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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o trabalho do assistente social sob 

olhar do aluno no campo de estágio, na Penitenciaria Estadual de Vila Velha, está 

vinculada à SEJUS/ES, sendo uma unidade pública do Estado, localizada no 

município de Vila Velha, em Xuri. Através das experiências em campo de estágio, 

pude observar que o Assistente Social tem como principal objetivo trabalhar as 

demandas advindas da população carcerária e as questões que permeiam suas 

relações sociais, visando reinserir socialmente, assegurando à pessoa presa o direito 

à assistência social, que tem por finalidade ampará-la e prepará-la para o retorno à 

liberdade.  Percebe-se também a dificuldade do Serviço Social em realizar os 

atendimentos aos presos, no momento de inserção na unidade, sendo o primeiro 

contato do preso com uma nova realidade na instituição, permeada por dúvidas 

referentes às normas da Unidade Prisional. As competências profissionais do Serviço 

Social no Sistema Prisional estão dispostas na Lei de Execução Penal (LEP, nº 7.210 

de 11/07/84), no Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais (CEP- aprovado 

em 15 de março de 1993) e nas atividades desenvolvidas pelo Serviço Social nas 

unidades prisionais capixabas administradas pela SEJUS, também se encontra no 

Manual de Diretrizes e Procedimentos do Serviço Social (ESPIRITO SANTO,2010). O 

fazer profissional do assistente social nas Unidades Prisionais é permeado por 

inúmeras demandas, tais como: orientação quanto direitos e deveres, esclarecer 

sobre cadastramento, tempo correto para mudança de companheira, esclarecer 

dúvidas, os membros das famílias para está visitando, objetos que pode entrar na 

Unidade, orientação de esclarecimento de cancelamento e reativação, orientação 

sobre vestimentas, casamento civil e reconhecimento de paternidade. O trabalho do 

assistente social na unidade prisional é de extrema relevância, porém no dia a dia, 
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pude perceber o quanto ainda a profissão é desvalorizada, e ainda há um grande 

percurso para que o Estado entenda que a inexistência de Políticas Publicas de 

Segurança, fragiliza a nossa sociedade, bem como a atuação do Serviço Social, uma 

vez que não possuímos muitos mecanismos para contribuir com as progressões da 

pessoa privada de liberdade a inserção à sociedade. 
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