiente na gestão dos recursos públicos, justificando desta forma sua reforma. 
Desta forma, explica Souza (2012):  

 

É por isso que nesse contexto, as políticas sociais são alvos de constantes reformas e 

cortes no orçamento, com a intenção de desresponsabilizar o Estado pela sua 

promoção, dificultar o acesso dos trabalhadores às essas políticas, que foram 

historicamente conquistadas pela luta da classe trabalhadora e ainda constata-se a 

transferência dessas responsabilidades para o setor privado e para sociedade civil. 

(SOUZA, 2012, p.8) 

 

Portanto, a flexibilização trabalhista e a desresponsabilização do Estado com as políticas 
públicas, remete a um novo panorama no mercado de trabalho. No que diz respeito aos 
espaços sócio-ocupacionais dos assistentes sociais, o trabalho requisitado pelo Estado (via 
políticas sociais) passa a ser o maior campo de atuação destes profissionais. Este 
pensamento é compartilhado por Iamamoto (2009), ao analisar as condições de trabalho do 
assistente social: 

 

[...] alterações verificadas nos espaços ocupacionais do assistente social têm raízes 

nesses processos sociais, historicamente datados, expressando tanto a dinâmica da 

acumulação, sob a prevalência de interesses rentistas, quanto a composição do poder 

político e a correlação de forças no seu âmbito, capturando os Estados Nacionais, 

com resultados regressivos no âmbito da conquista e usufruto dos direitos para o 

universo dos trabalhadores. [...] É esse solo histórico movente que atribui novos 

contornos ao mercado profissional de trabalho, diversificando os espaços 

ocupacionais e fazendo emergir inéditas requisições e demandas a esse profissional, 

novas habilidades, competências e atribuições. (Grifos da autora) (IAMAMOTO, 

2009, p.343-344) 
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Deste modo, entender em quais condições o assistente social realiza seu trabalho, é 
fundamental para compreender as ações desenvolvidas e os impactos destas ações no 
reconhecimento deste trabalho. No entanto, contraditoriamente, as demandas do Serviço 
Social são ampliadas tanto no setor público quanto privado, devido ao desemprego e as 
péssimas condições de vida não somente da classe trabalhadora, mas também da 
população em geral. O reflexo dessa realidade se apresenta visivelmente nos espaços de 
atuação do assistente social. 

 

Assim, o trabalho do assistente social encontra-se sujeito a um conjunto de 

determinantes externos, que fogem ao seu controle do indivíduo e impõem limites, 

socialmente objetivos, à consecução de um projeto profissional coletivo no cotidiano 

do mercado de trabalho. Alargar as possibilidades de condução do trabalho no 

horizonte daquele projeto exige estratégias político-profissionais que ampliem bases 

de apoio no interior do espaço ocupacional e somem forças com segmentos 

organizados da sociedade civil, que se movem pelos mesmos princípios éticos e 

políticos. (IAMAMOTO, 2009, p.354) 

 

Portanto, diante do exposto fica evidente que o assistente social exercita suas ações nesse 
emaranhado de contradições; ao mesmo tempo é possível dizer que seu fazer profissional 
fica comprometido pelas estruturas impostas com todas as mudanças advindas do mundo 
do trabalho. 

 

3. A POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO EGRESSO PENITENCIÁRIO 

Após a institucionalização do Serviço Social nas décadas de 1930-1940, os primeiros 
espaços ocupados pelo Serviço Social no campo sócio-jurídico foram os Juizados de 
Menores e os presídios. 

Nesses espaços sócio-jurídicos a atuação do assistente social acontece no sentido de criar 
meios de acesso aos direitos dos indivíduos privados de liberdade em função do 
cumprimento da pena de reclusão, estabelecendo possibilidades de ação com essa 
finalidade. 

Como demanda para este profissional surgem àquelas vinculadas à aplicação da lei, como 
por exemplo, o atendimento à família do preso, a elaboração de pareceres para compor o 
exame criminológico requisitado pelo juiz da vara criminal, etc., as quais tendem a crescer 
diante da explosão de violência. 

Há um debate entre os assistentes sociais que atuam no sistema penal questionando a 
perspectiva da ressocialização do indivíduo preso, ou seja, como este processo vem 
ocorrendo de fato no âmbito da unidade prisional e na sociedade civil, porém, esse ainda é 
incipiente e com pouca ressonância no âmbito acadêmico, mas compõe a realidade 
interventiva do assistente social. 

No entanto, o sistema prisional foi criado para punir, corrigir e ressocializar o indivíduo 
preso, utilizando- se de diferentes práticas e formas de segregação social e sanções penais, 
no intuito de controlar a delinquência e a criminalidade, como forma de proporcionar 
segurança a sociedade. Para os indivíduos, após o cumprimento da sua pena, estariam 
aptos a retornar ao convívio social. Mas ao analisar o modo como este sistema é operado e 
executa suas funções, identifica-se que o resultado é compatível com um sistema prisional 
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inadequado e arbitrário, que desempenha um papel negativo na vida daqueles que 
cumprem a pena. 

As penas privativas de liberdade (detenção e reclusão) contribuíram na eliminação das 
penas aflitivas, dos castigos corporais e das mutilações impostas aos criminosos, porém a 
execução penal parece não ter cumprido a finalidade prevista na lei, principalmente, na 
proposta de ressocialização do indivíduo. Portanto, terminada a pena, não raro, o egresso 
reincide no crime retornando à prisão. 

Para Thompson (2002): 

 

[...] o significado da vida carcerária não se resume a mera questão de muros e 

grades, de celas e trancas: ele deve ser buscado através da consideração de que a 

penitenciária é uma sociedade dentro de uma sociedade, uma vez que nela foram 

alteradas, drasticamente, numerosas feições da comunidade livre. (Grifos do autor) 

(THOMPSON, 2002, p.21-22) 

 

Logo, fica comprovado de que a pena privativa de liberdade não tem se mostrado eficaz no 
processo de ressocialização do indivíduo diante do elevado índice de reincidência do 
egresso oriundo do sistema prisional. Observa-se que esta realidade é um dos reflexos do 
tratamento dispensado àquele submetido ao ambiente prisional. Além disso, o estigma de 
ex-presidiário e o total desamparo por parte do Estado tanto para aquele que cumpriu a 
pena de prisão como para sua família faz com que o egresso se torne marginalizado, uma 
vez que a sociedade também não demonstra confiar neste sistema, bem como no processo 
de ressocialização. Neste sentido, a conjunção desses fatores favorece a afirmativa de que 
o egresso tende a reincidir no crime. 

Na interpretação de Assis (2007): 

 

Legalmente, o egresso tem um amplo amparo, tendo seus direitos previstos nos arts. 

25, 26 e 27 da Lei de Execução Penal. Esses dispositivos prevêem orientação para sua 

reintegração à sociedade, assistência social para auxiliar-lhe na obtenção de emprego, 

bem como alojamento e alimentação em estabelecimento adequado nos primeiros dois 

meses de sua liberdade. (ASSIS, 2007, p.78) 

 

No entanto, a assistência ao egresso não pode ser entendida como solução ao problema da 
reincidência, pois os fatores geradores desse problema estão em grande parte no ambiente 
carcerário, por isso é necessário uma série de medidas durante o período de reclusão do 
indivíduo. Ao mesmo tempo não se pode desconsiderar o trabalho sistemático realizado 
pela equipe técnica (assistente social e psicólogo) com o egresso, pois minimiza os efeitos 
degradantes sofridos por ele durante a prisionalização, facilitando desta maneira sua 
reintegração social. 

Portanto, uma política pública de apoio ao egresso, além de efetivar de fato o dispositivo 
legal previsto na Lei de Execução Penal, seria também uma solução ao problema da 
reincidência, pois parafraseando Assis (2007) o egresso desassistido de hoje continuará 
sendo o criminoso reincidente de amanhã. 
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O trabalho com o egresso do sistema prisional no estado de São Paulo, especificamente, 
remonta à década de 1950. Porém, o trabalho foi estruturado no ano de 2003, quando a 
Secretaria da Administração Penitenciária1 criou o Departamento de Reintegração Social 
Penitenciário, hoje sob a denominação de Coordenadoria de Reintegração Social e 
Cidadania. 

A partir de então, os trabalhos se intensificaram a cada ano com o aumento significativo do 
número de estabelecimentos penais, fez-se necessário disponibilizar e padronizar os 
serviços de atendimento ao egresso em todo o estado de São Paulo. Era o início do 
Programa de Atenção ao Egresso e Família, uma política estabelecida a partir das 
determinações da LEP, gerida pelo Estado, que tem por finalidade dar assistência direta ao 
egresso contextualizado no seu âmbito familiar, com vistas à autonomia e postura cidadã 
para que possam retomar o convívio social com dignidade. 

O Programa voltado ao atendimento do egresso penitenciário no estado de São Paulo é 
operacionalizado através das Centrais de Atenção ao Egresso e Família (CAEF), criadas em 
diversos municípios do estado. Cada Central possui um responsável técnico, podendo ser 
assistente social ou psicólogo, que conduz os trabalhos com o compromisso ético-político de 
articular a rede social de apoio, serviços e políticas; buscando o fortalecimento da cidadania, 
da autonomia e da identidade dos usuários. Mas ainda é um trabalho precarizado, pois 
conta apenas com esse profissional responsável (assistente social ou psicólogo) para 
conduzir o trabalho e apoio de oficiais administrativos (em média dois por central) e 
estagiários de serviço social ou de psicologia (de um até três estagiário por central).   

O desenvolvimento do Programa de Atenção ao Egresso e Família tem por base a 
assistência direta, o estreitamento dos vínculos familiares, a construção e ampliação da rede 
social de apoio, parcerias com órgãos governamentais ou não e projetos que priorizam a 
qualificação profissional. O atendimento está voltado para famílias de presos e egressos, 
bem como o egresso até um ano após sua liberdade ou enquanto estiver em cumprimento 
de pena em regime aberto ou livramento condicional. 

As demandas mais frequentes requeridas aos profissionais e atendidas nas Centrais são 
aquelas relacionadas a regularização de documentos pessoais (certidão de nascimento; 
carteira de identidade; CPF; título de eleitor, et.) e situações jurídicas (andamento 
processual; baixa na captura; acompanhamento das condicionalidades enquanto estiver em 
cumprimento de regime aberto e livramento condicional; etc.), sendo algumas nesta situação 
encaminhados a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.  

Além disso, há apoio psicossocial e encaminhamentos específicos para resolução de 
problemas relacionados a saúde e educação. O atendimento a essas demandas é 
considerado como imprescindível para que o egresso possa buscar uma qualificação 
profissional e/ou inserção no mercado de trabalho. 

Conforme já exposto a prisão não corresponde à finalidade de seu surgimento e atualmente 
não se apresenta como meio mais adequado de punição, necessitando de uma política de 
apoio ao egresso, pois além de efetivar de fato o dispositivo legal previsto na Lei de 
Execução Penal, seria também uma solução ao problema da reincidência. 

Segundo Carvalho (1999) sobre a necessidade de implementação de políticas públicas: 

 

                                                             

1 Fonte: http:www.sap.sp.gov.br 
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As prioridades contempladas pelas políticas públicas são decididas pelo Estado, mas 

nascem na sociedade civil. Por isso mesmo estão em permanente disputa. Elas 

adentram a agenda do Estado, quando se constituem em demanda fortemente 

vocalizada por grupos e movimentos da sociedade, que adensam forças e pressões 

introduzindo-as na arena política. (CARVALHO, 1999, p.19). 

 

De acordo com Carvalho, Rochet e Paulino (2009): “[...] A implementação de políticas 
governamentais dependem da dinâmica de interação entre os grupos políticos no interior do 
Estado e deste com a sociedade organizada”. (CARVALHO; ROCHET; PAULINO, 2009, 
p.263) 

É notório que as demandas e necessidades quando entram na agenda estatal, então se 
tornam prioridades. O Programa de Atenção ao Egresso e Família pode ser identificado 
como uma proposta dentro da agenda estatal. 

O órgão (Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania) que acompanha e monitora o 
Programa no Estado de São Paulo é uma organização burocrática criada pelo Estado, 
conforme Faleiros (2010) “O Estado corporativista introduz controles burocráticos [...] e, 
assim, legitimar-se junto às massas urbanas. O Estado apresenta-se como o protetor dos 
pobres com a extensão de certos benefícios a categorias determinadas”. (FALEIROS, 2010, 
p.319) 

Além do poder que este órgão exerce é também um intermediador, pois está diante da 
responsabilidade de fazer cumprir o que foi determinado legalmente pela Lei de Execução 
Penal, ou seja, prestar assistência ao egresso visando sua reintegração social. 

O desafio que se coloca no cotidiano do trabalho de atenção ao egresso é a intermediação, 
pois cada uma das partes envolvidas nesse processo apresenta uma expectativa e quando 
não satisfeitas surgem os problemas. Para responder a essas expectativas exige-se do 
responsável do órgão gestor profundo conhecimento dessa realidade e, sobretudo 
estabelecer a intermediação entre as partes de forma política e racional. Assim nos 
apresenta Nogueira (1998): 

 

O relacionamento crítico e autônomo com o mundo de hoje depende muito da 

difusão, no âmbito estatal, de uma nova perspectiva: estratégica, cooperativa 

democrática, participativa, solidária. Não depende tanto de tecnologias gerenciais ou 

de sofisticados planos reformadores, mas de inteligência, vale dizer de pessoas 

capazes de operar na tênue fronteira entre a técnica e política (NOGUEIRA, 1998, 

p.3). 

 

Desta forma, é fundamental no atendimento do egresso a execução da finalidade precípua 
que originou o Programa de Atenção ao Egresso e Família, pois se não estabelecer essa 
relação técnica e política em sua execução, torna-se praticamente impossível viabilizar o 
acesso a garantia do direito que a pessoa egressa possa ficar em liberdade sem reincidir. 
Além dos problemas próprios da execução desse Programa, ainda enfrentamos a falta de 
recursos materiais e humanos suficientes. 

Esse déficit prejudica o trabalho, pois a ausência de pessoal capacitado e de recursos 
materiais diminui a qualidade dos serviços prestados. Necessário se faz de uma nova 
cultura do aparato estatal com relação a funcionários e recursos materiais; é comum 
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privilegiar preço em detrimento da qualidade, o que denota organizações incompatíveis com 
a sociedade contemporânea. 

O Estado, seus recursos humanos e sua forma de gestão precisam acompanhar os novos 
tempos que exigem uma administração eficiente em prol da democracia, participação e 
ampliação de direitos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

À atenção ao egresso penitenciário está prevista na Lei de Execução Penal, no Capítulo II – 
Da Assistência, Seção VIII – Da Assistência ao Egresso, nos arts. 25, 26 e 27, portanto está 
incluída na política criminal brasileira desde a vigência da referida Lei, mas somente a partir 
da década de 2000 é que vem ganhando espaço em nossa sociedade. 

Entretanto, à assistência ao egresso penitenciário requer participação da sociedade civil, 
pois esta contribuirá no processo de reintegração social do mesmo. Considerando que a 
reintegração social só é possível através do tripé: Estado, sociedade civil e o egresso, a 
cooperação entre estes é fundamental para a não reincidência do indivíduo. 

Outro aspecto de extrema relevância se refere ao papel do gestor nesse processo de 
reintegração social do egresso, enquanto intermediador, torna-se responsável pelo sucesso 
da assistência prestada ao egresso, pois requer deste uma função técnica e política. 

Assim, o gestor do Programa de Atenção ao Egresso e Família necessita estar preparado 
para se confrontar com os possíveis problemas no percurso da execução do serviço. É 
comum no nosso cotidiano de trabalho encontrarmos um número relevante de pessoas que 
precisam voltar ao convívio social, mas se encontram em situação de exclusão social, sendo 
visível o quanto as contradições inerentes ao modo com a sociedade  se organiza 
comprometem o processo de readequação do indivíduo a chamadas normas de convivência 
social. 

Entendemos que para a reintegração social do egresso na sociedade será necessário uma 
construção histórica, considerando todas as condições objetivas e subjetivas de vida desse 
indivíduo. É evidente que isso não garante a não reincidência, mas poderá possibilitar ao 
egresso oportunidades a partir de um trabalho sério e comprometido. 

Enfim, se nós, assistentes sociais no nosso espaço ocupacional, não buscarmos formas de 
concretizar satisfatoriamente a reintegração do egresso penitenciário, estaremos 
colaborando com sua reincidência, significando um retrocesso histórico. 
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