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RESUMO 

 

A presente pesquisa analisa a concepção pedagógica do modelo de política de restrição e 

privação de liberdade implementado pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados 

(APAC), que se autodenomina como educativo, buscando verificar se se trata de um novo modelo ou 

de uma sofisticação do tradicional. 

Para estudar esse modelo, que pretende reduzir a reincidência das mais de 40 mil pessoas que 

passaram para menos de 20%, realizamos, portanto, uma pesquisa bibliográfica para conhecer o 

modelo tradicional de prisão, focando, em particular, na situação do Brasil. Posteriormente, 

estudamos o modelo APAC por meio dos textos que o descrevem e de uma revisão da literatura das 

pesquisas no Brasil e na Itália. Finalmente, realizou-se uma observação participativa com método 

etnográfico em duas das unidades do modelo, utilizando o diário de campo e entrevistas abertas e 

semiestruturadas. Para analisar as práticas, comparamo-las com os discursos sobre o modelo e com o 

modelo de prisão tradicional. 

Foram, então, analisadas as potencialidades de um espaço diferente da prisão que apoia os 

projetos educativos das pessoas privadas de liberdade, as fragilidades decorrentes do baixo 

financiamento e também as limitações estruturais devido às limitadas oportunidades de trabalho 

oferecidas às pessoas que retornam à liberdade. Dessa forma, embora seja possível outra educação 

nas prisões, existe o risco de que haja uma eficácia limitada na facilitação do regresso à sociedade 

dadas as limitações estruturais devido às limitadas oportunidades de trabalho oferecidas às pessoas 

que regressam à liberdade. 

 

Palavras-chave: educação na prisão, reeducação, inclusão social, reintegração social, 

alternativas à prisão. 
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ABSTRACT 

 

This research analyses the pedagogical conception of the policy model of restriction and 

deprivation of liberty implemented by the Association for the Protection and Assistance of Sentenced 

Persons (APAC), which calls itself educational, and whose purpose is to verify if it is a new model 

or a sophistication of the traditional one.  

In order to study this model, which intends to have reduced the recidivism from more than 40 

thousand people to less than 20%, a bibliographical research has been conducted to deepen the 

knowledge of the traditional model of prison, focusing then on the specific situation in Brazil. 

Subsequently, the APAC model has been studied through the inspection of the texts describing it and 

the review of the research literature in Brazil and Italy. Finally, a participatory observation has been 

carried out thanks to an ethnographic method in two of the units of the model, using the field diary 

and the open and semi-structured interviews, conducted to analyse the practices. We have drawn a 

comparison between the practices and the discourses about the model and, finally, we have compared 

it with the traditional prison model. 

The potentialities of that space, which is other than prison and which supports the educational 

projects of people deprived of liberty, were analysed and highlighted, as well as the weaknesses 

resulting from underfunding. In this way, it was observed that another education is possible for the 

prisons, but also that there is still the risk that it will have limited effectiveness in facilitating the 

return to society, given the structural limitations due to the insufficient work opportunities offered to 

people who return to freedom. 

 

Keywords: education in prison, re-education, social inclusion, social reintegration, 

alternatives to prison. 
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RIASSUNTO 

 

Questa ricerca analizza la concezione pedagogica del modello di politica di restrizione e 

privazione della libertà attuato dall'Associazione per la Protezione e l'Assistenza delle Persone 

Condannate (APAC), che si definisce educativo e ha lo scopo di verificare se si tratti di un modello 

nuovo o di una sofisticazione di quello tradizionale. 

Per studiare questo modello, che dichiara di aver ridotto la reincidenza di più di 40.000 

persone a meno del 20%, è stata condotta una ricerca bibliografica volta ad approfondire la 

conoscenza del modello tradizionale di prigione, prestando particolare attenzione alla situazione 

carceraria brasiliana. In un secondo momento, si è studiato il modello attraverso i testi che lo 

descrivono ed effettuando una revisione della letteratura delle ricerche in Brasile ed in Italia. Infine, 

è stata condotta un’osservazione partecipante con metodo etnografico, utilizzando sia un diario di 

campo, sia interviste aperte e semi-strutturate, condotte in due delle unità modello, con lo scopo di 

analizzare le pratiche. Come ultimo passaggio, è stato dunque possibile confrontare le pratiche con i 

discorsi sul modello e, infine, comparare quest’ultimo al modello di prigione tradizionale. 

Pertanto, sono state evidenziate le potenzialità di uno spazio differente rispetto alla prigione, 

ovvero un ambiente che supporti i progetti educativi delle persone private di libertà, le fragilità dovute 

al sottofinanziamento ed i limiti strutturali del modello dovuti principalmente agli scarsi 

finanziamenti. In questo modo si è osservato che un’altra educazione è possibile nelle prigioni, ma 

esiste il rischio che possa avere un’efficacia limitata nel favorire il rientro in società, date le 

limitazioni strutturali dovute alle scarse opportunità di lavoro offerte alle persone che ritornano alla 

libertà. 

 

Parole chiave: educazione in carcere, rieducazione, inclusione sociale, reintegrazione sociale, 

alternative alla prigione. 
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“A prisão não pode deixar de fabricar delinquentes. […] queremos que a prisão eduque os detentos, 

mas um sistema de educação que se dirige ao homem pode ter razoavelmente como objetivo agir 

contra o desejo da natureza?” (FOUCAULT, 1987, p. 222). 

 

“O importante é que mostramos que o impossível se torna possível. Há dez, quinze, vinte anos, era 

impossível destruir o manicômio. […] Ao lado do manicômio, temos outra instituição com uma 

função integradora semelhante: a prisão.” (BASAGLIA; ONGARO BASAGLIA, 2000, tradução 

nossa). 

 

“Não entendo a existência humana e a necessária luta para fazê-la melhor, sem esperança e sem 

sonho. A esperança é necessidade ontológica.” (FREIRE, 2011, p. 5). 

 

 

 

 
 

 

 

  



15 

 

INTRODUÇÃO 

 

Pode haver uma prisão sem polícia nem pessoal armado, onde os detidos têm as chaves sem 

fugir? Podem estar presentes, nessas unidades, assassinos, traficantes e estupradores, vivendo juntos, 

pacificamente, sem violência? Pode existir, ali, um projeto educacional que leve até 90% das pessoas 

que completarem o percurso educativo a não cometerem mais crimes? Pode esse projeto custar a 

metade em comparação com a prisão tradicional? Essa iniciativa pode ter nascido, crescido e se 

afirmado em um país como o Brasil, onde a violência causou mais de um milhão de mortes nos 

últimos trinta anos (WAISELFISZ, 2016)? Vivemos com esses "terríveis" criminosos lado a lado por 

mais de um mês, dormindo e comendo dentro dessas "prisões". Este modelo é o objeto da nossa 

investigação. 

Assiste-se a um interesse crescente por esse modelo de educação para reintegração social das 

pessoas privadas de liberdade. Os dados oficiais sugerem que as pessoas educadas dentro dessas 

unidades têm taxas de reincidência significativamente mais baixas do que o sistema prisional comum 

brasileiro, variando entre 8% e 15%, contra os propagados 70% nacionais no país1(CONSELHO 

NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 2016), além do baixo custo orçamentário pelo Estado2 e 

os raríssimos casos de fugas, indisciplina, rebelião e episódios de violência, contrários aos 

evidenciados no sistema prisional tradicional brasileiro. 

Em expansão no contexto mundial, o modelo dos Centros de Reintegração Social (CRS) é 

proposto pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC). É descrito como “o 

fato mais importante que está acontecendo no mundo hoje, em matéria prisional” (FRATERNIDADE 

BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS, 2016) pela Prison Fellowship 

International (PFI), órgão consultivo para assuntos penitenciários da Organização das Nações Unidas 

(ONU). As unidades APACs administram mais de 40 Centros de Reintegração Social (CRS) em 

quatro estados brasileiros (Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Norte) e estão espalhadas 

em mais de 20 países (Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, México, 

Peru, Uruguai, Alemanha, Bielorrússia, Bulgária, Itália, Hungria, Coreia do Sul, Holanda e outros) 

(RESTÁN, 2017). 

A APAC, que promove esse modelo, “é uma entidade jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, que busca a recuperação do preso, a proteção da sociedade, o alívio das vítimas e a 

promoção da justiça restaurativa” (RESTÁN, 2017, p. 9). Criadas em 1974, em São José dos Campos 

 
1Vamos discutir esses dados no capítulo sobre o contexto brasileiro e na análise do modelo. 
2 O custo baixo também será discutido no último capítulo. 
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(São Paulo), sob a liderança do advogado Mario Ottoboni, atendem hoje, em média, 3.500 pessoas, 

gastando R$ 1.050,00 (cerca de 250 euros) mensais por preso, valor equivalente à metade do investido 

em pessoas privadas de liberdade nos presídios comuns (ARAÚJO, 2017). 

Ao contrário do modelo tradicional, os Centros de Reintegração Social da Associação de 

Proteção e Assistência aos Condenados (APACs) são descritos como um contexto pacífico e 

esteticamente agradável, com um clima relaxado, sem indícios de mortificação das pessoas, nem o 

nível de raiva presente nos presídios. Os “recuperandos”3 usam suas próprias roupas e são chamados 

pelo nome, mantendo a identidade, sendo considerados cidadãos cumprindo uma pena. Nos livros 

que descrevem o modelo (RESTÁN, 2017), frequentemente menciona-se que os espaços não estão 

superlotados, são limpos e não têm odores desagradáveis, com a arquitetura pensada para as 

atividades da reintegração.  

Nos Centros de Reintegração Social (CRS) das APACs, não estão presentes guardas armados 

nem violências. Isso, segundo os discursos oficiais, é obtido por meio de uma política de segurança 

fundada nas relações entre os operadores e as pessoas privadas de liberdade, e é possível por meio do 

respeito aos direitos humanos e à dignidade das pessoas, conforme regras claras e conhecidas. De 

acordo com as descrições de Restán (2017), a construção da confiança passa também pela cogestão 

do prédio: os detentos possuem as chaves da prisão e cuidam da limpeza, organização, disciplina e 

segurança, em um “trabalho de cogestão com os responsáveis das APACs, voluntários e pessoal 

administrativo” (RESTÁN, 2017, p. 9).  

As APACs se descrevem como geridas por um pessoal que acredita na reintegração social das 

pessoas privadas de liberdade. São, em sua maioria, voluntários, formados para se relacionarem e 

solucionarem conflitos sem armas. Todos são considerados educadores, por meio de uma “pedagogia 

da presença”4: a presença entendida como todos aqui, incluídos os recuperandos, que se educam em 

conjunto através o exemplo de vida que levam, nas unidades e depois na sociedade. As APACs 

divulgam o reconhecimento das pessoas internadas como pessoas normais e não como monstros, 

conforme as modernas teorias criminológicas (BARATTA, 1990; GARLAND, 1999), até chegar à 

ideia de que “todos somos recuperandos”5. Qualquer pessoa é pensada como recuperável, 

independentemente do tipo de crime, sendo a recuperação vista como tarefa da sociedade e não só 

 
3Designação dada às pessoas privadas de liberdade nas APACs. 
4 “Queremos mudar o outro quando não se é capaz de mudar a si mesmo. […] ser educador é lapidar a si mesmo, ser 
sincero, autêntico e transparente, antes de querer lapidar o outro. Resumidamente, poderíamos dizer que a 
pedagogia da presença implica em conhecer cada um dos recuperandos que cumprem pena na APAC. Seus nomes, 
sua genealogia, suas histórias, sonhos, projetos, suas expectativas, alegrias, angustias, preocupações, derrotas, 
decepções, seus medos…” (VALDECI, 2016, p. 236). 
5 Título do congresso das APACs em 2017. 
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dos próprios indivíduos, como se vê em alguns programas de reintegração contemporâneos 

(GARLAND, 1999). 

Os “recuperandos” têm assistência espiritual, médica, psicológica e jurídica prestadas pela 

comunidade. Sem isso, explicam, seria gerado um clima potencialmente agressivo e violento, foco 

causador de fugas, rebeliões e mortes. Segundo os relatos, não há ociosidade. Aqui, todos as pessoas 

privadas de liberdade saem da cela às sete e voltam só às dez da noite. Os chamados recuperandos 

trabalham, estudam e têm outras atividades. 

A educação é fundamental nas descrições do modelo: além de frequentarem cursos definidos 

como supletivos e profissionais, os recuperandos praticam trabalhos laborterápicos no regime 

fechado; no regime semiaberto, cuida-se da mão de obra especializada (oficinas profissionalizantes 

instaladas dentro dos Centros de Reintegração); no regime aberto, o trabalho tem como enfoque a 

inserção social, pois o recuperando trabalha fora dos muros do Centro de Reintegração. A isso se 

associam distintas palestras chamadas de “valorização humana”, propostas para promover o 

reencontro do recuperando consigo mesmo. 

Também são descritos como importantes os aspectos da educação informal: a coexistência 

nas unidades é formativa, utilizando-se diferentes canais de comunicação, abertos com a 

administração, que vão desde reuniões nos dormitórios a reuniões coletivas. A rotina diária de 

convivência entre as pessoas privadas de liberdade, que trabalham sem poder usar nenhuma forma de 

violência, também é descrita como geradora de consciência. 

No modelo, a educação não é oferecida somente às pessoas privadas de liberdade: deve formar 

os voluntários, os familiares e a própria sociedade para acolher os recuperandos em sua volta ao 

convívio. De acordo com as descrições, existe uma troca contínua com a sociedade, por meio das 

visitas, dos voluntários e dos trabalhos externos das pessoas privadas de liberdade. As APACs 

precisam do apoio ativo da comunidade para se manter e, por isso, a formação da sociedade é outro 

objetivo. Seu ingresso ocorre por meio de mostras, atividades abertas, vídeos, além de visitas de 

estudantes do ensino médio e de universitários. A troca também ocorre quando as pessoas privadas 

de liberdade saem para trabalhar. Existem, nos prédios, alguns quartos para visitantes e pesquisadores, 

cujas atividades são incentivadas e, atualmente, está se desenvolvendo um verdadeiro centro de apoio 

às pesquisas em Itaúna (Minas Gerais). 

A presente pesquisa pretende analisar a concepção pedagógica do modelo de política de 

restrição e privação de liberdade implementado pela Associação de Proteção e Assistência aos 
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Condenados (APAC), que se autodenomina como educativo, verificando se se trata de um novo 

modelo ou de uma sofisticação6 do modelo tradicional. 
1.1.1.1.1  Justificativa  

1.1.1.1.2  personale 

Esta pesquisa é fruto da angústia diante dos fracassos vividos nos Centros de Educação para 

adolescentes privados de liberdade na Argentina, onde trabalhamos em 2015. Havia entre 30 e 50 

jovens privados de liberdade ali, quase todos pertencentes a áreas muito pobres, as chamadas “villas”, 

um território que tem similitudes com a experiência e configuração dos territórios, no Brasil, 

conhecidos como “favelas”, com edifícios precários e sem acesso ao saneamento básico. Diferentes 

jovens tinham problemas com drogas, como outros membros da própria família. Muitas histórias de 

violência foram absorvidas por nós no período em que exercemos essa atividade. 

Apesar de a equipe pedagógica estar motivada e criativa e da existência de uma estrutura 

moderna que permitia o oferecimento, para além da escola regular, de cursos de informática, música, 

teatro, yoga, futebol, rádio, cinema, a reincidência dominava esses espaços. Pudemos conhecer jovens 

adolescentes que não tinham nem 16 anos e já eram multiplamente reincidentes 

O contexto era altamente problemático, a relação entre os adolescentes e os funcionários da 

segurança era muito tensa. Em uma de nossas aulas, houve a eclosão de uma briga. Falava-se de casos 

de adolescentes espancados pelos agentes da unidade que, por sua vez, também eram vítimas desse 

sistema7, como foi o caso de um agente atingido com uma cadeira e que precisou ser internado por 

mais de um mês.  

A violência parecia gerar outra violência. Fomos informados da existência de um jovem que 

entrara na unidade aos 14 anos de idade e fora condenado a um mês por ter furtado uma bicicleta. Em 

sua primeira entrada, os danos por causa das hierarquias criminais presentes na prisão já se 

manifestaram: ele foi estuprado por um grupo formado por cinco adolescentes. Depois de três anos, 

voltou a encontrar-se na prisão: de vítima, tinha passado a agressor. Após ser violado, violou um 

jovem adolescente. 

Perguntamo-nos então: qual educação acontece nesse espaço pensado como unidade 

educativa? O que se ensina às pessoas que estão privadas de liberdade? O que acontece além das salas 

de aula e dos laboratórios de educação não formal? Qual é a dinâmica da educação de pares que 

ocorre nas celas quando as luzes da escola se apagam e os educadores voltam para casa? Quais são 

 
6 Foucault (1987) nos explica como aparentemente surgem novos modelos mais humanos de punição, porém, na 
essência, não são mais que uma sofisticação do modo antecedente. 
7Notório é, na Psicologia social, o experimento de Stanford sobre o “efeito lucífero”, que mostra como, dentro de um 

contexto como a prisão, com a presença de dois grupos fortemente antagônicos, pode-se gerar uma dinâmica altamente 

conflitiva que pode levar à violência até de grupos de jovens universitários sem nenhum antecedente nem distúrbios 

psíquicos. Para major informações, ver Zimbardo (2007). 
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as relações instauradas entre adolescentes e servidores prisionais que estavam na presença constante 

de adolescentes mas sem terem formação pedagógica? 

Para explicar a importância da pesquisa, cumpre mencionar que a situação na Argentina 

parece ser parte de uma tendência global de encarcerar os já excluídos da sociedade. De acordo com 

Coyle et al. (2016), a população aprisionada encontra-se em um estado de vulnerabilidade particular, 

sendo, em geral, proveniente de contextos econômica, social e culturalmente carentes. Encontramos, 

aqui, quando comparada aos números da população em geral, uma representatividade significativa de 

dependentes químicos, minorias, migrantes, portadores de enfermidades mentais. Nesse contexto, 

alto é o número de suicídios e automutilação. Assim, a sociedade aprisiona as suas mazelas sociais. 

A prisão representa um problema fundamental. Consciente dos problemas gerados pelas 

prisões, a Organização das Nações Unidas (ONU) recomenda que seja considerada o último recurso. 

A maioria das pessoas privadas de liberdade são consideradas de baixa periculosidade pela sociedade, 

uma vez que, tendo cometido crimes não violentos, poderiam cumprir penas alternativas (UNITED 

NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2007). 

Assim, o primeiro capítulo desta tese apresenta os motivos pelos quais os estudos falam que 

as alternativas são ineficazes em reduzir o uso da prisão e se assiste, ao contrário, ao fenômeno 

definido encarceramento em massa em determinados países como os Estados Unidos (WACQUANT, 

2011). 

Há um consenso internacional, especialmente forte na Europa, sobre a prioridade da 

reeducação, reabilitação, da inclusão social e da reintegração das pessoas privadas de liberdade, 

cuidando, em particular, de não se produzirem estigmas para a população encarcerada. Dessa forma, 

desde 2010, o Conselho da Europa recomendou investir em recursos para implementação de sanções 

alternativas à prisão (HEARD, 2016). Contudo, vemos que a reincidência dos egressos é maior do 

que 50% em diferentes países do mundo (FAZEL; WOLF, 2015). 

Desse modo, o atual modelo carcerário, é declarado, desde seu nascimento como fracassado 

— em particular no que envolve a reintegração dos internos, —nas análises clássicas genealógicas de 

Foucault (1987). Sucessivamente, as observações das práticas estudadas por Goffman (1988), 

confirmaram as teses de Foucault e ainda hoje, parecemos estar na mesma situação quando Wacquant 

(2011) declara que o objetivo da reeducação da privação de liberdade é, na maioria dos casos, mero 

"marketing burocrático" nas prisões contemporâneas (WACQUANT, 2011). 

Fundamental é, portanto, prosseguir com investigações a fim de encontrar outros modelos 

alternativos, que possam garantir uma educação que garanta efetiva inclusão social dos privados de 

liberdade. Raras são as experiências de modelos verdadeiramente alternativos de prisão no mundo. 
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Os países continuam investindo em métodos tradicionais e falidos de políticas de execução penal. 

Poucos estudos vêm sendo realizados nessa direção, tanto para pensar em modelos alternativos de 

execução penal, como para analisar algumas experiências que vêm surgindo no mundo. Por isso, é 

fundamental um maior investimento acadêmico e social nessa área. 

Vemos, nesse quadro alarmante internacional, que a relevância social se une à relevância 

acadêmica. Nesse sentido, registra-se uma intensa produção de debate sobre a educação nas prisões, 

o que se consolida como um campo de pesquisa interdisciplinar, interinstitucional e internacional. 

Em virtude disso, foram apresentados nos congressos internacionais no marco dos “Encuentros 

Internacional de Tesistas e Investigadores en Temáticas de Cárceles y Acceso a Derechos Educativos” 

(EITICE)8, respectivamente, os resultados de 61 pesquisas em 2017 em Tandil (Argentina), 51 em 

2018 em Valparaiso (Chile) e 51 em 2019 em Montevideo (Uruguai), estando o próximo encontro já 

previsto para ocorrer no Brasil, em 2020.  

No marco desse campo, existem poucas pesquisas sobre APACs na área da educação. No 

Brasil, foram encontrados 41 trabalhos acadêmicos sobre o tema, entre os quais sete teses de 

doutorado e 34 dissertações de mestrado. Só três trabalhos discutiam a APAC na área da Educação. 

Pior se mostra a situação italiana: as pesquisas levantadas apontam que, na Itália, não há nenhuma 

tese de doutorado sobre o assunto e apenas quatro trabalhos de conclusão de curso de graduação e 

quatro de mestrado, dos quais apenas dois são na área da Educação. Apenas um trabalho, datado de 

2006, fala sobre a experiência da APAC no Brasil, em âmbito sociológico, enquanto as outras se 

concentram mais na experiência de implementação do modelo na Itália. 

Nessa perspectiva, podemos destacar a importância específica desta pesquisa no contexto da 

Universidade de Padova, na Itália, onde a APAC já faz parte do debate político. Por exemplo, em 

2016, em uma conferência promovida pelo Ministro da Justiça italiano, sobre os “estados gerais da 

execução penal”, Giorgio Pieri, representante italiano das estruturas reconhecidas da APAC, propôs 

o modelo como medida alternativa. Existem hoje, na Itália, cinco unidades. A primeira nasceu em 

2004, quando foi fundada a casa “Madre del Perdono” pela “Comunità Papa Giovanni XXIII”, 

inspirada no modelo APAC. Em 2011, foi aberta outra casa: “Madre della Riconciliazione”. Essas 

duas unidades abrigaram, até agora, 410 pessoas privadas de liberdade (APGXXIII, 2017). Uma 

terceira associada da comunidade, “Il Pungiglione”, até o momento, hospedou 350 pessoas privadas 

de liberdade (APGXXIII, 2017). Em 2015, foram abertas outras duas unidades, em Puglia e no 

interior de Cuneo (PIERI, 2017). 

 
8Os encontros internacionais de tesistas e pesquisadores sobre questões prisionais e acesso a direitos educacionais são 

promovidos pela Universidad de Playa Ancha (Chile), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

(Argentina), Universidade Federal Fluminense (Brasil) e Universidad de la República (Uruguai). 
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1.1.1.1.3  Procedimentos  Metodológicos  

Isso posto, realizou-se no presente trabalho uma análise da instituição, com base nos princípios 

da pesquisa qualitativa. A proposta metodológica para a pesquisa foi dividida em duas etapas: uma 

exploratória, com o objetivo de melhor compreender a política de privação e restrição de liberdade 

no mundo atual, e outra com o objetivo de analisar a experiência implementada do modelo APAC, 

confrontando a autodescrição, com a produção acadêmica sobre o modelo, analisando, enfim, como 

os discursos se transformam nas práticas quotidianas de dois Centros de Reintegração Social (CRS), 

que são apresentadas como realizações exemplares do modelo. 

Na primeira etapa da pesquisa, procedeu-se ao conhecimento das políticas de restrição e 

privação de liberdade em nível mundial, a fim de contextualizar o modelo. Essa etapa teve quatros 

fases. 

A primeira efetuou-se por meio da participação na disciplina “Tópicos Especiais DDSE: 

educação para jovens e adultos em situação de restrição e privação de liberdade”, ministrada pelos 

professores Elionaldo Julião e Fabiana Rodrigues, no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), no segundo semestre de 2017. Na segunda fase, realizou-

se com uma pesquisa bibliográfica destinada a aprofundar a situação da prisão. 

Os resultados dessas duas fases encontram-se no primeiro capítulo no qual estão apresentados 

os números da prisão: o número e tipo de funcionários empregados nos serviços de reintegração e 

quem são as pessoas presas. Vemos também a utilização das chamadas penas alternativas e a sua 

eficácia na redução da utilização das prisões. Tem-se, inicialmente, uma visão global para, em 

seguida, descrever mais detalhadamente a situação na Europa e na Itália. 

Na terceira fase, o modelo de prisão foi discutido a partir de dois autores clássicos, 

Foucault(2004) e Goffman(1988; 1996). Dois autores contemporâneos foram analisados para 

atualizar e tornar mais complexo o quadro teórico da discussão sobre a prisão: Garland(1999a) e 

Wacquant(2011; 2013). Discutiram-se brevemente as teorias abolicionistas e depois, mais tarde, 

apresenta-se a proposta teórica de reintegração social de Baratta (1990), mencionando a proposta de 

reintegração da APAC. Os resultados foram debatidos no segundo capítulo. 

Na quarta fase da primeira etapa, que tem o objetivo de contextualizar a experiência da APAC, 

foi realizada uma análise dos marcos legais brasileiros para implementação da política de execução 

penal, destacando-se a análise em particular da Lei de Execução Penal. Também foram analisados os 

relatórios de organizações governamentais e não governamentais, o que permitiu visualizar como as 

leis são transformadas em práticas no sistema penitenciário brasileiro. A população encarcerada em 

prisões também foi analisada para melhor compreender quem são os sujeitos das intervenções de 

reeducação. Os achados foram apresentados no terceiro capítulo. 
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Na segunda etapa da pesquisa, realizou-se uma análise da instituição, principalmente a fim de 

entender como se estrutura o modelo em Minas Gerais e a sua concepção pedagógica, confrontando 

com as práticas em duas unidades indicadas como modelos. Foram, então, cumpridas três fases.  

Na primeira fase, examinou-se a concepção pedagógica do modelo através do estudo dos 

livros de Mario Ottoboni e de Valdeci Ferreira, os líderes das APACs, usados para difundir o modelo. 

Na sequência, fez-se um estudo exploratório sobre o tema da Associação de Proteção e Assistência 

aos Condenados (APAC), principalmente por meio de um levantamento bibliográfico sobre a 

produção de dissertações e teses, no Brasil e na Itália. Para isso, realizou-se um levantamento das 

dissertações e teses no banco de dissertações e teses da CAPES para a produção brasileira. Para a 

produção italiana, foram pesquisados sites como Tesionline e Publitesi, a biblioteca de Firenze, que 

armazena todas as teses de doutorado italianas desde 1995 e, nas bancas de teses das distintas 

universidades e em revistas especializadas, como Ristreti Orizzonti, além de utilizar os contatos com 

pessoas que trabalham na implementação do modelo APAC na Itália. Os debates acerca dessa fase 

constam no quarto capítulo. 

Na segunda fase, com o objetivo de observar como o previsto no modelo se efetiva na prática, 

foi realizado um trabalho de campo em duas unidades, através da utilização da observação 

participante (CAPPELLETTO, 2009; GUBER, 2011)9: em Itaúna, sede histórica também da 

Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC), órgão de fiscalização das APACs, e 

na unidade de São João del-Rei, que foi atualmente a sede escolhida para apresentar a APAC no 

último Congresso Internacional (2017) — uma das unidades mais recentes, construída, em 2008, para 

ser fiel ao modelo. 

Depois, objetivando compreender como os sujeitos envolvidos (pessoas privadas de liberdade, 

profissionais, gestores e profissionais do judiciário) avaliam o modelo, foram feitas entrevistas com 

gestores, profissionais e internos das unidades visitadas. O trabalho de pesquisa de campo privilegia 

o uso de entrevistas abertas e semiestruturadas como instrumento principal para a coleta de 

informações e escuta dos sujeitos. Essa etapa da pesquisa foi registrada em um caderno de campo, no 

qual nos procuramos anotar todas as suas impressões e observações. 

As entrevistas foram gravadas em áudio e, depois, transcritas para posterior análise. 

Concluídas as transcrições, as fichas foram organizadas de acordo com temas descritivos e eixos 

 
9 A observação participante é uma estratégia de pesquisa em que o pesquisador se insere de maneira direta (então, na 

primeira pessoa) por um período de tempo relativamente longo em um grupo social específico, tomado em seu ambiente 

habitual, para estabelecer uma relação de interação pessoal com os seus membros, a fim de descrever as ações e 

compreendê-las, por meio de um processo de identificação, tentando ver o mundo com os olhos dos observados. 



23 

 

temáticos, com vistas à sistematização do material necessário para proceder às análises e 

argumentações. 

Na terceira fase foi efetuada a análise dos dados. Sobre os resultados do modelo foram 

considerados os dados sobre educação formal, profissionalização e trabalho, sobre a educação além 

da sala de aula, a educação para a sociedade e o espaço das APAC, entendendo como é a vida dos 

egressos do modelo. Essas duas fases foram debatidas no quinto capítulo. 

Foram esses os movimentos de pesquisa que tornaram possível esta tese que ora apresentamos, 

na qual as reflexões teóricas dos trabalhos analisados na primeira etapa foram confrontadas com as 

experiências vivenciadas no período do trabalho de campo e com os marcos legais que dialogam e 

permitem a existência da APAC no Brasil. 
1.1.1.1.4  Descr iz ione dei capitoli 

1.1.1.1.5  Acceno alle conclus ioni  

Finalmente, na conclusão, podemos perceber que outra educação é possível para as pessoas 

privadas de liberdade, configurando-se o modelo proposto pela APAC como um modelo alternativo 

com seus méritos, defeitos e dificuldades. Esse modelo é particularmente diferente, entre outras 

razões, por oferecer educação formal, não formal e informal, o que pode ajudar na saída dos egressos, 

além de respeitar mais as leis e os direitos dos privados de liberdade, em relação ao modelo prisional 

brasileiro. Esse tipo de modelo tem o potencial de se expandir mundialmente, especialmente se passar 

por mudanças como as que foram discutidas na conclusão.  

No entanto, ver esse modelo como um espaço tático para a abertura da prisão e para a 

humanização das pessoas nela aprisionadas é de fundamental importância, pois, através de uma 

humanização progressiva, pode-se conduzir a uma reeducação da sociedade que permita a discussão 

e a conquista da abolição da prisão ou, pelo menos, sua redução considerável. Contudo, não podemos 

ignorar os fortes limites à inclusão social postos por problemas estruturais como o desemprego ou a 

carência de vagas de trabalhos que garantam uma vida digna. 
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CAPÍTULO 1 

A PRISÃO EM DISPUTA: O MUNDO ENTRE O ENCARCERAMENTO 

DE MASSA E AS ALTERNATIVAS 

 

A presente pesquisa nasce no contexto italiano, movida pela inquietação em relação a uma 

das questões sociais mais relevantes em nosso tempo, que é o encarceramento da população — 

problemática que atinge principalmente as classes menos favorecidas e, logo, vulnerabilizadas da 

sociedade contemporânea. 

No contexto italiano, resulta evidente o fenômeno que Camarlinghi & Angella (2010) chamam 

de “detenção social”, que pode ser explicado como uma prática de encarceramento de grupos sociais 

específicos, como imigrantes e setores empobrecidos pelas políticas neoliberais, entre outros10, os 

quais, dessa forma, se encontram ulteriormente excluídos e marginalizados. 

O encarceramento de massa é outro fato social que precisamos evidenciar e que assume 

formas alarmantes nos Estados Unidos da América e na América do Sul — em específico no Brasil, 

país que constitui como o campo desta pesquisa. Tal prática tem se espalhado pelo mundo, sendo 

observável também na Europa. Encontramos aqui uma luta em curso entre o estado social que se 

retira e um estado penal que avança sobre as ruínas de um mercado de trabalho sempre mais precário 

que tende a expulsar massas de trabalhadores (WACQUANT, 2013). 

 
10A doutrina neoliberal (SMITH, 2018), que ganhou espaço no debate acadêmico desde os anos 1970, afirmou-se nas 
práticas governamentais a partir anos 1980, acreditando na liberdade dos indivíduos no mercado como princípio para 
o desenvolvimento econômico e distinguindo-se do moderno liberalismo pela crítica ainda mais radical da intervenção 
do Estado. Segundo esta doutrina, o Estado não pode ser utilizado para reduzir as desigualdades entre indivíduos, 
como pobreza, discriminações, enfermidades e ignorâncias, criticando, então, a existência do Estado Social. As 
políticas sociais inspiradas na doutrina neoliberal deixaram sem assistência e tornaram ainda mais precárias as vidas 
das pessoas que se encontravam à margem do mercado do trabalho. 
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Figura 1 - Pessoas privadas de liberdade nos Estados Unidos da América 

 

Fonte: Prison Policy Initiative (Prison Policy Initiative, 2019). 

Nesta perspectiva, no presente capítulo, abordaremos a questão da prisão, colocando sobre ela 

um olhar global, de modo que seja possível analisar os resultados de algumas pesquisas recentes em 

diferentes quadrantes do globo que demonstram a facticidade daquilo que podemos chamar de 

“tendência” de ampliação das políticas de encarceramento. Dessa forma, buscamos, nos números, 

elementos para expressar a relevância do problema enquanto uma das grandes questões no marco da 

relação entre sociedade e Estado, bem como são os números também que vão demonstrar que não é 

possível mais considerarmos o problema prisional como uma questão circunstancial ou conjuntural 

de sociedades específicas, cujas justificativas serão encontradas apenas no nível local11. 

Apresentaremos, em primeiro lugar, a situação global da prisão, para, depois, abordar a 

situação europeia e, na sequência, a italiana, que pode ser percebida com mais detalhes. Ao final, 

vamos discutir o efeito das chamadas “alternativas” à prisão em diferentes contextos do mundo, vendo 

detalhadamente a situação italiana. Assim, buscamos ter um panorama global das políticas de 

privação e restrição de liberdade no mundo contemporâneo, agregando os dados que podem surgir a 

partir da análise mais aprofundada de um país específico. 

 

 

 

 

 
11Isto não significa ignorar a necessidade de assumir as diferenças regionais como forma de traçar trajetórias 
específicas de políticas. Entretanto, aqui, percebemos uma tendência mundial a partir de um paradigma que se 
generaliza a passos largos. 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000



26 

 

1.1 A SITUAÇÃO MUNDIAL: ESTADO ATUAL DA POLÍTICA DE ENCARCERAMENTO DE 

MASSA 

 

A população prisional no mundo atingiu números alarmantes. Segundo o relatório “World 

Prison Population List” (INSTITUTE FOR CRIMINAL POLICY RESEARCH, 2016), em 2015, 

existiam mais de 10 milhões de pessoas privadas de liberdade no mundo. 

Isso acontece ao mesmo tempo em que se observa, na última década, uma queda contínua nas 

taxas de crimes, em particular, os mais violentos: entre os anos de 2000 e 2012, a taxa mundial de 

homicídios reduziu em 16%, embora tenhamos que evidenciar as fortes diferenças regionais. 

Diminuíram também outros crimes violentos e os crimes contra a propriedade. A nível mundial, só 

aumentaram as condenações por venda de drogas, que tiveram um incremento de 13% entre 2003 e 

2013 (PENAL REFORM INTERNATIONAL, 2017, p. 7). 

Contudo, sem aparente necessidade, assistimos a um aumento da população carcerária 

mundial, especialmente nas Américas. No período de 2000 a 2015, houve um aumento de mais de 

20% da população carcerária, quando o crescimento geral da população mundial foi estimado em 

18% (INSTITUTE FOR CRIMINAL POLICY RESEARCH, 2016). Esse crescimento populacional 

carcerário é desigual, sendo particularmente alarmante em algumas regiões do mundo. Os países que 

mais encarceraram, em números brutos, no mundo, em 2015, eram os EUA (2.2 milhões de privados 

de liberdade), a China (mais de 1.65 milhão), a Rússia (640.000) e o Brasil (607.000). Em 2016, o 

Brasil chegou ao terceiro lugar, aumentando a sua população encarcerada para 726.712 

(DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, 2017). 

A taxa de encarceramento também varia de região para região, segundo a “World Prison 

Population List” (INSTITUTE FOR CRIMINAL POLICY RESEARCH, 2016). Enquanto na África 

Ocidental a incidência de privados de liberdade em cada 100.000 pessoas é de 52 indivíduos, na 

África do Sul é de 188, na América do Sul é de 242, no Centro-Sul asiático é de 74 e, no Centro 

Asiático, 166. Na Oceania, a cada 100.000 pessoas, 155 se encontram em situação de encarceramento; 

na Europa Ocidental a média é de 84, enquanto que nos países da fronteira entre Europa e Ásia (Rússia 

e Turquia), este número sobe para 236. 

Os países com as taxas mais altas de encarceramento eram, por ordem decrescente, em 2015, 

as Ilhas Seicheles (799 privados de liberdade a cada 100.000 habitantes), seguidas pelos Estados 

Unidos (698), São Cristóvão e Neves (607), Turcomenistão (583), as Ilhas Virgens Americanas (542), 

Cuba (510), El Salvador (492), Guam (469), Tailândia (461), Belize (449), Rússia (445), Ruanda 

(434) e as Ilhas Virgens Britânicas (425). 
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As prisões estão superlotadas na maioria dos países do mundo. Aproximadamente 116 dos 

204 sistemas penitenciários nacionais pesquisados declararam uma população carcerária maior que o 

número de vagas disponíveis (COYLE et al., 2016). De fato, a Penal Reform International (2017) 

afirma que 115 dos 198 países por ela pesquisados operam acima de 100% da sua capacidade. Em 79 

países, a taxa de superpopulação (40% dos pesquisados) chega a 120%. Em 51 países (26% do total), 

a lotação é extrema, excedendo em mais de 150% a capacidade declarada. 

Ademais, além de outras causas, algumas já mencionadas neste trabalho, por causa da 

superlotação, em muitos países, a situação da população carcerária é desumana e degradante (COYLE 

et al., 2016). Constantes e diferentes problemas — como a violência, a violação dos direitos humanos, 

as altas taxas de reincidência dos sujeitos privados de liberdade, questões de ordem racial e o 

crescente custo de manutenção do sistema penitenciário — se destacam normalmente nas pesquisas 

para constatar o suposto “fracasso” da prisão comum frente aos seus objetivos explícitos, em 

particular o da reeducação e reinserção social12 dos internos. 

Apesar dos muitos esforços de diferentes governos, ONGs, movimentos sociais e indivíduos, 

os sistemas prisionais são particularmente resistentes às reformas. As respostas que predominam dos 

governos são fundamentadas na desconfiança em torno da agenda da reabilitação dos privados de 

liberdade, sugerindo, geralmente, sempre mais prisão e por mais tempo, segundo uma tendência que 

prega a diminuição do estado social a ser substituído por um aumento do encarceramento 

(WACQUANT, 2011). 

Os grupos marginalizados da sociedade são especificadamente atingidos pelo encarceramento, 

uma vez que se encontravam desempregados, em famílias desestruturadas, com nível educativo 

considerado baixo, vivendo na rua e sem rede social de apoio e, em geral, eram provenientes de 

contextos de pobreza extrema (COYLE et al., 2016). Por isso, se encontram privadas de liberdade 

pessoas que tenham problemas de saúde de ordem física e/ou psíquica preexistentes (vícios, 

dificuldades de aprendizagem e debilidades intelectuais) que tendem a não ser enfrentados 

adequadamente e a se agravar à medida que permanecem nos presídios. 

 
12As ideias de tratamento penitenciário, como reeducação, ressocialização e reabilitação, defendidas historicamente 
como o papel da prisão, são antiquadas porque perpassam por duas implicações perigosas: a de que seja possível uma 
intervenção que elimine a experiência prévia do sujeito infrator e, ao mesmo tempo, a de que isso seja desejável para 
um percurso que possa trazer pessoas de volta ao convívio social. Conforme Julião (2012), as pessoas se encontram 
em um processo de socialização contínuo que nunca se pode interromper e, portanto, usaremos reeducação, 
reinserção social etc. pensando neles como um processo contínuo. Empregamos aqui o termo reintegração também 
no sentido usado por Baratta (1990), ou seja, conscientes de que estamos falando não de uma reintegração por meio 
da prisão, mas apesar da prisão, considerando que esta necessariamente gera danos, no mínimo, por afastar as 
pessoas da sociedade. 
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A população encarcerada feminina, a nível mundial — grupo particularmente vulnerabilizado 

por ser o sistema carcerário pensado para os homens —, aumentou expressivamente: cerca de 50%, 

entre os anos de 2000 e 2015. Houve um crescimento maior que a população masculina, tendo este 

grupo passado de 5,4% da população encarcerada total, em 2000, para 6,8% em 2015 (INSTITUTE 

FOR CRIMINAL POLICY RESEARCH, 2016). Conforme a Prison Reform International (2017, p. 

16), 700.000 mulheres estavam presas em 2015. 

Outro grupo altamente vulnerabilizado é constituído pelos jovens privados de liberdade que, 

em 2010, chegou a 1 milhão (PRISON REFORM INTERNATIONAL, 2017, p. 18). Contudo, há 

fortes recomendações internacionais no sentido de reduzir-se o uso da prisão em particular para esse 

grupo e, segundo o documento, a população carcerária jovem vem diminuindo pouco a pouco, 

passando de 12 para 10 privados de liberdade por 100.000 entre os triênios 2004–2006 e 2011–2013. 

Em face destes números, podemos concluir que, em que pese a tímida redução do encarceramento 

sobre a faixa etária jovem, as orientações da comunidade internacional não são cumpridas na maioria 

dos países do mundo, ainda que existam fortes diferenças nas políticas de privação e restrição de 

liberdade nos diferentes países. 

Por outro lado, os imigrantes privados de liberdade continuam a aumentar. Na União 

Europeia, quase um quinto dos privados de liberdade é estrangeiro, chegando, por exemplo, a 62% 

da população prisional da Holanda em 2015. No Oriente Médio, os privados de liberdade estrangeiros 

são mais de 50% (PRISON REFORM INTERNATIONAL, 2017, p. 19). 

Os grupos minoritários também são mais encarcerados. A Prison Reform International (2017, 

p. 20) relata que, na Índia, os muçulmanos, os dalits e os adivasis, embora sejam 40% da população 

do país, compõem 50% dos privados de liberdade. Na Hungria, os romes são apenas 6% da população 

nacional, mas representam 40% dos privados de liberdade do país. Na Austrália, os jovens indígenas 

têm 24 vezes mais possibilidade de serem encarcerados que um não-indígena. Os afro-americanos 

têm 5 vezes mais probabilidade de serem privados de liberdade que os brancos. 

A dependência de drogas é difundida entre os privados de liberdade: um terço dos privados 

de liberdade usou drogas no mínimo uma vez quando estava na prisão e muitos começaram a usar 

enquanto estavam encarcerados (PRISON REFORM INTERNATIONAL, 2017, p. 20). A cultura do 

uso de drogas na prisão faz parte do pacote oferecido de fato pelo sistema penitenciário, sendo a droga 

uma válvula de escape da situação intolerável dos presídios. 

Conquanto não haja nenhum dado confiável sobre a população de lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis, transgêneros e intersexuais (LGBTI) privada de liberdade, é importante mencionar que, em 

mais de 76 países, essas expressões de gênero ainda são criminalizadas (PENAL REFORM 
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INTERNATIONAL, 2017, p. 21). Em casos como esse, nem ao menos faz sentido falar sobre 

reeducação e reinserção social, uma vez que tais comportamentos simplesmente não deveriam ser 

criminalizados. 

Enquanto isso, os idosos também correspondem a uma população carcerária crescente. No 

Japão, eles são mais de 20% do total de privados de liberdade. Na Inglaterra, representam 14%. É 

necessário pensar em formas de reeducação e reinserção social específicas também para esse grupo 

etário da população encarcerada. 

 Confirma-se, ainda, no nível mundial, a tendência à detenção social e à seletividade penal, 

sendo a prisão usada principalmente como recipiente para “eliminar” do espaço público os problemas 

sociais e os marginalizados. Quem não aceita as regras do mercado é expulso. Caso não tenha recursos 

próprios, aumenta a possibilidade de ser capturado pelo sistema penal (WACQUANT, 2011), o que 

aprofunda ainda mais a distância com a sociedade geral, constituindo um círculo vicioso de exclusão 

sobre aqueles que já se encontravam às margens, entre outras razões, por causa do aumento da 

precariedade no mercado de trabalho, acompanhada pelas políticas neoliberais (WACQUANT, 

2013). 

Na seção subsequente, estudaremos a situação da Europa de maneira mais aprofundada. 

 

1.2 SITUAÇÃO EUROPEIA: DIFERENÇAS E CONTINUIDADES 

 

No panorama mundial, a Europa aparece como uma realidade que caminha na contramão da 

tendência internacional, conseguindo baixar o número de encarcerados nos últimos anos. Apesar das 

grandes diferenças internas entres os estados, o número de privados de liberdade caiu no continente 

cerca de 6,8% entre 2014 e 2015. Contudo, segundo o Council of Europe Annual Penal Statistics 

(2017), na Europa, em 2015, a população carcerária era ainda de 1.404.398 apenados. 

Visualizamos diferenças marcantes no recurso do encarceramento nos países europeus. 

Vemos que os países com as taxas (número de encarcerados por 100.000 habitantes) de 

encarceramento mais altas eram, naquele ano, a Rússia (439.2), Lituânia (277.7), Geórgia (274.6), 

Azerbaijão (249.3), Letônia (223.4), Turquia (220.4) e República da Moldávia (219.9). Por outro 

lado, os países com as taxas mais baixas eram os Países Baixos (53) e os países nórdicos como 

Finlândia (54.8), Dinamarca (56.1) e Suécia (58.6). 

Enquanto países como Grécia (-18.8%), Croácia (-10.2%), Dinamarca (-11.9%), Irlanda do 

Norte. (-9.7%), Holanda (-9.5%), Lituânia (-8.8%), Romênia (-8.6%) e Eslovênia (-8.2%), por sua 

vez, apresentavam uma considerável redução no número de privados de liberdade, a superlotação 
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permanece um problema em, pelo menos, 15 países do continente, embora o número de privados de 

liberdade para cada 100 vagas disponíveis nas prisões europeias fosse de, em média, 93.6 em 2014. 

Acima desta média, estavam a Macedônia (138.2), Espanha (133.1), Hungria (129.4), Bélgica (127), 

Albânia (119.6), República da Moldávia (117), França (113.4), Portugal (113), Sérvia (106.4), 

Eslovênia (105.8), Itália (105.6), Áustria (103.3), Romênia (101.3), Turquia (101.3) e República 

Tcheca (100.4). 

Como podemos observar, a Europa é dividida no que tange à utilização do encarceramento, 

estando bem longe de apresentar uma realidade homogênea. Contudo, em seus países, os dados 

indicam uma forte presença dos grupos marginalizados nas prisões: os jovens privados de liberdade 

ainda representam um percentual considerável (VIANELLO, 2012), conquanto, desde os anos de 

1990, tenham sido adotadas as “Regras das Nações Unidas para a Proteção dos Menores Privados de 

Liberdade” pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), declarando que a 

colocação de um jovem em uma instituição deve ser sempre o último recurso e pelo mínimo período 

de tempo necessário. 

Embora reconheçamos um forte processo de desencarceramento entre os jovens — 

característica não presente entre os adultos — constatamos que ainda se encontram, entre os privados 

de liberdade, percentuais relevantes de indivíduos desta faixa etária na Europa: 0.75% na Itália (489), 

1.1% na França (724), 4.6% na Grécia (600), 3.9% na Espanha (414), 1.9% em Portugal (261), 1.7% 

na Inglaterra e Gales (1282), 1.1% na Escócia (80), 1.89% na Irlanda do Norte (152), 1.1% na Polônia 

(958) e 0.6% na Letônia (40). O percentual de mulheres presas é estável no continente europeu, 

representando, em 2014, cerca de 5.2% da população carcerária total. 

Particularmente vulnerabilizada é a população estrangeira, que, em 2015, representava 

aproximadamente 10.8% da população de privados de liberdade da Europa. Esse percentual é ainda 

maior nos países europeus ocidentais, uma vez que, em 16 países, nesse mesmo ano, um em cada 

quatro privados de liberdade era estrangeiro. 

Os dados revelam que, tal como na Itália, outro sinal que evidencia a vulnerabilidade desses 

grupos — na prisão ou já nas condições da vida externa — e que indica o estado psicológico 

preocupante dos privados de liberdade é o fato que a causa mais comum de mortalidade nas prisões 

europeias, depois das causas naturais, é o suicídio, que representa cerca de 25% de todas as mortes. 

Contudo, aos serviços psicológico e psiquiátrico é reservada uma parcela mínima dos gastos totais do 

sistema penitenciário europeu. 

Do mesmo modo, os crimes de grande parte dos privados de liberdade não implicam violência 

contra as pessoas, oferecendo um baixo risco para a sociedade. Quase um em cinco internos (18.7%) 
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estava condenado por crimes com envolvimento em drogas, sendo que uma outra grande parte fora 

condenada por furto (16.2%). O tráfico é particularmente relevante na Itália, na Geórgia, no 

Azerbaijão, na Estônia, no Chipre, em Luxemburgo, em Montenegro e na Federação Russa, onde a 

proporção era a mais alta: 25% ou mais dos apenados são encarcerados por essa acusação. 

Mesmo os condenados pelos crimes considerados pelo sistema penal como de baixo risco para 

a sociedade, sofrendo portanto pena por tempo reduzido, não acedem a medidas alternativas que 

poderiam evitar os danos da prisão. A proporção de indivíduos que permanecem menos de um ano 

encarcerados continuou sendo relativamente alta, embora tenha se reduzido de 15%, em 2013, para 

13,5% em 2014. Quase um em cada três apenados (30,2%) estava cumprindo uma sentença com pena 

de até 3 anos. 

Os sujeitos privados de liberdade que estão sujeitos a condições de custódia muito longas e 

são considerados como altamente perigosos pelo sistema penal, com condenação de 10 anos ou mais, 

prisões perpétuas e medidas de segurança, representavam somente cerca de 14.5% da população 

prisional total. Os condenados por homicídio nas prisões europeias representavam cerca de 12,8% do 

total, 12,6% por roubo13 e 3,9% por estupro. 

Como podemos observar, os crimes mais midiatizados e que aterrorizam mais as pessoas 

representam uma parcela muito reduzida dos crimes cometidos pelos sujeitos privados de liberdade. 

Dessa forma, seria possível utilizar alternativas de baixa segurança que enfocam na reeducação para 

reintegração social sem alto perigo de causar danos às pessoas na sociedade. 

Apesar da vulnerabilidade das pessoas privadas de liberdade e da expressiva baixa 

periculosidade da maioria dos apenados (segundo os critérios do próprio sistema), a resposta das 

políticas penais parece ser, ainda, majoritariamente securitária, colocando-se em contraste com as 

políticas de reeducação e de reintegração à sociedade. Podemos constatar, por exemplo, que cerca de 

68,8% dos funcionários contratados nos presídios europeus em 2015 se ocupavam da segurança 

(COUNCIL OF EUROPE, 2017a, p. 132), ao passo que 4,3% do pessoal correspondia aos médicos e 

paramédicos, enquanto apenas 2,2% correspondiam aos funcionários responsáveis pela avaliação e 

psicólogos. Com efeito, 3,5% eram pessoas responsáveis pelas atividades de educação e 4,8% eram 

responsáveis por workshops ou formação profissional. 

Isso acontece apesar de o valor médio gasto por dia e por recluso ter aumentado nos últimos 

anos. Em 2014, a despesa média foi de quase 101 € — 2 euros a mais do que em 2013 (99 €). Os 

montantes diários por recluso variam amplamente nos diferentes países da Europa, de menos de 6 € 

na Geórgia a 480 € em San Marino. 

 
13O furto se diferencia do roubo pela ausência de ameaças, uso da força e/ou intimidação. 
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Portanto, apesar da precarização geral da condição das pessoas privadas de liberdade, alguns 

países vão na contramão da tendência geral, posto que investem muitos recursos por cada privado de 

liberdade, embora permaneçam obscuros os dados acerca de quanto é investido em medidas de 

segurança e quanto em efetivas práticas de reintegração social. 

 

1.3 ITÁLIA EM NÚMEROS: A SITUAÇÃO CRÍTICA DOS PRESÍDIOS 

 

Na Itália, os crimes diminuem ao passo que a população privada de liberdade aumenta, como 

relatado no XIII Relatório de Antígone, confirmando o que percebemos como uma tendência global 

das últimas décadas. 

 

Figura 2 - Número de homicídios na Itália entre 2002 e 2018 

 

Fonte: ISTAT (2019). Elaboração própria. 

 

O número de privados de liberdade na Itália aumentou de forma impressionante: em 1991, 

encontravam-se privadas de liberdade cerca de 31.053 pessoas, aumentando para 56.436, em 2017, 

atualmente distribuídas em 190 institutos penitenciários (SCANDURRA, 2017), representando um 

aumento de quase 82% em 26 anos. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018



33 

 

Figura 3 - Número de indivíduos privados de liberdade na Itália entre os anos de 1991 e 2017 

 

Fonte: Scandurra (2017). Elaboração própria. 

 

As vagas disponíveis, 50.613, não são mais suficientes, havendo déficit de 5.823 vagas. A 

superlotação excede em 12,8% o número de vagas disponíveis, configurando-se, então, como um 

problema de violação aos direitos humanos dos internos, além de dificultar um pouco mais a 

implementação dos programas de “tratamento penal”, que, por sua vez, já são escassos. Agravam o 

quadro os 34,6% do total das pessoas privadas de liberdade, que ainda aguardam julgamento. Uma 

parte deles simplesmente não deveria ser entrado no sistema penal, uma vez que serão absolvidos. 

Logo, seria preciso, em lugar de se pensar alternativas penais para essas pessoas, investir em recursos 

para tornar mais rápido o processo de modo a reduzir o tempo de permanência delas nas prisões. 

O sistema prisional italiano é classificado em diferentes “circuitos”14, uma série de espaços 

nos quais os internos são separados dependendo da sua suposta periculosidade, podendo ter normas 

diferentes. Os principais circuitos são o de alta, média e baixa segurança. Nesses circuitos, é 

importante destacar que aquele considerado de alta segurança é caracterizado por um maior nível de 

vigilância e com mais efeitos negativos no seu processo de reeducação, enquanto que o circuito dos 

“semilivres” ou “semipresos” é um regime de custódia moderada que permite à pessoa privada de 

liberdade passar algumas horas do dia fora da prisão. 

 
14A diferenciação é criada em decorrência dos problemas que a detenção sem diferenciação encontrou nos anos de 
1970, com a disseminação de uma dissidência violenta dentro das instituições, devido, por exemplo, às ações de 
propaganda dos Núcleos Armados Proletários (NAP) e, posteriormente, aos ataques ao Estado por parte da máfia 
siciliana nos anos de 1990. Essa divisão foi gerada para evitar proselitismo e subjugação dos “presos comuns” não 
organizados. Atualmente, tal divisão está se expandindo para outros estados europeus, particularmente para a 
França, a fim de enfrentar o fenômeno do terrorismo islâmico. 
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O circuito de média segurança abrigava dois terços da população carcerária em 2013 (ISTAT, 

2015), enquanto o circuito de alta segurança abrigava cerca de 13,9% do número total de privados de 

liberdade, incluindo aqueles considerados “membros do crime organizado”, “terroristas”, ou seja, 

indivíduos considerados altamente perigosos também ainda quando privados de liberdade. 

Um número limitado de privados de liberdade está alojado em outros tipos de circuitos. É o 

caso do regime denominado 41-bis15. Tal regime especial pode ser decidido pelo Ministério da Justiça 

em casos de “terrorismo” e “associação mafiosa”, considerados uma ameaça à ordem e à segurança. 

O 41-bis prevê a suspensão de parcela dos direitos dos internos e uma forte restrição sobre as 

comunicações, no intuito de evitar que possam sair comandos (ou orientações) para as organizações 

externas. 

O período de duração desse regime pode ser de 4 anos, estendidos por mais dois anos, sem 

limite de tempo, no caso de ser considerada a existência de manutenção das relações com as 

organizações externas. Dessa forma, sob o 41-bis estão cerca de 1,1% do total de privados de 

liberdade, impedidos de estabelecer contato com outros reclusos e com o exterior. 

Nos circuitos informais, encontramos também os chamados “protegidos”. Nesse caso, 

estamos lidando com seções em que não é permitido entrar em contato com outros privados de 

liberdade, por motivos de segurança pessoal: o tipo de crime cometido — como pedofilia ou estupro 

—, a orientação sexual e identidade de gênero (como no caso dos homossexuais ou transexuais) e até 

mesmo o fato de ter pertencido à força policial podem gerar reações violentas por parte dos outros 

privados de liberdade. 

Tal proteção gera, porém, um efeito paradoxal, visto que, não obstante sirva para proteção da 

sua integridade física, pode precarizar ainda mais os processos de reintegração e de garantia dos 

direitos, porque as atividades nessas áreas são normalmente reduzidas. Ressalta-se, também, que o 

pressuposto é que a prisão não consegue educar as pessoas privadas de liberdade a despeito das 

diferenças nem controlar efetivamente os tipos de atos que elas podem fazer. É necessário pensar 

programas de reeducação que possam combater esse fenômeno. 

Outros circuitos presentes são: custódia atenuada16 e as chamadas seções especiais, destinadas 

a acolher os deficientes físicos e psíquicos, bem como as pessoas infectadas pelo HIV17. Importa 

mencionar que o circuito dos “protegidos” abriga 6,9% dos privados de liberdade, os “internados”, 

 
15Em referência ao artigo 41-bis (comumente chamado de prisão forçada), disposição normativa da República Italiana 
prevista pelo sistema penitenciário daquele país. 
16A custódia atenuada, fornecida para prisioneiros com problemas de dependência de substâncias psicotrópicas, 
geralmente executada em centros de diagnóstico e terapêutica, prevê uma gestão menos dura da segurança no 
circuito. 
17Para esses circuitos, não encontramos dados específicos acerca de sua população. 
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2,3%; e os semilivres ou semiprivados de liberdade, por sua vez, correspondiam a 2,3% do total de 

privados de liberdade. 

Verificamos que um outro problema que os programas de reintegração social têm que 

enfrentar é o progressivo afastamento dos centros habitados dos presídios. No que tange aos períodos 

de criação dos institutos penitenciários italianos, bem como sua alocação, que varia entre a instalação 

em áreas centrais urbanas ou em áreas afastadas dos centros, é possível perceber, através dos números, 

uma transformação do significado das prisões em sua relação com o processo de modernização. Em 

um primeiro momento, consideradas como símbolo da modernidade nas cidades, eram quase 

majoritariamente construídas em seus centros, tendo sido, posteriormente, afastadas, haja vista que 

passaram a representar o espaço dos indesejáveis. É o que demonstram os dados do Relatório de 

Antígone (FRANCHINA, 2017): 
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Figura 4 - Prisões atualmente ativas por localização e século de construção18* 

 

Fonte: Relatório de Antígone (FRANCHINA, 2017). 

É possível observar que, das 191 prisões atualmente em funcionamento, cerca de 7,9% foram 

construídas antes de 1700; 1,6% entre 1700 e 1799; 11% entre 1800 e 1899; e 79,6% entre os anos 

de 1900 e 2017. Da análise dos dados contidos no relatório, é possível concluir que o século XX 

multiplicou de modo expressivo o número de prisões. 

Além disso, antes de 1800 não há registro de construção de prisões em áreas extraurbanas. 

Posteriormente, verifica-se o início de um processo de periferização das unidades penitenciárias, 

sendo certo que, das 20,4% prisões construídas antes de 1900, 18 foram instaladas em áreas urbanas 

e 3 em áreas extraurbanas, enquanto das 79,6% construídas após 1900, 59 foram instaladas em áreas 

urbanas e 93 em áreas extraurbanas. 

O relatório menciona ainda que quase 40% do total das prisões ativas foram construídas 

recentemente entre os anos de 1980 e 1999, sendo que quase todas (70 de 74) estão localizadas em 

zonas remotas, afastadas das cidades. Sob esta perspectiva, observam-se propostas de vender os 

presídios mais antigos na Itália, que se situam ainda nas zonas centrais das cidades. 

Essa tendência, no entanto, prejudica os programas de reintegração, dificultando o seu acesso 

pelos cidadãos, voluntários e famílias, reforçando a ideia de que os privados de liberdade têm que 

desaparecer do espaço público, ficando distantes do olhar dos cidadãos livres e esquecidos às margens 

das cidades. 

 
18 *Dados levantados no dia 31 de janeiro de 2017. 
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Em geral, tanto os presídios mais antigos quanto os mais recentes estão em mau estado de 

conservação, com situações precárias de higiene, nem sempre adequadas para a convivência e com 

uma falta generalizada de espaços dedicados a atividades sociais, recreativas ou laborais 

(FRANCHINA, 2017). Essa situação reflete o estado de abandono das políticas que cuidam dos 

direitos dos sujeitos privados de liberdade, dificultando ainda mais o seu processo de ressocialização 

e retorno à convivência familiar e comunitária A ideia segundo a qual a segurança da sociedade 

implica também uma efetiva reintegração dos internos não é implementada na prática. 

Nos presídios, existem diferentes pessoas que pertencem a populações vulnerabilizadas na 

sociedade, posto que já vinham tendo suas condições de existência precarizadas e violadas em 

diversas situações, ao que se agrega o sofrimento posteriormente experimentado na condição de 

privados de liberdade. Um exemplo dos problemas gerados pela falta de integração se encontra na 

alta taxa de encarceramento dos migrantes e, particularmente, na situação italiana (e europeia), em 

que se encontram também privados de liberdade em via administrativa porque não tinham 

documentos. Em 2017, 1.968 pessoas foram privadas de liberdade na Itália e aguardavam o 

procedimento de expulsão. Soma-se ao quadro o fato de o governo, em 2017, ter declarado que queria 

aumentar as vagas disponíveis para esse objetivo, pretendendo passar de 400 a 1.400 vagas (CURZI, 

2017). Esse é um caso em que os programas de reeducação parecem ter que atuar mais sobre a 

sociedade que aceita a existência dessas práticas do que sobre os internos. 

A população LGBT recebe um tratamento particular nos presídios. Como nos informa Caro 

(2017), os transexuais, grupo que possui cerca de 76 pessoas reconhecidas oficialmente, e, às vezes, 

os homossexuais, sob a justificativa da tutela/proteção das agressões homofóbicas, são inseridos em 

locais chamados “seguros”, isolados dos outros privados de liberdade. Esses espaços, existentes, por 

exemplo, nos presídios das cidades de Gorizia e Nápoles Poggioreale, impedem o acesso às atividades 

previstas para os internos, configurando-se como um “gueto” interno (CARO, 2017). 

Tendo que ser protegida das violências possíveis através de convivência separada em uma 

seção particular das unidades, pode ser inviabilizada a participação da comunidade LGBT nas 

atividades, sejam aquelas ordinárias da instituição prisional, sejam aquelas que entendemos aqui 

como atividades de reintegração social, constituindo, por isso, um dos grupos mais vulnerabilizados 

no que tange à violação de direitos. Lembramos, também, que, uma vez configurado dessa maneira o 

sistema, abrem-se brechas para o não atendimento de problemas específicos dos transexuais: por 

exemplo, dependendo das regiões em que se encontram localizados os presídios, eles podem não ter 

garantidos os tratamentos hormonais específicos de que muitas vezes precisam. 
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Os jovens constituem outro grupo vulnerável e o processo de redução do uso do 

encarceramento funcionou de forma mais efetiva com esse grupo do que com os adultos19. O número 

é particularmente baixo, se comparado com a população adulta, porque as medidas alternativas são 

aqui muito mais utilizadas. Os jovens (até 25 anos) privados de liberdade eram, em 30 de junho de 

2016, 462 distribuídos nos 18 Institutos Penais para Menores (IPM). 

Importa destacar, contudo, que as medidas alternativas parecem ser concedidas mais 

facilmente para jovens italianos que possuem casa e família, uma vez que esses fatores são 

considerados como impeditivos de eventual fuga. Podemos ver que os estrangeiros privados de 

liberdade são sobrerrepresentados nos IPMs: os italianos são 57,8% (267) contra os 42,2% (195) dos 

estrangeiros (SCALIA, 2017), sendo que os estrangeiros na Itália representavam só 8,3% da 

população geral, em 2017, segundo o Instituto Estatístico Nacional (ISTAT, 2017). 

A necessidade da reintegração social é ainda mais importante se pensarmos que os mesmos 

critérios excludentes na sociedade mais ampla são, no âmbito da execução penal, reproduzidos de 

modo que as medidas mais punitivas estão resguardadas para os grupos sociais mais vulnerabilizados, 

posto que os migrantes e aqueles que não dispõem de casa e família não experimentam a mesma sorte 

dos mencionados jovens italianos que apresentam tal condição. 

A composição da população privada de liberdade reflete tanto a estratificação social italiana 

quanto o “pânico moral”, isto é, o alarme que grupos e culturas específicos despertam entre a opinião 

pública, que atravessa desde a relação com migrantes, quanto com os “terroni”20 e ciganos — ambos 

na primeira fila entre os “usuários” de Institutos Penais para Menores (IPM) (SCALIA, 2017). Vemos 

aqui que existe uma seletividade penal que reforça a detenção social de grupos marginalizados e 

estigmatizados: 

[...] ao menos em boa medida, o sistema penal seleciona pessoas ou ações, como também 

criminaliza certas pessoas segundo sua classe e posição social. [...] Há uma clara 

demonstração de que não somos todos igualmente ‘vulneráveis’ ao sistema penal, que 

costuma orientar-se por ‘estereótipos’ que recolhem os caracteres dos setores marginalizados 

e humildes, que a criminalização gera fenômeno de rejeição do etiquetado como também 

daquele que se solidariza ou contata com ele, de forma que a segregação se mantém na 

sociedade livre. A posterior perseguição por parte das autoridades com rol de suspeitos 

permanentes, incrementa a estigmatização social do criminalizado (ZAFFARONI e 

PIERANGELI, 2011, p. 73). 

Outro grupo vulnerabilizado pela prisão são as mulheres: o sistema carcerário não é pensado 

para elas, que permanecem sem visibilidade em um universo penitenciário que ignora as 

 
19A experiência com os jovens é tomada como modelo pelo órgão de criação mais recente, chamado Ufficio 
Esecuzione Penale Esterna (UEPE), que se ocupa da fiscalização das medidas alternativas e da construção dos 
programas de reintegração social externos aos presídios para os adultos, embora o desafio de redução da população 
prisional, nesse caso, seja muito maior. 
20Assim são chamadas, em sentido depreciativo e estigmatizante, as pessoas que moram no sul da Itália, a parte 
historicamente mais afetada pela falta de garantia de direitos. 
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especificidades desses sujeitos quando encarcerados. As mulheres representam somente 4,2% do total 

dos privados de liberdade (FABINI, 2017), sendo 2.285 em dezembro de 2016. Cerca de 75% dessas 

mulheres estão dentro de institutos mistos, dividindo espaços/galerias com os homens. 

Os dados fornecem sinais que nos indicam que o sistema penitenciário é pensado 

principalmente para os homens. Só recentemente, por exemplo, a Lei nº 62/201121 introduziu novos 

modelos penais pensados para mulheres com filhos. Nessa lei, são previstas as casas de famílias 

protegidas, a transferência da atribuição pela fiscalização da execução penal externa aos serviços 

sociais e às autoridades locais em alternativa à prisão e os Institutos de Custódia Atenuada para Mães 

(ICAM). 

Os ICAMs “pertencem à administração penitenciária: são prisões coloridas, sem grades, nem 

armas e uniformes, nas quais os filhos dos internos podem permanecer até seis anos” (FABINI, 2017). 

As casas de famílias protegidas são estruturas usadas para mães que, segundo as autoridades, não 

representam perigo para a sociedade e podem ascender, então, às medidas alternativas (MINISTERO 

DELLA GIUSTIZIA, 2013). Contudo, em 20 de junho de 2016, ainda estavam presas 38 mães com 

filhos nos presídios e 8 grávidas. 

Evidencia-se, então, um aumento em curso dos sujeitos privados de liberdade, bem como 

aumento da detenção social das partes mais vulnerabilizadas da nossa sociedade, aquelas para quem 

não há o investimento de recursos — antes, durante e depois da execução penal — para o desafio 

posto da reintegração na sociedade. Como foi mencionado, a maior parcela dos recursos nos presídios 

é empregada em medidas de segurança (dispositivos, recursos humanos etc.). Isso acontece ao mesmo 

tempo em que os crimes em geral diminuem e as alternativas penais não conseguem reduzir de forma 

consistente o uso da prisão. 

  

 
21O parlamento aprovou a Lei nº. 62, de 21 de abril de 2011, discutindo a relação entre mãe e filhos menores. A 
intenção dos autores era limitar a presença de crianças nas prisões e, ao mesmo tempo, garantir a segurança dos 
cidadãos contra mães que cometeram crimes. 
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1.4 OS NÚMEROS DA DETENÇÃO SOCIAL E O DÉFICIT DA REEDUCAÇÃO NAS 

PRISÕES ITALIANAS 

 

Na Itália, em 2008, assistimos a um forte aumento de imigrantes detidos (quase 34,1%) e de 

viciados em drogas (25%), sendo também aqui os pobres os mais afetados (EUROPEAN PRISON 

OBSERVATORY, 2013). A prisão estende o seu alcance na retirada do estado social. A maioria dos 

crimes que leva à prisão deve-se a questões de ordem econômica: 24,8% são acusados e condenados 

por crimes contra o patrimônio; 15% são por tráfico e só 17,8% de crimes contra a pessoa. 

Estamos bem longe de uma utilização mínima da prisão, como previsto nas regras 

internacionais subscritas da Itália na “United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of 

Prisoners” (UNITED NATIOS GENERAL ASSEMBLY, 2015), segundo as quais tal medida deveria 

ser aplicada apenas para os casos considerados como uma grave ameaça à sociedade. 

Acrescenta-se ao quadro a problemática da condição da saúde mental que se manifesta, 

inclusive, por meio dos suicídios e dos casos de automutilação. Em 2016, por exemplo, relataram-se 

8.586 casos de automutilação nos presídios italianos. Os privados de liberdade italianos estão 20 

vezes mais sujeitos do que pessoas livres a se suicidarem. A cada 10 mil privados de liberdade, 7,5 

se suicidam, contra o 0,47 das pessoas livres. Assim, os indivíduos fragilizados nas prisões expressam 

uma forma de protesto silenciosa através do corpo lesionado (ALLEGRI e TORRENTE, 2017). 

A Constituição italiana declara que “as penas não podem consistir em tratamentos contrários 

ao sentido de humanidade e precisam tender à reeducação do condenado” (ITÁLIA, 1945). Contudo, 

mesmo diante da complexidade do quadro descrito acima, as pessoas que trabalham nas prisões são 

quase totalmente de custódia, e não da área de tratamento penitenciário, confirmando a tendência 

global de descrédito pela ideia e pelas práticas de reabilitação ou ressocialização.  

Na Itália, a educação e a reintegração social não parecem ser a prioridade do sistema 

penitenciário: analisando-se a área do tratamento penitenciário, vê-se que os educadores atuantes 

representam apenas 2,17% dos efetivos, enquanto na Europa o dado é de 3,5% (MACULAN, 2017). 

Na Itália, 89,36% do pessoal presente nas unidades prisionais são agentes penitenciários, enquanto a 

média europeia é de 68,8%. Sendo assim, representam um percentual muito alto em comparação com 

todas as outras figuras previstas na política de tratamento penitenciário, como os professores, os 

profissionais do serviço social, da psicologia, da saúde e outras funções, indicando uma importância 

prevalente da segurança em detrimento da reintegração social. 
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Identificamos nesse ponto um importante papel da sociedade civil, do terceiro setor e do 

mundo do voluntariado. No ano de 2017, havia 223 mediadores culturais para enfrentar as 

problemáticas decorrentes da forte diferença cultural presente nas prisões italianas. A maioria era 

constituída por voluntários ou contratados através de programas sociais externos, não possuindo 

estabilidade no trabalho. Pelo Ministério da Justiça, eram contratados só 69 profissionais, que teriam 

que atender a 19.765 privados de liberdade estrangeiros. Estes encontravam-se distribuídos não 

uniformemente pelo território nacional, de forma que os 3.851 estrangeiros nas prisões da Lombardia 

teriam o direito oficialmente só a um mediador, para cada 642 privados de liberdade, e, na Calabria, 

524 (BRIOSCHI, 2018). Assim, vemos quão fundamental é o apoio oferecido por organismos de 

terceiros à manutenção da paz social nas unidades de detenção. 

São previstas poucas horas de serviços prestados pelo pessoal encarregado da área de saúde 

mental (MIRAVALLE RONCO, 2018), complicando a reintegração social. Para cada 100 privados 

de liberdade, encontram-se disponíveis, em média, cerca de 8,6 horas de presença semanal de 

psiquiatras nas seções comuns, sempre com diferenças territoriais marcantes — em Poggioreale 

(Nápoles), chegamos a uma presença de 0,9 hora por semana e, em Turim, 1,5 hora por semana. A 

figura do psicólogo, fundamental no processo de reintegração, além de garantia do direito à saúde em 

um contexto tão difícil como a prisão, apresenta uma presença média de 11,3 horas por semana para 

cada 100 privados de liberdade, com diferenças alarmantes como em Benevento (1,4 hora por 

semana) e Salerno (1 hora por semana). 

De fundamental importância para o tema da reintegração social e da saúde mental, relatamos 

também que, em 2017, foram fechados os hospitais psiquiátricos judiciais (OPGs), que atendiam a 

pessoas com doenças psiquiátricas que haviam cometido crimes. A substituição pelas Residências 

para a Implementação de Medidas de Segurança (REMS) está em plena capacidade. Em março de 

2018, existiam 30 REMS, com 599 pessoas — destas, 54 mulheres. As REMS resistem à 

superlotação, recusando-se a acomodar mais pessoas do que o esperado. Em 2017, havia 289 pessoas 

na lista de espera. 

As altas dos internos no âmbito dessas estruturas também ocorrem pelo encaminhamento a 

outras que garantem mais liberdade e facilitam os caminhos da reabilitação social, como 

comunidades, grupos de apartamentos, clínicas e casas de repouso. Aproximadamente 54% das altas 

correspondem à transformação da medida de segurança de detenção (REMS) para uma medida de 

segurança não-privativa de liberdade, estendendo o controle criminal sobre os internos supostamente 

liberados (MIRAVALLE e RONCO, 2018). 
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Vemos, então, como as condições de existência nos presídios não são prioridade nem mesmo 

na área da segurança, faltando, inclusive, agentes penitenciários: Nos planos governamentais de 

segurança pública italianos, em 2016, era prevista a contratação de cerca de 41.253 agentes 

penitenciários, mas trabalhavam, na verdade, somente 33.082 — logo, faltavam 8.171 policiais 

(19,81% do total previsto). 

Ainda mais grave é a situação dos educadores: dos 1.376 previstos, apenas 894 estavam 

trabalhando. Ou seja, faltavam, no sistema, 482 educadores (35,03% do total previsto). Nesse quadro, 

cada educador estaria responsável por cerca de 56 pessoas, enquanto a relação entre privados de 

liberdade e agentes seria de 1,67 (MACULAN, 2017). Esses números representam uma precarização 

das práticas reeducativas, enquanto as práticas de controle, mesmo precarizadas, possuem maior 

investimento e recursos por parte do governo italiano. 

As despesas do Departamento da Administração Penitenciária (DAP), instância que gere a 

execução penal na Itália, são de 2.853.200 €22. Para a polícia penitenciária, são destinados cerca de 

1.944.300 €, quase 73% do total. Para a recepção, tratamento penitenciário e reintegração dos 

apenados, são gastos 224 milhões de euros, 8,43% do total, nos quais estão incluídas despesas com 

comida e outros serviços. Ou seja, são muito reduzidos os gastos diretos com o tratamento penal. Para 

os professores do ensino obrigatório, são gastos apenas 3 milhões, 0,11% do total (MACULAN, 

2017). 

A partir desses números, é possível notar o papel marginal da reeducação na execução penal 

e a limitação dos recursos destinados a dar aos privados de liberdade as ferramentas para se reintegrar 

à sociedade, uma vez que apenas pouco mais de 6% dos recursos do DAP são destinados a esse 

objetivo (MACULAN, 2017). 

Uma tentativa inovadora na reintegração social é desenvolvida pela Oficina de Execução 

Penal Externa (UEPE), tendo que contar outra vez com um baixo investimento. A UEPE é um 

departamento especializado do Ministério da Justiça que se ocupa das medidas alternativas à prisão 

na Itália e, atualmente, depende do Departamento de Justiça Juvenil e Comunidade (DGMC), que 

possui experiências já desenvolvidas com jovens em execução penal alternativa à prisão. O UEPE 

está trabalhando para estender essa experiência para os adultos, mas conta só com 65 milhões de 

euros. 

 
22O DAP depende diretamente do Ministério de Justiça, que tem outros três departamentos: um responsável pela 
organização judiciária; outro por assuntos judiciais, que regulamenta as atividades conectadas aos processos; e um 
terceiro, responsável pela justiça dos jovens e da comunidade, destinado a gerir as penas alternativas externas à 
prisão para jovens e adultos. Para mais informações sobre a política de execução penal italiana, ver: www.giustizia.it. 
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Preocupante é também a situação da educação formal, outra frente do projeto de reintegração. 

Uma pesquisa do Ministério da Justiça feita em 2017 (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, 2017), a 

qual contou com 29.347 privados de liberdade, aponta que os internos graduados eram 550 (1,9%); 

4.580 terminaram o ensino médio (16,2%); 22.531 tinham só o ensino fundamental (79,7%); 993 não 

tinham títulos de estudos (3,5%) e 693 eram analfabetos (2,5%)23. No entanto, poucos são 

matriculados e conseguem avançar nos estudos. Em 2012, os detidos que estavam matriculados eram 

16.495, ou 24,7% do total (ISTAT, 2015). 

Figura 5 - Escolaridade nas prisões italianas em 2017 

 

Fonte: Ministero della Giustizia (2017). Elaboração própria. 

Parte do projeto de reintegração social, o trabalho para os apenados no cárcere é previsto na 

Lei nº 354/1975, que regula a execução penal italiana, cujo artigo 20 define o direito ao trabalho 

remunerado, sem caráter punitivo, a ser garantido ao maior número de privados de liberdade com 

condenação final, com métodos de execução tão semelhantes quanto possível aos utilizados fora da 

prisão, a fim de torná-lo realmente funcional para a reintegração (MATERIA, 2017). 

Embora previsto em lei na perspectiva do tratamento penitenciário, somente trabalhavam, em 

1991, 34,46% do total da população prisional, número que, em 2016, diminuiu para 29,73%. Além 

disso, os privados de liberdade muitas vezes não realizam jornadas de trabalho integrais, na medida 

em que possuem trabalhos de meio período, o que evidencia a escassez de trabalho disponível a esse 

grupo. 

Dos 13.480 privados de liberdade que trabalhavam para o Departamento de Administração 

Penitenciária (DAP), a maioria atuava nos serviços das próprias instituições penitenciárias. Como tais 

 
23Por ensino fundamental, entendemos a scuola elementare, para alunos que têm de 6 a 11 anos, mais a scuola 
media, destinada a alunos de 11 a 14 anos. Por ensino médio, entendemos a chamada scuola superiore, que tem 
duração de 5 anos. 
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trabalhos não exigem profissionalização, não se mostram muito úteis no mundo do trabalho externo 

(MATERIA, 2017). Em 2016, só 2.771 pessoas (15,5%) não trabalhavam para o DAP. Desses, 66,6% 

tinham um trabalho externo; somente 924 trabalhavam na prisão através de empresas privadas (284) 

ou para as cooperativas24 (640) (MATERIA, 2017), sinalizando, dessa forma, um baixo interesse das 

empresas em empregar pessoas diretamente nos presídios. 

O desinteresse das empresas não depende do custo do trabalho. Não obstante seja mais barata 

a mão de obra realizada pelas pessoas que se encontram presas, as empresas italianas não parecem 

ser muito interessadas na sua contratação. A remuneração das pessoas privadas de liberdade foi 

estimada em 7.300 € brutos em 2014, sendo a média italiana para o trabalhador comum, no mesmo 

ano, de 28.977 €. 

Os empregos acessíveis às pessoas privadas de liberdade não permitem melhor qualificação 

durante o período de trabalho, sendo os cursos profissionalizantes sempre reduzidos. Apenas 120 

cursos encontravam-se ativos no segundo semestre de 2016. Conforme podemos evidenciar nos dados 

apresentados, o direito de trabalhar para apenados é um privilégio favorecido, geralmente, aos 

privados de liberdade com penas mais longas (MATERIA, 2017). 

Para agravar o quadro, uma vez finda a pena de privação de liberdade, os egressos, sem 

adequada qualificação e com os anos de inatividade na prisão, além do estigma que carregam, 

encontram-se fortemente fragilizados no mercado do trabalho competitivo e demandante de elevada 

especialização. Assim, são vulneráveis à reincidência, ou seja, vulneráveis à nova prática delitiva 

após a libertação, sujeitos, novamente, a penas de restrição ou privação de liberdade. 

Visto como importante nas atividades de tratamento penitenciário para reintegração social é 

o rol do voluntariado, signo da participação ativa da comunidade. Assistimos a um aumento constante 

dos voluntários admitidos nas prisões, que passaram de 8.482, em 2009, a 14.587, em 2015, chegando, 

em 2017, a 16.842 pessoas (BRIOSCHI, 2018). 

  

 
24“Empresa caracterizada pela mutualidade, cuja organização social é baseada na contribuição do capital e no trabalho 
de todos os membros. Comum a todas as cooperativas é o objetivo de procurar os membros, eliminando o lucro de 
elementos intermediários, um ativo, um serviço, matérias-primas, trabalho, crédito, etc., em condições mais 
favoráveis do que aquelas que os não-membros individuais poderiam encontrar no mercado” (TRECCANI, 2019). 
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Figura 6 - Presença de voluntários no sistema carcerário italiano 
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Fonte: Brioschi (2018). Elaboração própria. 

Em análise mais aprofundada, verificamos, porém, que o rol dessas pessoas é mais nas 

assistências. As atividades voluntárias religiosas (19%) são superiores às atividades voluntárias de 

capacitação profissional (12%). Aproximadamente 29% das atividades voluntárias se ocupam de 

apoio a pessoas e famílias e cerca de 40% são atividades esportivas, recreativas e culturais, sem que 

seja possível entender quais dessas atividades têm um enfoque e são dedicadas ao tratamento e quais 

são voltadas para o simples lazer. A abertura é, na verdade, devido a “uma maior abertura das direções 

que, após a decisão Torregiani25, veem no trabalho voluntário […] ‘um papel sedativo’, uma válvula 

de segurança para diminuir o clima de tensão interna, resolvendo as necessidades dos prisioneiros” 

(ALLEGRI, 2017, on-line). 

Faltam pesquisas que nos permitam avaliar se essas assistências são fornecidas aos privados 

de liberdade em caráter complementar e associado às assistências que são de prestação obrigatória 

pelo próprio sistema, ou o substituem, dada a sua precariedade, servindo o trabalho voluntário como 

um mero “colete salva-vidas” na gestão dos aspectos críticos de um sistema que, em várias ocasiões, 

mostrou não ser capaz de lidar de forma autônoma com emergências (ALLEGRI e TORRENTE, 

2017). Não obstante essas atividades possam melhorar a vida dentro da prisão para os internos, não 

parecem conseguir ter um papel efetivo na reeducação e na reinserção dos apenados. 

 
25A sentença Torregiani da Corte Europeia dos Direitos Humanos (CEDU), em 2013, declarou que o sistema penal 
italiano violava a lei por causa da superlotação, tendo o governo tomado uma série de medidas para tentar resolver a 
situação, sob ameaça de multa. 



46 

 

Outro aspecto que também não se relaciona diretamente com a área do tratamento, mas é 

importante para a melhoria da vida cotidiana dos privados de liberdade, foi a adoção, no ano de 2011, 

do regime de celas abertas e da vigilância dinâmica. O primeiro garante, no mínimo, 8 horas por dia 

de abertura das celas, enquanto o segundo permite, em teoria, a construção de uma relação menos 

securitária e tensa com os agentes, que não precisam mais controlar cada detalhe da vida dos internos. 

O ambiente de vida passa a ser um pouco menos distante da vida no mundo externo, uma vez que os 

privados de liberdade não estão obrigados a passar todos os dias na cela. A presença de atividades e 

de interações pode, assim, diminuir o impacto do fenômeno da desaculturação (GOFFMAN, 1996) 

que afeta os egressos, consistindo este na perda, no mínimo temporária, das habilidades necessárias 

a uma vida autônoma na sociedade geral. Vemos que esses princípios, ainda que nomeados de outra 

forma, se encontram em modelos mais antigos, como os do Centro de Reintegração Social (CRS) 

propostos pelas Associações de Assistências e Proteção aos Condenados (APAC) no Brasil. 

Vale destacar que, com esse novo regime e modo de vigilância, as infrações cometidas dentro 

dos institutos penitenciários, que são consideradas graves — contra a segurança e a ordem (evasões, 

comunicação com o ambiente externo, falsificação de documentos dos institutos etc.) — diminuíram. 

No entanto, ao mesmo tempo, parece ter aumentado a vigilância para as infrações consideradas menos 

graves (apropriação indevida ou dano, tráfico de bens, atividades não permitidas, práticas em 

desconformidade com ordens e regulamentos internos, não cumprimento de obrigações de trabalho), 

que passaram a ser numericamente mais punidas (SANTORSO, 2017). 

De fato, no período de implementação desse regime acompanhado de uma nova forma de 

vigilância, as infrações punidas aumentaram de 21.633, em 2010, para 27.675, em 2016, sendo o 

aumento igual a 27,93%, ao mesmo tempo em que se registrou uma diminuição de 19,6% dos 

privados de liberdade (SANTORSO, 2017). Apesar da melhora da vida cotidiana nos institutos que 

usam esses regime e modo de vigilância, precisamos de pesquisas para entender a relação entre 

diminuição e aumento da vigilância que acompanha o regime de celas abertas. Isso porque os castigos 

podem impactar de forma grave a vida dos privados de liberdade, aumentando o período de pena ou 

limitando progressões de regime. 

O quadro até aqui delineado apresenta-nos a possibilidade de refletir “sobre o real propósito 

da pena ligada à contenção da pessoa e não à sua ressocialização” (MACULAN, 2017, on-line). Como 

apontam os números, a ressocialização, a reeducação e a reintegração social vivem mais no mundo 

da lei e das ideias do que nas práticas cotidianas dos institutos penitenciários na Itália. 

A precária estruturação das práticas de ressocialização (e suas demais denominações) pode 

explicar também, embora apenas parcialmente, o fenômeno da reincidência, que envolve 68,45% das 
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pessoas que passam o período de execução penal em prisão contra 19% dos que passam o tempo em 

medida alternativa (LEONARDI, 2007). 

O baixo percentual do segundo dado acerca da reincidência não indica automaticamente uma 

melhor eficácia das medidas alternativas: pode ser também resultado do processo de pré-seleção dos 

condenados para cumprir medidas alternativas, sendo os selecionados geralmente aqueles que 

cometeram crimes considerados menos graves e menos perigosos. Desse modo, a reincidência é um 

fenômeno complexo que depende não somente do sistema carcerário e do tratamento penal, mas 

também da sociedade externa que recebe os egressos, do mercado de trabalho, da situação familiar 

dos egressos, etc. Por isso, a responsabilidade desse fenômeno, usado para apontar o fracasso do 

sistema penitenciário, pode ser atribuída a outros fatores gerais na sociedade e pessoais que dependem 

dos recursos familiares, econômicos e psicológicos de cada egresso. 

 

1.5 AS MEDIDAS ALTERNATIVAS ENTRE LIBERTAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

 

Como a maioria dos privados de liberdade, como visto, é constituída por criminosos de baixa 

periculosidade, que cometeram crimes não violentos e poderiam cumprir penas alternativas (UNITED 

NATIONS OFFICE ON DRUGGS AND CRIME, 2007, p. 4), o debate político internacional ressalta 

que a implementação eficaz dessas medidas ajudaria a resolver o problema da superlotação, assim 

como a reduzir a reincidência e a respeitar mais os direitos humanos. 

Dessa forma, “a realidade é essa: a maioria dos objetivos da prisão pode ser alcançada mais 

efetivamente com outras medidas. As alternativas podem infringir menos os direitos humanos das 

pessoas que estariam reclusas e podem ser menos caras” (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS 

AND CRIME, 2007, p. 8). 

A ONU recomenda que a prisão seja considerada o último recurso, incentivando a promoção 

de medidas não-custodiais, principalmente levando em consideração medidas que promovam um 

equilíbrio entre os direitos de ofensores individuais, os direitos das vítimas e a preocupação da 

sociedade: 

Porque a prisão tem várias desvantagens sérias, os consensos representados por padrões e 

normas das Nações Unidas incentivam que os estados-membros empreguem alternativas à 
prisão para reduzir a população encarcerada. Nos Padrões das Nações Unidas, defende-se 

como último recurso o uso de prisão e recomendam que seu uso seja o mais reduzido possível. 

As alternativas à prisão são frequentemente mais efetivas no alcance dos objetivos de 

segurança pública importantes (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 

2007, p. 79, tradução nossa). 
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Ao consenso internacional junta-se o consenso europeu sobre a prioridade da reabilitação, da 

inclusão social, da reintegração dos privados de liberdade e, principalmente, do respeito aos direitos 

humanos e dos cuidados necessários para não reprodução de estigmas sobre a população encarcerada 

(HEARD, 2016, p. 15). 

Em 2010, o Conselho da Europa recomendou investir em recursos para implementação de 

sanções alternativas à prisão. A Europa vê um uso intenso dessas medidas: em 2015, 1.239.426 

indivíduos estavam sob a supervisão de agências que monitoram a execução de medidas alternativas 

no continente. Para países com pelo menos 1 milhão de habitantes, isso representa uma taxa média 

de 195 por 100.000 habitantes. 

Nesse ano, só 7,1% das medidas alternativas foram suspensas e só 1,6% levou as pessoas de 

volta à prisão. Em 24 países do continente, as medidas alternativas são usadas para todo tipo de 

ofensas criminais. Assiste-se a uma queda da utilização das sanções alternativas, que atingiu 9,7% 

entre 2010 e 2015. 

Em média, há 5.600 funcionários para o controle das medidas alternativas a cada 100.000 

condenados (COUNCIL OF EUROPE, 2017b, p. 66), sendo cada funcionário responsável 

aproximadamente por 18 pessoas. Nesse aspecto, também há grande variação individual entre os 

países: em média, cada funcionário cuida de 5 pessoas na Irlanda do Norte; 8 na Suécia; quase 15 na 

França; 30 na Itália; mais de 45 na Espanha; e mais de 143 na Grécia. Ou seja, há realidades com 

fortes diferenças internas dentro da Europa, sendo que, em alguns países, o debate e os recursos 

investidos sobre reintegração nas políticas de privação e restrição de liberdade são tradicionalmente 

mais avançados. 

Diferentes pesquisas mostram que essas medidas, na Europa, conseguem apenas parcialmente 

substituir a prisão, que ainda tem lugar central no mundo das penas. Por exemplo, só 7,5% dos 

indivíduos afetados por sanções estavam esperando o julgamento. Isso prova que, geralmente, não 

são aplicadas medidas não-custodiais como uma alternativa para prisão preventiva (COUNCIL OF 

EUROPE, 2017b). 

Nesse contexto, o que se esperava que fosse “alternativa” atinge pessoas que, em precedência, 

já não seriam alcançadas por uma condenação de prisão. Logo, as “alternativas” são utilizadas pelo 

poder judiciário para estender e sofisticar o poder de punição, aumentando o controle social na 

sociedade. 

Segundo Heard (2016, p. 35), o uso de sanções de serviços à comunidade e alternativas à 

prisão avançou rapidamente pela Europa: “no período em revisão (de 2000 a 2014) os números da 

prisão cresceram, ao passo que aumentou o uso de medidas comunitárias”, lembrando que as sanções 
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alternativas são ainda formas de castigo e controle que não podem ser usadas sem a devida cautela 

necessária. 

Outros sociólogos evidenciaram que as sanções alternativas estavam sendo utilizadas em sua 

maioria para infrações que antes seriam punidas menos severamente, portanto sem efeito positivo de 

esvaziar as prisões, ocorrendo o fenômeno do net widening (RONCO, 2017). Ou seja, as alternativas 

estavam servindo principalmente para um alargamento das redes de controles penais. Dessa forma, 

temos que fiscalizar, para que essas medidas, pensadas inicialmente para reduzir a utilização da 

prisão, não sejam, na prática, usadas para uma ampliação do sistema penal. 

 

1.6 AS PENAS ALTERNATIVAS NA ITÁLIA 

 

A situação italiana mudou consideravelmente em 2013, depois que a sentença Torregiani da 

Corte Europeia dos Direitos Humanos (CEDU) declarou que o sistema penal italiano violava os 

direitos humanos da população encarcerada por causa da superlotação. O governo tomou uma série 

de medidas para tentar resolver a situação, principalmente ampliando os recursos para implementação 

de medidas alternativas à prisão. 

O número de pessoas que cumpriam medidas de execução penal externa à prisão saltou, assim, 

de 10.866, em 1997, para 44.290, em 2017, havendo uma interrupção na tendência ao aumento por 

causa de um indulto concedido em 2006. 

Figura 7 - Sanções alternativas na Itália 

 

Fonte: Ronco (2017). Elaboração própria. 
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As medidas alternativas previstas no sistema italiano são: a execução penal externa sob o 

controle dos serviços sociais (13.259 pessoas em 2017); a prisão domiciliar (10.036 pessoas em 

2017); o regime semiaberto (793 pessoas em 2017); a messa alla prova 26 (9.090 em 2017); serviços 

comunitários (6.447 em 2017)27; liberdade vigiada (3.794 em 2017); liberdade controlada (157 em 

2017)28 e a semidetenção29 (5 em 2017). 

Discutindo o impacto das alternativas na redução da reincidência, o Relatório de Antigone 

afirma que “é notório que a possibilidade de cumprir a pena distante da prisão seja muito mais eficaz” 

(RONCO, 2017, on-line) em favorecer a reintegração social e não estigmatizar, sendo o mesmo 

sistema prisional “formador de criminosos”. Analisando a utilização dessas medidas no que tange ao 

risco para a sociedade, pode-se destacar que estão sendo aplicadas a um número relevante de pessoas 

que cometeram crime sem violência e não representam nenhum perigo para a sociedade, e somente 

0,71% das sanções foram revogadas pelo cometimento de um novo crime, indicando um baixo perigo 

pela sociedade. 

Contudo, o uso dessas medidas não acompanhou a redução da prisão como estratégia da 

política de restrição e privação de liberdade: o número dos privados de liberdades cresceu em paralelo 

às medidas externas (RONCO, 2017), aumentando o número de apenados em geral. 

 
26Na messa alla prova, antes da condenação, pode ser proposto à pessoa denunciada por crimes não superiores a 4 
anos de condenação exercitar trabalhos de utilidade pública, em vez de ser julgada. Se a prova é finalizada, o processo 
não se celebra, sendo o crime considerado extinto. 
27Os serviços comunitários consistem na prestação de uma atividade não remunerada em favor da comunidade e são 
aplicados, em particular, por violação do código de trânsito (6.517) e por violação da lei antidrogas (415). 
28A liberdade controlada é uma modalidade de substituição de sentenças detentivas curtas em que a pessoa não pode 
sair do lugar de residência nem portar armas, além de ter a carteira de habilitação suspensa e o passaporte retirado. 
29Na semidetenção, a pessoa tem que passar o tempo mínimo de 10 horas por dia na prisão. 
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Figura 8 - Apenados na Itália 

 

Fonte: Ronco (2017), Scandurra (2017). Elaboração própria. 

De fato, na Itália, só entre 2010 e 2015, diminuiu o número de privados de liberdade (RONCO, 

2017). Desde 2015, o número de privados de liberdade vem subindo novamente, pois a crescente 

aplicação de medidas alternativas vem se associando a um aumento geral da população carcerária, 

em vez de sua diminuição. Isso parece confirmar a tendência europeia ao aumento do controle social 

por meio da extensão da rede penal, em lugar de substituir as penas de prisão. 

No caso das medidas alternativas usadas como política de redução da população carcerária, 

teme-se que continue ocorrendo o fenômeno do net widening, sendo as “alternativas” utilizadas mais 

para punir os que estariam livres e não substituir a prisão para quem seria punido de qualquer forma, 

aumentando o controle social e, no máximo, conseguindo retardar o aumento da população prisional, 

como evidenciado na situação europeia (RONCO, 2017). Dessa forma, o desafio hoje é “o de 

reconhecimento da necessidade de maior efetividade das medidas alternativas por uma política de 

redução realmente em tendência contrária ao expansionismo penal, filho da visão hegemônica prisão 

— cêntrica” (RONCO, 2017, on-line). 

Com efeito, estamos assistindo a um processo de encarceramento crescente, que se torna 

encarceramento em massa nas Américas, vendo o Brasil se destacar nos dados de 2016, ganhando 

uma vaga no pódio como terceira população prisional, chegando mais perto da China e dos Estados 

Unidos de América. Notamos que uma parte das políticas europeia e italiana observa esse fenômeno 

como um modelo exemplar. 

Vimos, assim, que também nos contextos onde o encarceramento não tem as proporções 

assustadoras das Américas, como é o caso de diferentes países da Europa e mais especificamente a 
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Itália, as alternativas precisam ser monitoradas para que funcionem no sentido de diminuir o 

encarceramento na sociedade, em vez de servirem como ferramenta de expansão do controle social 

penal contemporâneo. 

A prisão é uma sanção destinada principalmente à população marginalizada, que é privada de 

liberdade já dentro do nosso sistema social que desrespeita de várias formas os direitos, impedindo 

um desenvolvimento igual para todos. Vale a pena lembrar ainda que mais de um milhão de jovens, 

entre os 10 milhões de pessoas, estão privadas de liberdade, parecendo ser as previsões futuras 

particularmente sombrias. 

Em lugar de preservar o acesso às políticas públicas e direitos a essas populações cujas 

condições de existência são historicamente precarizadas e violadas, a resposta da força estadual se 

configura como uma ulterior privação de liberdade que se transmuta na violência mais abrangente 

que domina na prisão, seja esta física ou simbólica. 

Há, por outro lado, uma tendência mundial de diminuição dos crimes e principalmente de 

baixa periculosidade, cuja maioria se constitui de tipo econômico, contra a propriedade. Assim, a 

despeito de as “alternativas”, então, serem aconselhadas pelos organismos supranacionais, no marco 

operativo, parecem, no máximo, conseguir ralentar a utilização massiva da prisão. Além disso, como 

vimos nos números, as alternativas à prisão, paradoxalmente às expectativas originais postas sobre 

essas medidas, mais parecem se apresentar como alternativas à liberdade. 

A reincidência no mundo segue sendo alarmante, inclusive porque o processo de 

estigmatização do qual nos falava Goffman (1988) atinge de forma brutal os egressos, gerando uma 

marginalização secundária (BARATTA, 1990), que se torna um apartheid semipermanente. 

Nesse cenário, é necessário e urgente pensar em alternativas aos presídios que os substituam 

por outras opções ou que enfoquem efetivamente sobre o papel de reintegração social que sempre foi 

atribuído a essas instituições, mas que nunca foi cumprido (FOUCAULT, 1987; GOFFMAN, 1996).  

O mundo atual, apesar dos avanços legais e da urgência pautada de uma reintegração possível por 

uma população privada de liberdade crescente, segue vendo, no marco operativo, a reintegração como 

mero marketing burocrático, voltado a encobrir a detenção social dos miseráveis da sociedade 

(WACQUANT, 2011). 

No próximo capítulo, vamos discutir algumas teorias que aprofundam o debate sobre a prisão 

no mundo contemporâneo, a filosofia da pena, o seu suposto fracasso e as funções exercidas dentro 

da sociedade. Ao final, veremos algumas propostas alternativas, enfocando em particular nos aportes 

teóricos que querem o fim das prisões, para focar sobre a reintegração social no nível teórico, usando 
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o aporte de Baratta e, enfim, começar a falar do modelo concreto de reintegração social proposto das 

APACs. 

 

 

  



54 

 

CAPÍTULO 2 

REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE AS PRISÕES NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

Devido ao aumento massivo das pessoas privadas de liberdade no mundo e da vulnerabilidade 

dessa população, que pertence, na quase totalidade, às camadas mais excluídas da sociedade, seja 

antes ou depois da passagem pelo sistema de “justiça”, é de fundamental importância entender o que 

está acontecendo com a prisão na sociedade hoje. Levando em conta tal questão, o objetivo deste 

capítulo é discutir as políticas de privação de liberdade na sociedade contemporânea e as possíveis 

perspectivas futuras da política de execução penal. Em linhas gerais, neste capítulo foram analisadas 

as teorias clássicas de Foucault e Goffman sobre o papel da prisão, passando por teóricos mais 

contemporâneos, como Wacquant e Garland, até chegar às propostas de Antônio Carlos Gomes da 

Costa, importante intelectual brasileiro do campo das políticas de restrição e privação de liberdade de 

adolescentes e jovens, para, enfim, discutir as teorias abolicionistas que, assumindo o fracasso da 

privação de liberdade no que diz respeito aos objetivos que as legitimam, apontam para uma 

eliminação da prisão na sociedade contemporânea. 

Pretende-se enfocar, então, no contexto atual, principalmente no suposto “fracasso” das 

políticas de privação de liberdade e em suas funções na sociedade contemporânea. Em linhas gerais, 

serão analisadas também algumas das propostas alternativas que são atualmente debatidas para se 

construir uma visão crítica sobre o tema. 

 

2.1 A FILOSOFIA DA PENA E SEU FRACASSO 

 

Criticando a filosofia da pena, surge a criminologia crítica, que nos mostra como os 

pressupostos da criminologia clássica são complexos e indemonstráveis. A ideia de que seja possível 

viver em sociedade sem conflitos, que existam e possam ser determinadas normas universalmente 

válidas que se traduzem em lei, é pautada em uma concepção de sociedade abstrata em que não existe 

história. Por exemplo, o que é considerado “crime” em uma determinada época e em um determinado 

lugar, pode reforçar uma pauta de mutação social para uma sociedade considerada mais justa, como 

os “crimes” cometidos pelos escravos por serem foragidos (FOUCAULT, 1987). 

Existem na sociedade distintas subculturas marginalizadas (VIANELLO, 2012, p. 50) que 

podem considerar essas normas gerais como produto de uma cultura majoritária que discrimina e 

deslegitima a própria cultura. Quem define essas normas? 
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A teoria do etiquetamento social30, pautada na ideia de que o crime é um constructo social, 

uma “etiqueta”, ressalta que um grupo poderoso define os comportamentos punidos por todos, o que 

evidencia a desigualdade do poder existente na sociedade entre os grupos, em que alguns apenas 

seguem passivamente a lei, sem serem integrados ao processo de produção. 

Nessa perspectiva, o crime depende, além das definições legais, das atuações das agências de 

controle (polícia e tribunais, por exemplo). Estas atuam de forma seletiva, controlando mais pessoas 

que respondem ao estereótipo criminal. Adicionalmente, a justiça penal não se encontra aplicada de 

forma igual aos grupos, que conseguem se defender das punições — ou não — com base na posição 

social que ocupam na sociedade. Assim, em lugar de prevenir crimes, as penas se aplicam 

primariamente a grupos marginalizados, afastando-os cada vez mais da sociedade, reforçando as 

carreiras criminais (GOFFMAN, 1996) e aumentando, ao final, o número de crimes. 

Independentemente desse avanço teórico da criminologia, atualmente, assiste-se a uma 

encarceração em massa (WACQUANT, 2011), um crescimento rápido e massivo, paralelo a uma 

tendência de desmantelamento do estado social devido às políticas neoliberais hegemônicas depois 

dos anos 1980. Assiste-se a uma passagem do estado social ao estado penal, constituindo um 

fenômeno novo na história, em que os Estados Unidos da América (EUA) se propõem como modelo 

para outros países do mundo: 

Essa triplicação da população penitenciária em 15 anos [nos EUA] é um fenômeno sem 

precedentes nem comparação em qualquer sociedade democrática, ainda mais por ter se 

operado durante um período em que a criminalidade permanecia globalmente constante 

depois uma queda. (WACQUANT, 2011, p. 89). 

 

Na falta de investimentos sociais, gera-se o que é chamado “populismo penal” 

(WACQUANT, 2011): os partidos, que já não prometem aumentar o estado social para solucionar a 

insegurança social devido à precarização do mercado de trabalho, ganham consenso prometendo mais 

penas e penas mais duras e longas como chave para solucionar a insegurança física que as pessoas 

percebem. 

Conforme Garland (1999, p. 76-77), os governos seguem tendo discursos ambíguos, negando 

a verdadeira impotência do estado no combate ao crime na sociedade contemporânea. Não querendo 

reconhecer o crime como um acontecimento social comum na sociedade contemporânea, conforme a 

 
30Essa abordagem “tenta estudar a criminalidade não como um dado ontológico pré-constituído, mas como 

realidade social construída pelo sistema de justiça criminal através de definições e da reação social, o criminoso então 

não seria um indivíduo ontologicamente diferente, mas um status social atribuído a certos sujeitos selecionados pelo 

sistema penal e pela sociedade que classifica a conduta de tal indivíduo como se devesse ser assistida por esse sistema. 

Os conceitos desse paradigma marcam a linguagem da criminologia contemporânea: o comportamento criminoso como 

comportamento rotulado como criminoso.” (BARATTA, 2002, p. 11). 
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moderna criminologia, vão propondo medidas sempre mais repressivas. Isso gera a manutenção das 

políticas que produzem criminosos, através do encarceramento que solidifica os fenômenos de 

marginalização e os conflitos, empobrecendo os já empobrecidos e, ao final, leva ao fracasso das 

políticas de prevenção do crime. 

Consequentemente, os estados, que acabaram com a luta contra a pobreza, passam a lutar 

contra os pobres, encarcerando-os. Conforme Wacquant (2011, p. 91), como nos EUA dois terços 

dos privados de liberdade provêm das famílias com renda inferior à metade do limite de pobreza, 

mais da metade não tinha trabalho em tempo integral antes de ser pessoa privada de liberdade e mais 

de 60% são negros ou latinos. 

Encontramo-nos diante de um encarceramento social: o crescimento absurdo do 

encarceramento se explica por ¾ da internação de pequenos criminosos — em particular 

toxicodependentes — pertencentes a um ambiente racial e econômico claro: a grande maioria é pobre, 

sendo boa parte composta por jovens pertencentes às minorias e por migrantes (VIANELLO, 2012). 

Ser pessoa privada de liberdade pode causar a perda do emprego, da moradia, a suspensão das 

ajudas sociais e a fragilização das relações familiares, até fazer cair na miséria a família inteira: “a 

prisão exporta sua pobreza, desestabilizando continuamente as famílias e os bairros submetidos a seu 

tropismo” (WACQUANT, 2011, p. 153). Nesse sentido, a prisão se insere no sistema como uma 

verdadeira fábrica da miséria, empobrecendo os já pobres, gerando um processo de marginalização 

secundária (BARATTA, 1990) que se aplica, na grande maioria, a pessoas vítimas de um processo 

de marginalização primário na sociedade. 

A mesma racionalidade que leva à marginalização secundária dos pobres se encontra 

disfarçada na “guerra às drogas”: as drogas prosperam na sociedade, apesar dos enormes recursos 

repressivos envolvidos nesse conflito. Na realidade, a guerra se configura mais “contra os 

componentes da população percebidos como os menos úteis e potencialmente mais perigosos, ‘sem-

emprego’, ‘sem-teto’, ‘sem-documento’, mendigos, vagabundos e outros marginais” (WACQUANT, 

2011, p. 121), as partes verdadeiramente atingidas pelo encarceramento em massa. 

É fundamental lembrar que o aumento do encarceramento no mundo não se explica com o 

aumento dos índices de criminalidade. As diferenças bem marcadas entre os distintos países e os 

dados demostram que a taxa de encarceramento é mais influenciada pela falta de políticas sociais, 

pelo endurecimento das políticas penais e pelo nível da desigualdade na sociedade (WACQUANT, 

2011, p. 150). 

Dessa forma, produz-se um círculo vicioso: o aumento do encarceramento aumenta a 

desigualdade na sociedade, tornando difícil à pessoa privada de liberdade voltar ao convívio social, 
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gerando novos criminosos permanentemente excluídos e marginalizados. Assim, as políticas penais 

propagandeadas para lutar contra a violência acabam por favorecê-las. 

Na época dos cortes dos gastos públicos, destaca-se, além do custo humano e social, também 

o econômico na construção do estado penal. Toda essa indústria de controle tem um custo 

elevadíssimo, em uma época na qual se assiste ao corte das despesas públicas, chegando, por exemplo, 

a ver como os EUA “fizeram a escolha de construir para seus pobres casas de detenção e 

estabelecimentos penais em lugar de dispensários, creches e escolas” (WACQUANT, 2011, p. 96). 

O encarceramento massivo acontece depois que o debate dos anos 1970, nos Estados Unidos 

da América, avançou até quase decretar a superação das prisões com utilização das penalidades 

alternativas, pensando em colocar na prisão, exclusivamente, os “predadores perigosos”, que, 

segundo eles, não poderiam ser liberados, por haver chances de cometerem outros graves danos à 

sociedade (WACQUANT, 2011). Com o debate sobre as alternativas, aparentemente, a prisão não 

teria mais o absoluto “caráter de obviedade que a prisão-castigo muito cedo assumiu” (FOUCAULT, 

1987, p. 195). 

Na verdade, porém, como vimos no primeiro capítulo, a utilização das alternativas cresceu e 

acompanhou o encarceramento massivo nos EUA e no mundo, somando-se com a expansão do 

sistema carcerário. As alternativas foram mais usadas como um substituto para a liberdade do que 

para a prisão. Os juízes usaram esses instrumentos para condenar quem não seria condenado à pena 

de prisão. O efeito foi mais de espalhar o controle penal muito além das pessoas privadas de liberdade 

e dos muros da prisão. Em 1997, havia nos Estados Unidos mais de quatro milhões de condenados a 

penas alternativas, número que quase quadruplicou em 16 anos (WACQUANT, 2011), ao mesmo 

tempo em que se encontra ali a maior população prisional do mundo até hoje, como vimos no primeiro 

capítulo (COYLE et al., 2016). 

Essa rede de controle chega até a sociedade geral: 

A hiperinflação carcerária é acompanhada por uma extensão lateral do sistema penal e, 

portanto, de uma duplicação de suas capacidades de arregimentação e de neutralização. É 

certo que essas capacidades se exercem prioritariamente sobre as famílias e os bairros 

deserdados, particularmente os enclaves negros das metrópoles. (WACQUANT, 2011, p. 

101). 

 

Assiste-se, assim, à expansão sempre mais evidente do arquipélago carcerário, já preconizada 

por Foucault: dentro da prisão se experimentam os dispositivos de poder e as técnicas carcerárias que 

se espalham na sociedade. A existência da prisão legitima e sustenta as alternativas penais, 

permanecendo a sombra ameaçadora sempre presente que garante o respeito às alternativas. Família, 

exército, indústria, escola e poder judiciário usam os dispositivos de poder a fim de “normalizar”, 

forçar a uniformidade dos corpos, até fazer parecer natural, “normal”, o poder de punir, “estamos na 
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sociedade do professor-juiz, do médico-juiz, do educador-juiz, do assistente social-juiz; todos fazem 

reinar a universalidade do normativo” (FOUCAULT, 1987, p. 250). 

Observa-se, também, a ampliação das prisões privadas com fins lucrativos, que passam a ser 

prática moralmente repugnante à prática comum, sendo, atualmente, parte integrante da política 

penitenciária britânica e de tantos outros países no mundo, a exemplo dos Estados Unidos. 

(WACQUANT, 2011, p. 147). Portanto, a prisão segue mantendo o lugar central e se reinventa ainda, 

justificando as outras formas de normalização e de punição, permanecendo como instrumento central 

das políticas de privação de liberdade e mantendo uma profunda radicação na construção do poder na 

sociedade contemporânea, ainda confirmando a profecia de Foucault: 

[...] enterrada como está no meio de dispositivos e de estratégias de poder, ela pode opor a 

quem quisesse transformá-la numa grande força de inércia. Um fato é característico: quando 

se pretende modificar o regime de encarceramento, as dificuldades não vêm só da instituição 

judiciária. (FOUCAULT, 1987, p. 252). 

 

Na síntese de Vianello (2012), podemos vislumbrar a filosofia que justifica a pena. Segundo 

o autor, a prisão se apresenta como instrumento óbvio para o controle do crime e da violência na 

sociedade desde o século XIX, sendo legitimada através de três princípios que fundamentam a pena. 

O primeiro princípio é o da retribuição: a pena serve para punir o condenado a fim de que ele 

e outros não repitam a infração à lei. Os que apoiam o princípio retributivo querem a pena em si 

mesma, que é considerada válida sem depender dos efeitos colaterais, defendendo-a como valor 

absoluto. Pensando principalmente na necessidade de uma volta à ordem da lei quebrada no ato 

criminal, não pensam na possibilidade de um mandamento social, enfocando na responsabilização 

individual devido ao livre-arbítrio e da igualdade perante a lei. Assim, quem privilegia esse princípio 

posiciona-se de forma negativa diante de “alternativas” e benefícios devido à boa conduta carcerária. 

As teorias fundamentadas nesse princípio ganharam força a partir dos anos 1990, em particular para 

os crimes mais graves e para os reincidentes. Essas teorias argumentam que, por meio de sentenças 

mais longas, aumenta-se a possibilidade de prevenção de infrações, obtendo-se a exclusão das pessoas 

privadas de liberdade da sociedade e a redução de uma possível flexibilização na execução penal, 

fundamental para os projetos de reeducação. 

O segundo princípio é o da reeducação: o condenado é visto, em princípio, como uma espécie 

de enfermo a ser curado à base da solidão, disciplina e orações. Sucessivamente entra a ideia do 

tratamento específico realizado por profissionais (psicólogos, assistentes sociais etc.). No princípio 

da reeducação, encontramos uma descrição do “criminoso” que se inscreve no paradigma positivista, 

enfatizando a força dos fatores externos na escolha do crime. Aqui, as pesquisas sobre as causas do 

crime servem para pregar uma mudança social em que os operadores sociais “tratam” os sujeitos 
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dentro de um estado social em expansão. Nesse sentido, a liberdade é vista como parcial, limitada, 

não total, sublinhando os elementos de influência sobre os atos do sistema econômico-social-

psicológico-biológico. São necessárias, então, uma flexibilização do tratamento e a promoção de 

alternativas particularmente usadas com os jovens infratores. As vítimas são incluídas com a ideia de 

que precisam de reparação por causa dos danos sofridos. O terceiro princípio é o da prevenção: pode 

se tratar do princípio de prevenção especial, no sentido de que o condenado tem que desistir de 

cometer outros crimes, uma vez apenado, ou do princípio de prevenção geral, segundo o qual a pena 

é utilizada como sinal exemplar pela sociedade, de modo que quem quer cometer crimes desista antes 

pelo medo. 

Segundo distintas pesquisas, como por exemplo as que se encontram resumidas em Vianello 

(2012), nenhum desses princípios é efetivo. Na retribuição, o sistema de execução da pena é arbitrário 

na duração e na modalidade, não sendo igual para todos. Distintos fatores concretos podem influir na 

instituição carcerária, modificando a execução da pena. Dependendo da situação pessoal — moradia, 

trabalho, rede familiar —, as pessoas podem sair mais rapidamente da prisão tendo cometido o mesmo 

crime. 

A reeducação encontra-se em crise por causa dos escassos sucessos dos programas de 

tratamento dos internos na prisão e por uma paralela tendência a diminuir o recurso destinado para as 

intervenções sociais. Assim, a reeducação acaba se tornando mero respeito à disciplina interna, com 

prêmios e privilégios destinados para isso. 

A função preventiva não é cumprida: um grande número de infração é escondido e não 

denunciado. Talvez a certeza da pena poderia ter uma função mais eficaz no sentido da prevenção 

geral, mas esta se encontra muito distante da realidade concreta cotidiana. Tampouco a prevenção 

especial funciona na redução geral dos crimes, visto que, nos países ocidentais, as prisões são lotadas 

de reincidentes. 

Se fenômenos como a prisionalização (BITENCOURT, 2017) — a tendência a compartilhar 

sentimentos e valores com o grupo de apenados — e a desaculturação (GOFFMAN, 1996), que é a 

perda de habilidades necessárias na vida externa, são frequentemente encontrados em ambientes 

prisionais, influências negativas sobre a capacidade de volta ao convívio social se dão também por 

fenômenos muito difusos nas prisões, como a inatividade, a socialização forçosa, a quebra dos laços 

familiares e a carência de relações entre prisão e sociedade. Não raro, é oferecida ao egresso uma 

formação profissional que não possui muita serventia no mercado externo, evidenciando a carência 

de um projeto pessoal e de um acompanhamento. Assim, a exclusão social dos moradores das prisões 
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se encontra com uma segunda exclusão devido a essa estadia, aumentando a distância com o mercado 

de trabalho formal, gerando-se, dessa forma, um circuito crime-prisão-crime. 

A despeito do fato de que voluntários e operadores busquem oferecer trabalho, formação, 

educação, atividades de lazer buscando ajudar a população carcerária, estes esbarram na carência 

crônica de pessoal para efetivar os planos. 

Vemos que não somos confrontados com uma nova experiência: a respeito de seus objetivos, 

que legitimam a sua existência na sociedade, a prisão fracassa desde seu nascimento, como podemos 

ver na pesquisa genealógica de Foucault (1987). Desde sua criação, a prisão já acarreta os problemas 

que serão analisados em profundidade por Goffman: “conhecem-se todos os inconvenientes da prisão, 

e sabe-se que é perigosa quando não inútil” (FOUCAULT, 1987, p. 195). 

As reformas — sempre debatidas, mas dificilmente alcançadas — nascem junto com a prisão, 

legitimando a sua existência precária: “devemos lembrar também que o movimento para reformar as 

prisões, para controlar seu funcionamento, não é um fenômeno tardio. [...] A ‘reforma’ da prisão é 

mais ou menos contemporânea da própria prisão” (FOUCAULT, 1987, p. 197). 

Esses projetos de reformas, que se repetem na história quase que obsessivamente, parecem 

mudar algo, mas fracassam pontualmente, como se o mesmo mecanismo de reforma fizesse parte do 

funcionamento da prisão, legitimando a instituição. Anos depois das análises de Foucault, vários 

sistemas até agora aplicados não conseguiram lidar com as reformas e voltaram, de alguma forma, a 

utilizar as velhas formas disciplinares repressivas, mantendo, às vezes, os discursos humanitários. 

Goffman (1974, p. 77), falando sobre as instituições totais31 — prisões, manicômios, 

conventos —, argumenta que os objetivos explícitos declarados nos discursos sobre as prisões, no 

tempo das pesquisas analisadas, são descritos como: incapacitação, retribuição, intimidação e 

reforma. Porém, esses objetivos que legitimam o uso da prisão são muito distintos dos verdadeiros 

efeitos que ela tem, parecendo ainda absolutamente contemporâneo o apontado por Goffman (1974, 

p. 77), segundo o qual “geralmente se reconhece que as instituições totais muitas vezes ficam longe 

de seus objetivos oficiais”. 

Esse fracasso permanente se encontra de forma ainda mais evidente com a superlotação dos 

presídios que é agravada por causa do encarceramento massivo. A superlotação, assim, torna até mais 

visível o abandono do objetivo de reinserção social em favor do domínio da austeridade e da 

segurança, inviabilizando os programas de reintegração social das pessoas privadas de liberdade, 

tornando verdadeiro marketing burocrático os programas tratamentais. Sendo assim, o 

 
31“Uma instituição total pode ser definida como um local de residência e trabalho onde um grande número de 

indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período, leva uma vida fechada 

e formalmente administrada. As prisões servem como exemplo claro disso.” (GOFFMAN, 1974, p. 11). 
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superpovoamento relega claramente a prisão a uma função exclusiva de “depósito dos indesejáveis” 

(WACQUANT, 2011, p. 127). 

Nessa falência geral denunciada nas pesquisas, são sempre mais dificilmente defensíveis os 

objetivos explícitos. Dessa forma, assiste-se a uma tendência de mudança dos objetivos 

historicamente declarados na sociedade contemporânea: o sistema, por uma espécie de defesa 

organizacional burocrática, altera seus antigos objetivos e confere para si mesmo novos objetivos, 

que lhe convêm melhor e que ele pode atingir. 

As autoridades inglesas, por exemplo, abandonaram a ideia da reabilitação. Assim, mesmo 

quando se pode ter essa como esperança, cuidam que não se torne um fator de avaliação do 

desempenho do sistema penitenciário. Nessa visão, fechar os “delinquentes” na prisão é 

suficiente para castigar e proteger a sociedade. (GARLAND, 1999, p. 70). 

 

Vemos, então, como a responsabilidade pela recuperação, em lugar de ser uma tarefa da 

sociedade inteira, recai sobre a pessoa privada de liberdade, sem que sejam fornecidos serviços que 

permitam o desempenho desse árduo objetivo, culpabilizando-os por não “quererem” se recuperar. 

As pessoas privadas de liberdades são, por exemplo, chamadas de “clientes” nas prisões escocesas, 

querendo indicar que, embora elas possam dispor do que a prisão oferece, elas têm que atuar e se 

responsabilizar (GARLAND, 1999, p. 70). 

A ambiguidade é uma marca característica dos discursos sobre as políticas penais, tanto 

historicamente (FOUCAULT, 1987) quanto na sociedade contemporânea (GARLAND, 1999). Atrás 

das ideias de terapêutica, reintegração, ressocialização, reeducação, a punição é sempre presente e 

parte fundamental: passa-se por períodos em que é mais escondida e por outros em que é 

explicitamente declarada, até a construção de um verdadeiro populismo penal, que vê na punição a 

panaceia, a solução milagrosa para o mal-estar social, que se propõe a fornecer mais segurança em 

uma sociedade na qual a insegurança social aumenta sempre (WACQUANT, 2011). 

Se de um lado assiste-se a tentativas de reformas, que aparentemente querem melhorar as 

condições das pessoas privadas de liberdade e viabilizar uma recuperação, do outro lado, assiste-se a 

um abandono explícito da responsabilidade por parte dos poderes públicos pela recuperação até 

chegar a discursos que querem só aumentar penas, querendo vender isso como o suficiente para 

solucionar o problema do crime na sociedade. 

Assim, conquanto tenha havido um avanço nos discursos sobre as garantias de direitos e nas 

leis, isso ainda está bem longe de mudar na essência a vida de quem se encontra privado de liberdade. 

A prisão segue sendo um depósito de marginalizados, não tendo mudado, na sua essência, o marco 

operativo, continuando o seu papel nefasto. Difícil pensar que o fracasso permanente da prisão, depois 
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de tantas reformas, não tenha algo de funcional. Vamos ver nos detalhes o papel efetivo da prisão, 

além dos discursos que a justifica como instituição social. 

 

2.2 AS FUNÇÕES NÃO DECLARADAS DA PRISÃO 

 

Atrás desse sempre declarado fracasso, como veremos a seguir, nas análises, a prisão tem 

outros objetivos escondidos: docilizar os corpos, legitimar o poder de punir, legitimar o Estado, 

produzir a delinquência útil para separar as camadas populares e aumentar o controle social, impondo 

uma verdadeira ditadura sobre os pobres, controlando-os. 

 

2.2.1 DOCILIZAR OS CORPOS 

 

Mesmo com o sistema penal tendo se sofisticado, com a introdução, por exemplo, das penas 

alternativas, são ainda atuais, para a instituição penal, as considerações de Goffman e Foucault. 

Goffman vê na prisão o modelo da instituição total32, com todos os problemas de vulnerabilidade dos 

direitos humanos que isso acarreta. 

A prisão, o reino dos dispositivos de poder, segundo Foucault (1987, p. 199-200), 

efetivamente, quer exercer um poder duro e semitotal sobre os internos. Para tal, precisa quebrar a 

solidariedade entre os detentos e a sociedade e, ao mesmo tempo, entre os próprios detentos. 

Acontece, assim, que “não somente a pena deve ser individual, mas também individualizante”, sendo 

que “a solidão é a condição primeira da submissão total”. Para submeter os detentos, tem, como 

técnica efetiva, “a individualização coercitiva, pela ruptura de qualquer relação que não seja 

controlada pelo poder ou ordenada de acordo com a hierarquia” (FOUCAULT, 1987, p. 200). 

Aumentando o controle e a submissão passiva dos internos, a autonomia do sistema carcerário 

se evidencia nas violências inúteis “dos guardas ou no despotismo de uma administração, que tem os 

privilégios das quatro paredes” (FOUCAULT, 1987, p. 208) e viola o princípio de que a pena não 

deveria ser nada mais que a privação da liberdade. 

Para manter a submissão mais suave e escondida, utiliza-se, muitas vezes, o trabalho, que, na 

definição oficial, aparece como um “agente da transformação carcerária” (FOUCAULT, 1987, p. 

202). Por meio disso, “a regra é introduzida numa prisão, ela reina sem esforço, sem emprego de 

 
32A instituição total é definida como “um local de residência e trabalho onde um grande número de indivíduos 

com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período, leva uma vida fechada e 

formalmente administrada” (GOFFMAN, 1974, p. 11). 
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nenhum meio repressivo e violento”. Na verdade, uma das finalidades do trabalho na cadeia foi a 

produção de “indivíduos mecanizados segundo as normas gerais de uma sociedade industrial” 

(FOUCAULT, 1987, p. 203-204). 

Esse domínio total exerce uma força variável, que depende da resistência dos corpos 

submissos ao seu domínio. Quanto mais rebelde é um corpo, mais imperiosa e visível é a violência, 

mais dura e longa é a pena, ao passo que, quanto mais manso é um corpo, mais dócil é a pena. Assim, 

sendo o corpo rebelde quebrado, para de protestar, tendo a possibilidade de voltar mais rapidamente 

à sociedade e, sendo uma “pessoa privada de liberdade modelo” pode conseguir, se estiver disponível, 

um trabalho na sociedade. Desse modo, forma-se um corpo manso que não protesta mais, nem com 

formas de rebeldia pouco conscientes como pode ser considerado o cometimento de infração da lei. 

Parece interessante notar aqui como, na contemporaneidade, os presídios são geralmente 

carentes de espaços de trabalho, aos quais só uma parte minoritária tem a possibilidade de aceder, 

como visto no primeiro capítulo. Os corpos assim são docilizados e mais neutralizados pelo ócio que 

enfraquece, sendo que o sistema econômico atual tem muitos outros corpos dóceis que competem 

para sobreviver aceitando trabalhos mal remunerados e sem garantias legais. 

 

2.2.2 A LEGITIMAÇÃO DO PODER DE PUNIR 

 

Foucault (1987) nos mostra como a prisão se torna a forma principal de punição no momento 

que a punição pública começava a despertar reação de solidariedade inesperada da sociedade com as 

vítimas da punição. 

O poder, em princípio, achava que, mostrando os condenados arrependidos e sofridos, 

conseguiria realizar uma ação educativa, intimidando o povo a não cometer atos ilegais. Só que, ao 

mesmo tempo, os condenados também construíam imagens e discursos nos quais o sofrimento de que 

padeciam se transformava em orgulho e força, gerando, com isso, um forte potencial de contestação 

do poder. 

A troca ambígua de ódio e cumplicidade que as pessoas começavam a sentir com os 

condenados levava a violências e desordens, que se tornavam crítica à justiça. A ideia de trancafiar 

pessoas e afastá-las do olhar do povo, em lugar de punir no espaço público, surge das rebeliões que a 

punição podia provocar.  

Dessa forma, constrói-se, em torno das prisões, um padrão de pudor administrativo que 

começava a esconder os privados de liberdade, intentando quebrar o surgimento da solidariedade da 

sociedade com os apenados: “efeito mais importante talvez do sistema carcerário e da sua extensão 
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bem além da prisão legal é que ele consegue tornar natural e legítimo o poder de punir, baixar pelo 

menos o limite de tolerância à penalidade” (FOUCAULT, 1987, p. 249). Assim nasceu a prisão, como 

uma tecnologia que faz parte de um sistema que tenta esconder a punição do olhar da sociedade, para 

evitar atos de rebeldia que podem configurar espaços para movimentos que pedem mudanças 

estruturais. 

A prisão, então, se constituiu como um rol estrategicamente importante contra as pessoas 

pertencentes às camadas populares, que, desde o começo do século XVIII, começaram a se solidarizar 

com as pessoas punidas pelo poder soberano, muitas vezes pertencentes às mesmas camadas. Essa 

união entre punidos e massas dóceis, que poderia gerar uma luta estendida, era potencialmente 

perigosa para o poder, ameaçando-o. 

Embora a prisão afaste os condenados do olhar da sociedade, não conseguiu e não consegue 

totalmente parar a consciência popular. Assim, os discursos justificativos sempre tinham que ser 

renovados, tornando a sofisticação necessária para se legitimar: a prisão, “ao se tornar punição legal, 

ela carregou a velha questão jurídico-política do direito de punir com todos os problemas, todas as 

agitações que surgiram em torno das tecnologias corretivas do indivíduo” (FOUCAULT, 1987, p. 

198). 

Por isso, a justificativa sempre reafirmada dos defensores da prisão é, histórica e 

principalmente, a capacidade de correção que ela supostamente tem, sob o argumento de que “a 

obviedade da prisão se fundamenta também em seu papel suposto ou exigido, de aparelho para 

transformar os indivíduos” (FOUCAULT, 1987, p. 196). Ainda hoje, também podemos ver como são 

carentes os serviços pensados para essa tarefa, inviabilizando qualquer possibilidade de 

funcionamento desse papel, nos discursos ambíguos, ainda presentes, que veem na prisão o suposto 

papel de proteger a sociedade. 

O poder punitivo tentava, então, historicamente, esconder-se para evitar o despertar e o 

aumentar dos conflitos, legitimando-se também com o poder de “curar”: “a prisão, essa região mais 

sombria do aparelho de justiça, é o local onde o poder de punir, que não ousa mais se exercer com o 

rosto descoberto, organiza silenciosamente um campo de objetividade em que o castigo poderá 

funcionar em plena luz como terapêutica” (FOUCAULT, 1987, p. 214). 

Na sociedade contemporânea, contudo, muitas vezes, o poder de punir não só não precisa mais 

esconder-se, mas torna a punição uma pauta política fundamental dentro do populismo penal 

(WACQUANT, 2011). Desse modo, assiste-se a um discurso abertamente punitivista que avança, 

pedindo penas mais longas e inflexíveis. Se no século XX o poder de punir queria se distanciar do 
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sentimento de vingança, atualmente este emerge como um objetivo da pena respeitado e invocado na 

sociedade, que pede castigos mais duros abertamente (GARLAND, 1999, p. 61). 

As ambiguidades permanecem, como denunciado também por Wacquant, nos discursos dos 

socialistas que argumentam que “não se pode encontrar soluções nem no todo-educativo nem no todo-

repressivo. É preciso combinar os dois” (WACQUANT, 2011, p. 136). 

Assistimos, hoje, assim, à convivência dos discursos punitivistas explícitos com discursos 

aparentemente mais enfocados na recuperação. No entanto, se os internos são responsabilizados pela 

própria recuperação, ao mesmo tempo, são menores os serviços oferecidos pelo sistema carcerário. 

As práticas seguem sendo, sem dúvida, explicitamente punitivistas, estando a punição ainda 

parcialmente escondida atrás das ideias de reintegração social, reeducação e ressocialização. 

 

2.2.3 A LEGITIMAÇÃO DO ESTADO 

 

As políticas de privação de liberdade assumem uma função específica dentro dos recortes 

neoliberais ao estado social que afetaram, com menor ou maior força, todos os países, desde os anos 

1980. Sabemos que os Estados contemporâneos se encontram na impossibilidade efetiva de controle 

e na incapacidade de punir todos os crimes: “menos de 3% de todos os delitos [na Inglaterra] são de 

fato perseguidos judicialmente até o fim, a grande massa das vítimas e dos culpados permanecendo 

fora do alcance do sistema” (GARLAND, 1999, p. 62). 

Porém, assiste-se, em particular nas décadas de 1980 e 1990, às políticas adotadas por 

governos, que, frequentemente, assumiram uma posição punitiva que visava reafirmar a aptidão do 

Estado a governar simplesmente pela exibição de seu poder de punir, como para compensar a 

verdadeira fraqueza do Estado, seguindo o mito fundante “do Estado soberano capaz de garantir a 

segurança e a ordem e de reprimir o crime dentro de suas fronteiras” (GARLAND, 1999, p. 63). 

 Hoje, a tendência a mostrar a força punitiva diante uma fraqueza efetiva no combate ao crime 

que se estendeu, os Estados — deslegitimados porque não garantem mais a seguridade nem física 

nem social dos cidadãos — escondem-se atrás de um populismo penal que quer punir, 

exemplarmente, especificamente a pequena delinquência com penas massivas. 

Assim, o Estado: 

reafirma a onipotência do Leviatã no domínio restrito da manutenção da ordem pública — 

simbolizada pela luta contra a delinquência de rua — no momento em que este se afirmar e 

verifica-se incapaz de conter a decomposição do trabalho assalariado e de refrear a 

hipermobilidade do capital, as quais, capturando-a como tenazes, desestabilizam a sociedade 

inteira. (WACQUANT, 2011, p. 9). 
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Assim, as políticas de privação de liberdade se transformam em sempre mais punitivas, por 

pretenderem afastar a real impotência do Estado no combate, constituindo uma negação histérica da 

realidade (GARLAND, 1999). 

A penalidade que se desenvolve dentro das políticas neoliberais, que, ganhando espaço, 

atualmente, apresentam o seguinte paradoxo: pretendem remediar com “mais Estado” policial e 

penitenciário o “menos Estado” econômico e social, que é a própria causa da escalada generalizada 

da insegurança objetiva e subjetiva, em todos os países, tanto do primeiro como do segundo mundo 

(WACQUANT, 2011, p. 9). 

Desse modo, estamos assistindo a um populismo penal que, ao final, parece ser a principal 

medida de um Estado que está sempre mais privatizando os outros objetivos sociais, garantindo 

sempre menos trabalho, salário, moradia e generalizando a insegurança social e o medo das pessoas, 

construindo o bode expiatório dos “criminosos”, acusados de serem responsáveis pela “insegurança” 

na vida contemporânea. 

 

2.2.4 A PRODUÇÃO DA DELINQUÊNCIA E A SEPARAÇÃO DAS CAMADAS POPULARES 

 

Goffman (1974, p. 24) nos explica como o “eu” dos internos é sistematicamente mortificado 

pelas arbitrariedades presentes nos presídios, sendo submetido a mudanças radicais, gerando “uma 

carreira composta pelas progressivas mudanças que ocorrem nas crenças que têm a seu respeito e a 

respeito dos outros que são significativos para ele”. 

Por meio das violências contínuas e do arbítrio sobre os internos, a prisão amplifica a raiva e 

o sentido de vingança que começam a crescer desde o primeiro ingresso na prisão. Assim, pode-se 

iniciar uma verdadeira carreira moral-criminal dos internos, vez que a prisão torna os infratores 

delinquentes habituais. 

Nas distintas mortificações que as pessoas privadas de liberdade sofrem na rotina, muitas 

vezes, há um princípio que justifica e esconde o castigo adicional para além da privação de liberdade 

por se legitimar frente ao mundo exterior, acrescendo o sentido de injustiça. Assim, os detentos são 

submetidos a regras, muitas vezes absurdas, adotadas supostamente pela “segurança” dos presídios, 

como, por exemplo, pelo fato de o Estado se responsabilizar pela vida dos internos, obrigá-los a se 

alimentar, mesmo quem se recusa a comer, como aponta Goffman (1974, p. 48). 

A essa situação agrega-se o processo de desculturamento do sujeito encarcerado “que o torna 

temporariamente incapaz de enfrentar alguns aspetos de sua vida diária” (GOFFMAN, 1974, p. 23) 

e o estigma que causa uma “recepção fria no mundo mais amplo” (GOFFMAN, 1974, p. 69), gerando 
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um processo de exclusão semipermanente do mercado do trabalho (e então da sociedade legal), e, às 

vezes, uma inclusão no ambiente criminoso, mais acolhedor para os egressos: “as estadas nas prisões 

os orientam para suas ocupações futuras e para a comunidade nacional do submundo que, a partir de 

então, será seu ambiente” (GOFFMAN, 1974, p. 107). Em síntese, as pessoas privadas de liberdade: 

Por seu raciocínio, depois de um delinquente ter sido submetido a castigo injusto ou 

excessivo, bem como a tratamento mais degradante do que o prescrito pela lei, passa a 

justificar o seu ato — o que não podia fazer quando o cometeu, decide “descontar” o 

tratamento injusto na prisão, e a vingar-se, na primeira oportunidade, através de outros 

crimes. Com essa decisão, torna-se um criminoso (GOFFMAN, 1974, p. 156). 

 

Conforme Foucault, a prisão não integra na sociedade porque também a educação fornecida é 

exatamente voltada para a integração no meio criminoso: 

A prisão não pode deixar de fabricar delinquentes. Fabrica-os pelo tipo de existência que faz 

os detentos levarem: que fiquem isolados nas celas, ou que lhes seja imposto um trabalho 

inútil, para o qual não encontrarão utilidade, é de qualquer maneira não “pensar no homem 

em sociedade; é criar uma existência contra a natureza inútil e perigosa”; queremos que a 

prisão eduque os detentos, mas um sistema de educação que se dirige ao homem pode ter 

razoavelmente como objetivo agir contra o desejo da natureza? (FOUCAULT, 1987, p. 222). 

 

A prisão, inclusive, forma, assessora e “favorece a organização de um meio de delinquentes, 

solidários entre si, hierarquizados, prontos para todas as cumplicidades futuras [...] onde houver uma 

prisão, há uma associação... outros tantos clubes antissociais” (FOUCAULT, 1987, p. 222). 

Dessa forma, nasceu uma nova objetividade, os delinquentes — definidos como os que 

passam por esses processos de construção —, e uma nova disciplina que se constitui sobre esta como 

um novo saber-poder: a criminologia, que legitima a privação de liberdade. Constroem-se teorias que 

veem o criminoso como um alienígena, como um ser não humano, sendo os condenados vistos como 

um “outro povo num mesmo povo” (FOUCAULT, 1987, p. 212), começando o processo de separação 

das camadas populares através de um grupo humano visto como não humano, portador de todos os 

males e causa da violência na sociedade. 

Nesse contexto, as pessoas privadas de liberdade se encontram revoltadas e solidificam as 

relações entre elas, agregam-se e formam a delinquência, definida como “tipo especificado, forma 

política e economicamente menos perigosa — talvez até utilizável — de ilegalidade” (FOUCAULT, 

1987, p. 230). A baixa periculosidade — pela manutenção do sistema — dessa delinquência é devido 

à sua especialização em roubos fáceis, furtos, estelionatos, venda de drogas e outras coisas de 

marginais, que, tornando-se isoladas no meio de uma população também pobre, que, afetada por suas 

ações, torna-se hostil. 
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Ao mesmo tempo, os privados de liberdade começam a se afastar de uma série de ilegalidades 

populares que, desafiando a lei, enfrentavam a classe que defendia e estabelecia a sua lei particular, 

atrás de um pretenso interesse universal, geral, da sociedade (FOUCAULT, 1987, p. 228). 

Vemos essas ilegalidades populares ter um papel particularmente relevante e perigoso para a 

manutenção da ordem social considerada injusta entre 1780 até as revoluções de 1848, quando 

difundem-se a recusa do imposto, do recrutamento, das cobranças, das taxações, a confiscação 

violenta da mercadoria desapropriada, a pilhagem e a venda autoritária pelo “justo preço”. Nessas 

insubordinações, se encontra um desenvolvimento da dimensão da ação política: as defrontações com 

os representantes do poder pretendiam mudar o governo, a estrutura do poder e os “movimentos 

políticos apoiaram-se de maneira explícita nas formas existentes de ilegalidade” (FOUCAULT, 1987, 

p. 227), fortalecendo-se em conjunto. 

Essas ilegalidades populares foram e são particularmente perigosas para a manutenção da 

estabilidade do sistema, visto que: 

Boa parte delas pode se capitalizar para combates políticos de conjunto e às vezes até 

conduzir diretamente a isso [...] Através da recusa da lei [...] reconhecem-se facilmente as 

lutas contra aqueles que os estabelecem em conformidade com seus interesses (FOUCAULT, 

1987, p. 227). 

 

Dessa forma, o poder precisa separar as ilegalidades populares para controlá-las devido a um 

“medo de uma plebe que se acredita toda em conjunto criminosa e sediciosa” (FOUCAULT, 1987, 

p. 229). 

Nesse sentido, a prisão se constitui como algo central nas estratégias de poder por meio da 

formação da delinquência impopular que, egressa dos presídios, é utilizada para produzir uma 

separação nas camadas populares apavoradas e raivosas. Essa operação de quebra do laço de 

solidariedade popular não é automática e de toda forma segue encontrando grandes dificuldades, em 

particular nos meios urbanos que concentram muitas pessoas (FOUCAULT, 1987, p. 237). No 

entorno da prisão, por isso, se dá uma luta contínua na tentativa de favorecer só as ilegalidades 

impopulares que não atraem uma massa crítica que pode causar rebeldia e possibilidade de mutação, 

sendo, ainda hoje, a maioria das pessoas privadas de liberdade pobres e condenadas por crimes contra 

a propriedade ou venda de drogas. 

Essa tática do poder não cessa de encontrar resistências e lutas, gerando um estado de conflito 

permanente. Isso porque o poder “mostrou-se nos vereditos muitas vezes maior severidade contra os 

operários que contra os ladrões” (FOUCAULT, 1987, p. 236). Assim, as ilegalidades populares, que 

geram medo nos representantes do poder, são muito mais severamente reprimidas no que diz respeito 
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às pequenas delinquências, o que gera pavor e rejeição na população geral, legitimando o poder 

através da “proteção” oferecida pela polícia. 

Depois da análise histórica e genealógica de Foucault, vemos que, na contemporaneidade, 

apesar dos avanços das teorias criminológicas que analisam o crime como fato social normal na 

sociedade contemporânea (GARLAND, 1999), a repressão contínua aparece também para aumentar 

a distância social entre as classes e auxiliar a construção de uma verdadeira “criminologia do outro” 

(GARLAND, 1999), que pretende, ainda, descrever os criminosos como monstros, dificultando ainda 

mais a união das camadas populares e permitindo puni-los, vez que não os consideram como 

humanos. 

Essa criminologia desumanizante ajuda na quebra das relações de confiança entre as pessoas 

mais marginalizadas, passo fundamental na manutenção da ordem de classe: 

apoia-se numa concepção hierárquica e paternalista da cidadania, fundada na posição cultural 

entre feras e doutores, os “selvagens” e os “cultos”, que tende a assimilar marginais, 

trabalhadores e criminosos, de modo que a manutenção da ordem de classe e a manutenção 

da ordem pública se confundem (WACQUANT, 2011, p. 10). 

 

A delinquência é, assim, ainda uma produção estrutural da prisão que tem a função central no 

sistema. Aparentemente rebelde, é efetivamente dócil com o poder e repressora com as outras formas 

de ilegalidades que podem questionar efetivamente o poder. A delinquência assume o papel de separar 

as camadas populares, de oferecer uma subjetividade aparentemente insubmissa para os revoltados, 

violentados da estrutura do sistema e da prisão, funcionando também como exército de reserva do 

poder, para a atuação de formas de repressão extralegal, atacando os verdadeiros rebeldes quando o 

poder legal formal não consegue docilizá-los. 

Os delinquentes solitários, enlouquecidos dentro das vidas alienantes dessa instituição, 

também têm um papel: o de fazer toda a população aceitar os controles policiais e do Estado à custa 

do medo, separando ulteriormente as camadas populares e construindo uma imagem de “trabalhador 

bom”, que, também ultraexplorado e faminto, no mínimo, justifica a sua existência empobrecida no 

sistema como “não criminoso”. 

 

2.2.5 O CONTROLE SOCIAL DOS POBRES E A MANUTENÇÃO DA DESIGUALDADE 

 

A lei, muito longe de ser imparcial, ainda se configura historicamente como um dispositivo 

de poder que uma classe aplica à outra, como já descrito: 

Nessas condições seria hipocrisia ou ingenuidade acreditar que a lei é feita para todo o mundo 

em nome de todo mundo [...] nos tribunais não é a sociedade inteira que julga um de seus 

membros, mas uma categoria social encarregada da ordem sanciona outra fadada à desordem. 

(FOUCAULT, 1987, p. 228). 
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Essa divisão chega a criminalizar a pobreza associada à desordem até chegar, enfim, a 

estabelecer uma verdadeira ditadura sobre os pobres (WACQUANT, 2011, p. 11) evidente, por 

exemplo, com a situação péssima dos presídios. Nos EUA, as prisões se encontram em um estado 

degradado tão terrível que “parecem mais com campos de concentração para pobres, ou com empresas 

públicas de depósito industrial dos dejetos sociais” (WACQUANT, 2011, p. 12). 

Os mecanismos de assistência social são afetados e afastados dos seus objetivos declarados e 

cooperam com a política de controle social, até que “a lógica panóptica e punitiva própria do campo 

penal tende a contaminar e em seguida redefinir os objetivos e os dispositivos da ajuda social” 

(WACQUANT, 2011, p. 107), tornando os mecanismos mais úteis ao controle do que para a 

assistência. 

Ao mesmo tempo, na escassez das assistências, a polícia começa a assumir as funções de 

assistências abandonadas ou malcuidadas por um novo modelo de estado neoliberal. Assim, a polícia, 

sem formação nem vocação específica, pega para si as tarefas abandonadas pelos serviços sociais, 

aumentando os cortes nas despesas públicas (WACQUANT, 2011, p. 137). 

Essa integração chega até a englobar o cadáver enfraquecido do sistema assistencial, 

constituindo um conjunto de práticas que querem atingir as populações insubmissas que não querem 

se submeter à nova ordem econômica. Assim, é criado e mantido “um complexo comercial carcerário-

assistencial, ponta de lança do Estado liberal-paternalista nascente [...] seu componente carcerário 

ocupando-se prioritariamente dos homens ao passo que seu componente assistencial exerce tutela 

sobre (suas) mulheres e filhos” (WACQUANT, 2011, p. 108). 

Dessa forma, os avanços legais são superficiais, não aparecem na essência. Já as medidas de 

assistência social — quando existem — parecem ser guiadas mais para um controle dos pobres, de 

modo a que permaneçam tranquilos no lugar reservado para eles na sociedade. 

Quando as pessoas não aceitam sobreviver com ajuda e querem sair da violência estrutural da 

pobreza trilhando os caminhos ilegais, buscando alcançar a riqueza vendida como padrão de sucesso, 

quando tentam resistir, têm que ter claro qual é a resposta social: a prisão com sua violência que 

consegue, por sua vez, ultrapassar as violências estruturais dos contextos de proveniências. 

 

2.3 PERSPECTIVAS FUTURAS ENTRE ABOLIÇÃO, REINTEGRAÇÃO E CONTROLE 

SOCIAL 
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Diante dos desafios colocados pela prisão no mundo contemporâneo, é fundamental recuperar 

aqui algumas teses oriundas das teorias abolicionistas que se nutrem das críticas evidenciadas neste 

capítulo e agregam outras, analisando o crime na sociedade, entendendo a prisão e, em alguns casos, 

também as penas, como um problema e não uma solução. 

Nascidas depois da Segunda Guerra Mundial, essas teorias se afirmam nos anos 1970 

enfocando sobre a impossibilidade de o sistema penal garantir uma convivência não violenta na 

sociedade. Como o sistema penal é analisado como um verdadeiro problema social, a abolição 

aparece, então, como uma resposta necessária. Os problemas da violência, do crime e da 

conflitualidade social necessitam, segundo os autores, de novo olhar e de soluções alternativas que 

não passem pela prisionalização dos problemas sociais. 

O movimento abolicionista ainda é sólido e nasceu debatendo questões relacionadas ao 

sistema de justiça em uma conferência mundial que reúne abolicionistas desde 1983. Seu objetivo era 

e é ir além da prisão — e até da punição — fugindo da tentação de fornecer soluções pré-empacotadas 

e simplistas, como a abertura imediata de todas as prisões. 

Conforme resumido por Ruggiero (2016), o abolicionismo pode ser definido como uma visão 

do mundo e ao mesmo tempo uma metodologia, além de ser um programa político. Os autores não 

pregam a abolição imediata da pena, usam o abolicionismo como uma escolha analítica (VIANELLO, 

2012, p. 51), porém não como um exercício puramente intelectual (RUGGIERO, 2016). 

O abolicionismo, que é uma visão particular sobre o crime e a lei, ao mesmo tempo, abraça as 

filosofias penais reducionistas que postulam que a punição — em particular a prisão — deve ser 

restrita a casos de particular gravidade e necessidade.(RUGGIERO, 2016). 

De acordo com um dos seus maiores expoentes (MATHIESEN, 2008), o abolicionismo pode 

ser resumido como uma aptidão para dizer não à legitimação do existente, uma orientação importante 

e viável, ainda que não seja possível alcançar uma abolição completa nos tempos atuais. Na visão 

abolicionista, além da busca de práticas para abordar a abolição, há uma constante análise crítica da 

legitimidade da prisão e das penalidades impostas, que parece contribuir para desconstruir as novas 

estratégias do poder para se legitimar usadas pela instituição prisional. 

No resumo de Bianchi (1991, p. 9), o abolicionismo é uma manifestação do “desejo humano 

de lutar contra esses modos ou instituições de natureza política, social ou religiosa que, num dado 

período histórico, são considerados injustos, errados ou iníquos”. Entre estes, no mundo atual, existe 

a prisão como uma instituição criticada por todos os abolicionistas. Depois das batalhas contra o 

castigo corporal e a pena de morte, a prisão é apenas aparentemente considerada mais “humana”, 
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como já vimos anteriormente neste capítulo (FOUCAULT, 1987; GOFFMAN, 1988, 1996; 

WACQUANT, 2011). 

Os estudiosos estão cientes de que existem diferentes ideias abolicionistas (RUGGIERO, 

2016). Não há teoria que inclua todas elas, vez que se trata de um pensamento oriundo de múltiplas 

fontes. Esquematicamente, a crítica expandiu-se da abolição da prisão original a ponto de desafiar o 

próprio sistema penal (NICOLAS; JUSTIN, 2015). Às vezes, essas teorias também criticam o sistema 

psiquiátrico como uma instituição total, mas focam principalmente no sistema de justiça criminal. 

Ultimamente, para além das formas clássicas do abolicionismo, foi estabelecido um abolicionismo 

carcerário que contesta a privação de liberdade sofrida por pessoas que nem sequer são condenadas, 

como podemos ver, por exemplo, na chamada “guerra ao terror” ou na gestão de imigrantes 

irregulares (NICOLAS; JUSTIN, 2015). 

Normalmente, essas visões têm muitos pontos em comum, mas não necessariamente 

discordam de todas as formas de aflição legal: por exemplo, existem várias teorias que não 

questionam as sanções monetárias. Entre as variações que existem dentro dos vários teóricos que 

abordam a área abolicionista, é importante destacar que Christie (1977, 2011), um importante 

expoente do movimento, que visa desconstruir o crime analisando-o como um conflito dentro da 

sociedade entre valores distintos, opta pelo direito penal mínimo, admitindo a existência da prisão 

para aquelas poucas pessoas que são socialmente perigosas e não podem viver em sociedade sem 

prejudicar outras pessoas. 

Existem versões graduais do abolicionismo que nos permitem pensar sobre perspectivas 

futuras a partir da desastrosa situação contemporânea. Na teoria proposta por Knopp et al. (1976), por 

exemplo, vejamos como, na primeira fase, é necessário lutar contra o encarceramento em massa e a 

construção de novas prisões. Na segunda fase, portanto, será necessário concentrar-se no 

esvaziamento da prisão, removendo o maior número possível de pessoas do sistema penal. Na terceira 

fase, tentamos limitar o máximo possível o uso da prisão pelo sistema de justiça. 

Constatamos, portanto, que a identidade do abolicionismo se estende a partir dos autores 

minimalistas — que acreditam que a prisão deve ser usada apenas como último recurso, em casos de 

extrema necessidade, aos movimentos que querem abolir o uso da prisão perpétua, além dos discursos 

dos abolicionistas mais radicais como os da legalização e descriminalização das normas punitivas. 

O abolicionismo também consiste em discursos que pertencem ao campo da análise política 

em geral, como os teóricos próximos ao socialismo, anarquismo ou que criticam o complexo 

industrial-prisional (DAVIS, 2003). Dessa forma, o abolicionismo faz parte de um projeto de 

sociedade revolucionária que problematiza as conexões com o sistema penal decorrentes do 
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colonialismo, da escravidão, do racismo e da precariedade do mercado de trabalho (WACQUANT, 

2011). 

Entre os argumentos comuns entre os abolicionistas, há o de que o poder de punir não se 

justifica em um nível ético-filosófico (NICOLAS; JUSTIN, 2015, p. 7). Nesse ponto, volta a análise 

de Foucault, segundo a qual o nascimento da prisão responde exatamente a essa dificuldade do poder 

de encontrar uma forma de punição tolerável, que não gera revoltas (FOUCAULT, 1987), 

escondendo-o também através da ideia de uma terapêutica, de uma educação, sempre prometida e 

quase nunca executada. 

Além disso, várias críticas são feitas à irracionalidade do sistema punitivo em relação aos 

objetivos propostos oficialmente (NICOLAS; JUSTIN, 2015). Os efeitos do sistema punitivo, muitas 

vezes ocultos da opinião pública, produzem, não raro, o oposto do que eles declaram, como vimos na 

primeira parte do capítulo. 

O abolicionismo enfatiza como o sistema de justiça criminal mantém e reforça as 

desigualdades sociais e as relações de poder e discriminação (NICOLAS; JUSTIN, 2015, p. 7). Aqui, 

aparecem os ecos das teses de Foucault (1987), quando enfatiza a função da prisão em dividir as 

classes populares e subtrair espaço para as formas espontâneas de revolta, reduzindo o campo para 

outra política possível, e de Wacquant (2011), quando enfatiza como esse mecanismo é usado 

massivamente no presente para manter as desigualdades que crescem cada vez mais com a expansão 

das políticas neoliberais, como vimos na primeira parte do capítulo. 

Difundido entre os abolicionistas é o pensamento que sustenta que não há realidade ontológica 

do crime (HULSMAN, 1986). A crítica do crime como objeto social é vista como um reducionismo 

que necessariamente tira de nós a complexidade do fato social. Com efeito, de acordo com o 

abolicionismo, os crimes, como sua gênese, são múltiplos e não podem ser trazidos de volta a um 

único rótulo. A única coisa que une o estupro, uma violação da lei de proteção ambiental, um 

vendedor de drogas e um ladrão é precisamente ser criminalmente processado pelas instituições e, 

portanto, sua criminalização. Os definidos como crimes não são eventos especiais entre todos os 

eventos que podem causar dor na sociedade. Estas são apenas uma pequena parte de fenômenos 

semelhantes que, no entanto, não atendem ao sistema penal. Não há, portanto, nenhum crime, mas 

apenas uma criminalização de fatos sociais que são confiscados pela justiça. 

A constituição da categoria de crime é perniciosa porque nega, ao mesmo tempo, o interesse 

da comunidade e das vítimas, gerando apenas uma disposição agressiva e retributiva que não 

recompõe os conflitos na sociedade. O aprisionamento e as punições contribuem, de fato, para 

reforçar as divisões na sociedade alimentando o mecanismo descrito por Davis (2003), para quem a 
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prisão se constitui como um depósito dos indesejados usados para fazer a sociedade esquecer os 

conflitos. 

Essa visão do mundo sustenta que o Estado confisque, subtraia e exproprie os conflitos das 

pessoas, que não são mais responsabilizadas, ao centralizarem em si a responsabilidade de determinar 

a solução, tentando trazê-las de volta à categoria abstrata de crime, construindo uma visão abstrata 

longe da complexidade do fato concreto. Para os abolicionistas, o conhecimento dos eventos que são 

definidos como crimes é possível única e exclusivamente em uma análise concreta e detalhada que 

permite visualizar formas e respostas alternativas para administrar o conflito. Temos que lembrar que, 

por trás da categoria crime, se analisada em detalhes, muitas vezes encontramos conflitos sociais, e a 

maioria dos crimes é contra a propriedade. 

A igualdade legal é alcançada através da possibilidade de todos poderem usar as instituições 

do Estado no caso de violação da liberdade de alguém de forma que seja possível restaurar o estado 

inicial. A intervenção do Estado seria, portanto, legítima em uma sociedade de acesso igual à justiça 

e a recursos disponíveis, dizem os abolicionistas. Porém, habitando sociedades injustas — em que 

esse acesso é negado a uma parte da população —, os abolicionistas questionam a suposta 

legitimidade da intervenção estatal. 

Contra o mito da ideia de que um aumento do encarceramento melhore a segurança, um dos 

principais argumentos dos abolicionistas é de que não há correlação direta entre encarceramento e 

crime (RUGGIERO, 2015). Um discurso difundido na sociedade afirma que mais prisões são 

necessárias porque os crimes aumentaram, mas, nos últimos anos, nos EUA, por exemplo, os crimes 

já se encontravam em declínio antes do início do encarceramento em massa (DAVIS, 2003). 

Como explica Angela Davis (2003), a migração de multinacionais para tentar pagar menos 

pelo trabalho deixa comunidades inteiras abandonadas, que de repente se veem sem trabalho e sem 

perspectivas futuras. Aqui, as condições são criadas para produção dos candidatos perfeitos para as 

prisões. As taxas de criminalidade são, portanto, influenciadas principalmente pelo desenvolvimento 

das forças sociais (MATHIESEN, 1996) e, como visto anteriormente, pelo aumento das 

desigualdades na sociedade (WACQUANT, 2011). Nesse caso, percebemos como o aumento das 

taxas de encarceramento tem pouco ou nenhum efeito sobre a diminuição do crime. 

Podemos observar como, segundo autores como Garland (2013), o nível de encarceramento é 

mais influenciado pela modificação de políticas, que se tornam mais punitivas — aumentando o 

número de fatos criminalizados e a duração e a dureza das penalidades —, do que por um processo 

social subjacente. 
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O novo Estado neoliberal, que não quer mais investir em seguridade social, encontra-se 

construindo uma retórica sobre o perigo representado pelos criminosos usando o medo para se 

legitimar e ganhar consenso (WACQUANT, 2011). As razões para a expansão do uso da prisão 

devem, portanto, ser buscadas em mudanças estatais e legais, como podemos ver no caso da redução 

da prisão na Holanda, que pode ser analisada como resultado de ações coordenadas entre profissionais 

e agentes estatais (DOWNES, 1988). 

Assim, constatamos a existência do fenômeno definido como seletividade penal: a violação 

da lei é de fato disseminada nas sociedades — pense apenas na venda de drogas consideradas ilegais 

ou no uso de material baixado ilegalmente na internet —, mas o sistema penal controla especialmente 

as pessoas que se tornaram frágeis dentro das sociedades. As análises mostram que, por exemplo, os 

jovens americanos com pele negra são mais propensos a encontrar o sistema punitivo do que as 

pessoas que cometem infrações em geral (DAVIS, 1998; WACQUANT, 2011). 

Pesquisas como essa mostram que o princípio de que “a lei é a mesma para todos” é utópico 

em nossas sociedades. Então, a seletividade penal mostra que a punição afeta aqueles que já são 

punidos na sociedade, possuindo menos recursos culturais, familiares, sociais e econômicos para se 

defenderem da justiça. Verifica-se que, na prática, há um processo penal diferenciado: é evidente a 

existência de um tratamento mais duro para grupos marginalizados ou com menos poder, como 

jovens, minorias e migrantes, enquanto grupos e indivíduos poderosos são escassamente fiscalizados 

e, quando acontece, conseguem escapar da resposta penal devido aos recursos econômicos, culturais 

e sociais à disposição deles (RUGGIERO, 2015). 

A seletividade penal reforça a “eliminação circular”, já destacada por Foucault (SIMON, 

1991) e salientada pelas teorias abolicionistas: fica evidente como a prisão se comporta como uma 

fábrica de exclusividades permanentes sobre os já excluídos e como universidade do crime para as 

pessoas que a sociedade hostil não apoia quando são libertadas. 

As pessoas se encontram, assim, na rua, pós-prisão, com relações ainda mais frágeis ou 

aniquiladas com relação à entrada, e com um currículo de experiências profissionais estigmatizante e 

ainda tendo que competir em um mercado de trabalho cada vez mais especializado e exclusivo. A 

opção “livre” de retornar à quebra da lei é, portanto, ainda atraente: a prisão espera, assim, receber 

novamente as pessoas que retornam à sociedade “livre” que as exclui livremente. 

Diante desses problemas, o abolicionismo não se coloca só como um pensamento utópico, mas 

propõe estratégias reformistas concretas e cotidianas que, no entanto, não podem esquecer o objetivo 

final a que se dirigem (RUGGIERO, 2015). Os abolicionistas podem se engajar em atividades que 

melhorem as condições de vida dos prisioneiros, desde que as reformas que apoiam não expandam 
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ou fortaleçam o sistema penal (DELISLE et al., 2015), como, por exemplo, defender a construção de 

novas prisões, como resposta à superlotação, ou defender o uso de alternativas penais sem 

monitoramento as quais podem ser usadas para aumentar o controle social, como visto no primeiro 

capítulo. 

Aqui, resgatamos a noção de “inacabado” de Mathiesen (1974) para descrever o longo 

caminho que se abre diante daqueles que se juntam ao movimento abolicionista: todos os novos 

elementos reformistas devem ser desenvolvidos para abrir novos desafios e novos campos onde novas 

lutas possam começar. O humanitarismo e intervenções pontuais e contingentes, para melhorar a vida 

da multidão de prisioneiros, estão conectados na mente dos abolicionistas com a visão estratégica de 

reduzir o encarceramento e, em última análise, com a abolição (RUGGIERO, 2015). 

Dificuldades podem ser encontradas entre os abolicionistas e os expoentes mais reformistas 

que são particularmente evidentes em alguns casos: nos Estados Unidos, pessoas que queriam abolir 

a pena de morte propunham prisão perpétua sem possibilidade de saída como alternativa (DELISLE 

et al., 2015). No entanto, para alguns abolicionistas, é estrategicamente essencial construir alianças 

com os reformistas para melhorar as condições atuais sem perder os objetivos de médio a longo prazo, 

vendo neles possíveis companheiros de viagem e não inimigos (DELISLE et al., 2015). 

Deve-se ter cautela ao fazer discursos que criticam a prisão, sem criticar o sistema que gera 

exclusão social. No debate contemporâneo, as propostas reformistas utilizam argumentos que exigem 

uma moderação das penas, indicando também seu custo econômico, que atinge números importantes 

com o aumento do número de pessoas privadas de liberdade. No entanto, essas propostas não 

consideram que o sistema econômico é baseado no desperdício das elites, sendo, portanto, a 

austeridade imposta apenas nos níveis mais baixos da escala social (RUGGIERO, 2015, p. 7-8). Nesse 

sentido, vemos que seria importante que a eventual redução dos custos do sistema penal fosse 

investida em serviços que ajudem na reintegração e no acompanhamento externo dos libertados ou 

no fortalecimento dos serviços públicos que possam reduzir o número de pessoas presas. 

Se, como visto anteriormente, o sistema penitenciário é usado como uma maneira de 

disciplinar e tornar dóceis e submissos os pobres que não aceitam as regras do mercado precário 

contemporâneo (FOUCAULT, 1987; WACQUANT, 2011), vemos, portanto, que o aparente 

desperdício do sistema penal, do ponto de vista das elites, é, na realidade, um ganho enorme para elas 

protegerem e aprofundarem a distribuição desigual dos recursos econômicos na sociedade. 

 

2.3.1  AS PROPOSTAS ALTERNATIVAS 
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Sendo assim, as propostas alternativas são necessárias no pensamento dos abolicionistas: 

também nos deparamos com a proposta de utopias concretas, que buscam, em última análise, não 

uma justiça abstrata e absoluta, mas uma redução das injustiças remediáveis e a tentativa de reduzir 

a quantidade de sofrimento no mundo, como nos lembra Christie (1982). 

Uma das alternativas, para Angela Davis (2003), que deve ser pensada como questão imediata 

hoje, é como impedir a expansão da população aprisionada e, ao mesmo tempo, como trazer as 

pessoas privadas de liberdade de volta ao mundo livre. Os debates sobre a libertação da prisão devem 

ser o principal objetivo diante da crise carcerária, tendo cuidado pela tendência a que não sejam 

marginalizados por causas da discussão sobre a reforma carcerária (DAVIS, 2003). 

Sob essa ótica, é preciso uma descriminalização de distintos comportamentos e uma redução 

do espaço ocupado pelo direito penal. Por exemplo, é muito importante que os esforços sejam feitos 

para impedir a criminalização do uso de drogas, do trabalho sexual e, em particular, dos migrantes 

(DAVIS, 2003), constituindo uma estratégia forte para reduzir o uso da prisão. Fundamental nesse 

processo de redução da população apenada é também a diminuição da duração das penas que pode 

ser alcançada através de uma conscientização dos tribunais ou uma redução das penas máximas em 

um nível legal (MATHIESEN, 1996). 

Uma reforma técnica simples do sistema penal não é suficiente, na visão abolicionista, se os 

discursos punitivos espalhados pela sociedade não forem modificados ao mesmo tempo. Como não 

há crime, mas apenas uma criminalização de fatos sociais que são confiscados pela justiça, é preciso 

elaborar uma nova visão e uma nova linguagem correlativa capaz de restituir a complexidade a 

eventos sociais, com seus atores, a sua história e seu contexto (HULSMAN, 1997). Aqui, 

vislumbramos que a educação pode ter uma enorme responsabilidade nessa tarefa. 

Nesse sentido, as obras de Hulsman nos mostram como o uso da noção de situação 

problemática substitui a noção de crime. De acordo com essa visão, as situações não podem ser 

reificadas e solidificadas porque são fluidas e potencialmente móveis, devendo, dessa forma, serem 

pensadas em seu dinamismo (RUGGIERO, 2016). Sob essa visão que nos permite conceber os 

chamados crimes como eventos, multiplicam-se os pontos de vista, aumentando, com isso, as chances 

de uma mediação bem-sucedida. 

Vemos a importância da educação também em Davis (2003, p. 17-19): segundo ela, uma 

intervenção educativa para levar a um aumento de consciência sobre as penas é necessária, visto que 

as imagens da mídia conseguem esconder a realidade da prisão e que as pessoas não estão conscientes 

da imensa expansão da prisão ou do fato de ser cada vez mais duramente repressiva (especialmente 

em toda a América). A prisão realiza o trabalho ideológico de esconder os indesejáveis, na maioria 
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pertencentes às comunidades mais marginalizadas, tirando a responsabilidade de nos envolver nos 

problemas da nossa sociedade, em particular no que concerne ao racismo e ao capitalismo global 

(DAVIS, 2003, p. 16). 

 A televisão pode ser um obstáculo no caminho da abolição, consolidando uma opinião 

pública que exige mais sanções: os abolicionistas dizem que não devem ser desencorajados por coisas 

que parecem óbvias e duradouras porque podem ser mudadas. Existem várias pesquisas empíricas 

(MATHIESEN, 2008, p. 60) que mostram como a opinião das pessoas se torna cada vez mais flexível 

quando as pessoas recebem informações detalhadas sobre o caso em questão, até que elas se tornem 

relativamente não-punitivas. 

O conhecimento e a proximidade das pessoas condenadas podem tornar os limites entre crime 

e normalidade mais ambíguos, quebrando a divisão rígida entre bom e mau e restaurando a 

complexidade das biografias humanas que se encontram afetadas pela justiça, questionando se a 

punição é realmente uma exigência para tomar conta da situação (NICOLAS; JUSTIN, 2015). Por 

isso, é importante nos lembrar de que existem outros espaços públicos alternativos (MATHIESEN, 

2008). 

Nesse sentido, de acordo com Mathiesen (1996), é necessário um trabalho de educação tanto 

na mídia quanto no nível microfísico — nos locais de trabalho, no bairro e nas escolas. Devemos 

procurar a possibilidade de uma reparação simbólica por meio da expressão da dor, a restauração de 

relacionamentos através de entrevistas e reuniões privadas e públicas e alocações generosas para 

tratamento das vítimas, quando desejado. 

Educativa e relevante pela conscientização da sociedade, encontram-se, entre as propostas dos 

abolicionistas, a abertura de prisões à sociedade e o estabelecimento de uma comunicação entre os 

internos e aqueles fora da prisão, subtraindo a invisibilidade daqueles e construindo um diálogo 

permanente (RUGGIERO, 2015, p. 6). 

Pode servir nesse caso também a justiça restaurativa, que aparece no final como o resultado 

concreto em que as análises abolicionistas nos levam ao mundo contemporâneo. Conhecimento, 

diálogo e proximidade são cruciais no pensamento abolicionista, assim como a colocação no centro 

do processo de justiça da vítima e sua centralidade na ação que envolve processos de mediação ativa. 

Há uma literatura crescente que mostra como a reparação em vez da prisão — vendo quem cometeu 

uma infração como devedor em vez de monstro — traz vantagens tanto para a justiça quanto para a 

democracia (DAVIS, 2003, p. 114). 

Nesse sentido, devemos sair da visão que enfoca toda a atenção sobre o criminoso e deslocar 

a atenção para a vítima, como também sugeriu Ruggiero (2010). As vítimas precisam ser assistidas: 
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são realmente ignoradas e não são compensadas de um ponto de vista simbólico, material ou social 

(MATHIESEN, 1996a). Interessante é também a proposta de Mathiesen (2008), que propõe investir 

na aceitação e na assistência das vítimas e não na obsessão com a punição correta. É possível pensar, 

por exemplo, em seguros para os danos sofridos pelas vítimas e suas famílias devido à ação 

considerada criminosa, que poderiam compensar, pelo menos parcialmente. 

A modificação das condições sociais precisa ser enfrentada: não é suficiente apenas falar sobre 

técnicas para reduzir o uso de prisão sem abordar as condições sociais e econômicas que levam até 

muitas crianças de comunidades carentes a serem “atendidas” pelo sistema de justiça (DAVIS, 2003).  

Para abolir as prisões, é necessária uma redistribuição decente de riqueza para reduzir a 

desigualdade — que aumenta o sentimento de injustiça — e uma comunidade que pode apoiar a 

reintegração e a reabilitação efetiva de pessoas que, talvez tomadas pela fúria ou desespero, 

cometeram atos ilegais (DAVIS, 2003). Uma sociedade mais solidária, melhor distribuição de 

salários, moradia, educação, condições de trabalho e cultura podem prevenir a exclusão social que, 

por sua vez, produz o ambiente propício ao crime (MATHIESEN, 1996b). 

Nesse sentido, as escolas podem ser uma alternativa incrível à prisão, se as estruturas de 

violência são eliminadas dentro das escolas que devem estimular a alegria de aprender, não 

expulsando os alunos difíceis, como sublinha Davis (2003). Deve-se acrescentar que essa 

responsabilidade é atribuída ainda mais incisivamente à escola na prisão. 

Os serviços sociais devem ser financiados, tendo um papel preventivo, havendo uma 

transferência contínua dos recursos recuperados do sistema prisional. No entanto, os serviços sociais 

devem ser impedidos de usar recursos para aumentar as funções de controle, como é tendência geral 

para os países que são inspirados pelos Estados Unidos, conforme nos mostra Wacquant (2011). Lar, 

trabalho e tratamento devem ser as diretrizes para a superação da prisão e para o retorno à sociedade 

das pessoas privadas de liberdade (MATHIESEN, 1996b). Para tal, é preciso: 

disponibilizar gratuitamente um conjunto de serviços e programas comunitários 
acessíveis a todas as pessoas que têm problemas com drogas, muito comum nos 

presídios, sem sugerir que todas as pessoas que usam drogas ilícitas devem, 

necessariamente, usar esses serviços. (DAVIS, 2003, p. 108). 

 

Assim, é necessário enfatizar que há mais pessoas nas prisões que têm sérios problemas 

mentais e emocionais do que nas instituições de cuidados mentais. Oferecer serviços de assistência 

além das disparidades de classe é outro veículo para a libertação da prisão (DAVIS, 2003). Devemos, 

portanto, abandonar a ideia de que existe apenas um sistema alternativo que pode ocupar o espaço da 

prisão. Precisamos pensar em uma constelação de estratégias e instituições alternativas para remover 

a prisão física e ideologicamente do espaço social (DAVIS, 2003). 
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Contudo, é necessário ter cuidado ao analisar propostas alternativas. Bianchi (1991) nos 

lembra como as prisões na história foram propostas como melhorias por aqueles que queriam abolir 

a tortura. O olhar distante dos filantropos das novas classes médias europeias considerou este novo 

modelo — que prometia transformar os criminosos em cidadãos e trabalhadores — como interessante. 

Os efeitos da prisão, no entanto, já estavam muito distantes dessa justificativa ideal e as prisões 

liberavam pessoas que haviam sido destruídas pelo cerceamento à liberdade e estigmatizadas na 

sociedade e que dificilmente poderiam ser reintegradas a uma vida considerada normal. 

Diante do que chamamos de alternativas, devemos nos perguntar se estamos diante de uma 

sofisticação do poder ou diante de uma opção que permite diminuir o uso da prisão ou a sua 

legitimação. Vejamos como existem as alternativas que tentaram desviar o caminho que conduz à 

prisão, as medidas alternativas, como a suspensão condicional de processo, e aquelas que tentaram 

desinstitucionalizar as pessoas, as penas alternativas, experimentaram, ao final, um aumento na rede 

de controle social (MATHIESEN, 1996; RONCO, 2017), não tendo estas realmente substituído a 

prisão — como visto no primeiro capítulo — e tendo aumentado em conjunto com o aumento da 

prisão. Novos grupos de pessoas são afetados por sanções alternativas ao mesmo tempo que os antigos 

grupos aprisionados permanecem internados principalmente na prisão. 

Algumas alternativas, em particular as desinstitucionalizantes, tiveram efeito de certo 

impacto, ainda que limitado, no uso da prisão (MATHIESEN, 1996). Dessa forma, é necessário 

continuar a avaliar seus efeitos e procurar novas alternativas, como pode ser a proposta da 

reintegração social da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) no Brasil. 

Lembremo-nos sempre da necessidade de estar vigilantes. Um exemplo é oferecido pelo 

serviço comunitário: constitui realmente uma alternativa para a prisão? A recusa de prestar serviço 

leva as pessoas à prisão? Não corremos, assim, o risco de nos encontrarmos diante de uma nova forma 

de trabalho forçado? Eles podem se tornar novas sanções opressivas e ineficazes? — pergunta-se 

Mathiesen (1996). Portanto, a atenção analítica deve ser transferida da prisão para as penalidades em 

geral e das penalidades em geral para a sociedade, vendo os efeitos produzidos das alternativas sobre 

os processos de criminalização entendidos como a produção de criminosos, para entender quais são 

os efeitos das supostas alternativas. 

 

2.3.2 A QUESTÃO PRISIONAL COMO QUESTÃO SOCIAL 

 

Vamos ver com interesse a perspectiva dos abolicionistas quando eles tentam se afastar dos 

discursos abstratos e distantes da lei e de seus representantes para recuperar a complexidade dos 
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conflitos subjacentes a cada evento considerado criminoso, estudando as relações sociais que são 

determinadas no contexto da interação das pessoas concretas. 

Os conflitos ainda hoje são comuns na sociedade, mas, ao mesmo tempo, são desorganizados 

e carecem da força necessária para provocar mudanças, principalmente as que são geradas a partir da 

prisão. Ao contrário dos tempos e do lugar — a Noruega, onde Mathiesen (1974) escreve The Politics 

of Abolition —, vemos que hoje as reformas dificilmente são alcançadas sob o impulso das lutas das 

pessoas prisioneiras, sendo vistas, quando são implementadas, principalmente como uma concessão 

generosa das autoridades. 

No meio dos conflitos, um problema, portanto, se abre na raiz das atuais propostas reformistas. 

Isso pode levar os criminologistas ao papel daqueles que imploram que as autoridades sejam 

tolerantes com as pessoas detidas (RUGGIERO, 2015), configurando, assim, uma visão que tem algo 

de elitista segundo a qual os acadêmicos pedem às autoridades para melhorar as vidas daqueles que 

são vistos como atores não especializados (RUGGIERO, 2012). 

As reformas propostas por esse grupo de acadêmicos mediadores, que esperam que o poder 

siga seus próprios conselhos como benevolentes, tendem a reproduzir as desigualdades na sociedade, 

privando as pessoas ainda mais do direito de falar e da capacidade de se representar (RUGGIERO, 

2016). Eles poderiam de fato tornar o poder mais forte, ao parecerem mais caridosos até o ponto de 

fazer com que os indivíduos desfavorecidos assumissem a responsabilidade de serem privados de 

liberdade de uma forma exclusivamente individual, eliminando as causas sociais que são 

compartilhadas pela comunidade. 

Perguntamo-nos: com as condições de vida de uma parte da população tão duras, é realmente 

possível melhorar as condições da prisão sem que as massas de pessoas optem por privar-se da 

liberdade, escolhendo a prisão como via para escapar do sofrimento da pobreza e da vida nas ruas 

devido às desigualdades sociais? 

São todos os conflitos mediáveis? Devemos ter sempre em mente que nem todos os conflitos 

são facilmente resolvidos e mediados: a saída da lei às vezes constitui o último trabalho para as 

pessoas que seriam lançadas na pobreza radical novamente sem ela. Além disso, certos conflitos 

envolvendo a distribuição desigual de recursos dentro das sociedades contemporâneas não parecem 

ter uma solução fácil e pacífica, uma vez que aqueles que acumularam recursos decidirão 

independentemente como redistribuí-los. De fato, estamos assistindo a uma tendência que aumenta 

as desigualdades dentro de um sistema e também as medidas penais que se tornam duras para manter 

as desigualdades (PIKETTY, 2014; WACQUANT, 2011). 
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Por isso é necessário pensar sobre e adentro dos movimentos sociais. Se alguma situação 

problemática pode ser reparada sem mudar as estruturas da sociedade, outras precisam de mudanças 

que afetem as raízes da sociedade contemporânea que só são possíveis se veiculadas por movimentos 

sociais, com estruturas de mobilização e análise capazes de reconhecer oportunidades políticas e 

realizar uma série de ações que tornem o conteúdo transgressivo do abolicionismo uma realidade 

(RUGGIERO, 2015). 

De fato, o abolicionismo é uma perspectiva que tem semelhanças com um movimento social 

(RUGGIERO, 2016) cujos objetos não se reduzem ao campo da crítica legal, nem pedem às 

instituições que legitimem e se apropriem das críticas ao sistema penal. A sociedade deve apropriar-

se das críticas produzidas e, especialmente, os grupos mais afetados pelas penalidades devem tomar 

consciência das responsabilidades coletivas e sociais que os levaram a impactar com o sistema 

punitivo. 

Os abolicionistas, portanto, reconhecem o poder cognitivo liberado pelos conflitos quando são 

analisadas suas potencialidades em abrir novos caminhos que podem levar a mudanças sociais. Ao 

mesmo tempo, esse conhecimento torna-se estéril se não for inserido e enraizado nos movimentos 

sociais que habitam os conflitos na sociedade. 

Sem falsas esperanças, ao contrário de uma série de acadêmicos mediadores, o abolicionismo 

parece enfocar uma conscientização explícita dos excluídos que devem ser portadores de suas lutas 

na primeira pessoa. Se a luta contra o crime envolve a redução de conflitos sociais, uma mudança 

social importante que pode reduzir os conflitos dentro da sociedade e, nesse sentido, o crime, é de 

fato possível somente através do discurso direto das pessoas mais afetadas pelo sistema penal no 

espaço dos movimentos sociais. 

Lembramos que, conforme Foucault (1987), as ilegalidades populares podem ser vistas como 

uma forma de resistência a uma ordem considerada injusta, mesmo sem essas pessoas estarem 

conscientes do potencial de mudança na sociedade em geral que elas abrem habitando os conflitos. 

Tais resistências podem transformar-se em pedido explícito de mudança política, ainda que a função 

implícita da prisão seja taticamente contrária, dividindo as camadas populares e despontencializando 

os movimentos sociais. 

Como vimos, a prisão funciona como um dispositivo para selecionar as ilegalidades populares 

e para punir duramente os que contestam a ordem existente, ao mesmo tempo que promove formas 

de integração ao pequeno crime ou ao mundo da delinquência organizada, fortemente reprovados 

para o mesmo povo, gerando uma distância que quebra a solidariedade potencial nas camadas 

populares. 
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Assim como em outro período histórico, na escravidão, a posse de outro ser humano era legal, 

podem alguns crimes, em particular os que são contra a propriedade, ainda hoje constituírem “um 

instrumento político que seja tão importante para a libertação da nossa sociedade quanto [a fuga] foi 

para a emancipação dos negros; teria essa acontecido sem ele?” (FOUCAULT, 1987, p. 240). 

Entender esse problema é fundamental para entender como a prisão tem papel tático, ainda 

mais na era do avanço do populismo penal, de separar as camadas populares e como existe uma 

necessidade de unificá-las outra vez, reivindicando mais direitos sociais para todos, lembrando a 

conexão fundamental entre segurança social e segurança física. É, então, “necessário reconectar a 

questão criminal e a questão social, a insegurança física cujo vetor é a criminalidade de rua e a 

insegurança social gerada em toda parte pela dessocialização do trabalho assalariado, o recuo das 

proteções coletivas e a ‘mercantilização’ das relações humanas” (WACQUANT, 2011, p. 15). 

A questão é enfocar que a luta contra o crime não passa, como quer uma visão simplista, por 

um aumento dos privados de liberdade — que atinge geralmente os mais pobres — e, sim, por uma 

nova luta contra a pobreza e a insegurança social, fator que aumenta o conflito social e empurra uma 

parte dos despossuídos ao crime: 

A despeito dos zeladores do Novo Éden neoliberal, a urgência [...] é lutar em todas as direções 

não contra os criminosos, mas contra a pobreza e a desigualdade, isto é, contra a insegurança 

social que, em todo lugar, impele ao crime e normatiza a economia informal de predação que 
alimenta a violência. (WACQUANT, 2011, p. 13). 

 

Estamos frente a uma batalha política fundamental, que vê no futuro uma luta entre um estado 

social, uma promessa ainda longe de ser cumprida e já sob ataque político, e um estado penal, já em 

construção, que avança: 

A Europa está numa encruzilhada, confrontada com uma alternativa histórica entre, de um 

lado, há algum tempo, o encerramento dos pobres e o controle policial e penal das populações 

desestabilizadas pela revolução do trabalho assalariado e o enfraquecimento da proteção 

social que ela requer e, de outro, e a partir de agora, a criação de novos direitos do cidadão 

[...] acompanhada de uma reconstrução efetiva das capacidades sociais do Estado, de modo 

a conduzir rapidamente à criação de um Estado social europeu digno do nome. Dessa escolha 

depende o tipo de civilização que ela pretende oferecer a seus cidadãos. (WACQUANT, 

2011, p. 159). 

 

Se nos EUA o estado penal se expressa de forma massiva na forma mais avançada, propondo-

se como modelo, na Europa se encontra ainda em uma fase em que essa construção não é ainda tão 

grande, mas tem potencialidade de seguir o mesmo caminho nos próximos anos, se não mudar as 

condições que fragilizam os trabalhadores. 

Também devemos recuperar uma ideia diferente de reintegração social, que consegue 

recompor as classes populares. Vejamos as propostas teóricas de Baratta e o modelo da APAC que 
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se forma no Brasil, que visa humanizar os cumprimento das penas privativas de liberdade através de 

seus Centros de Reintegração Social (CRS). 

 

2.4 OUTRA REINTEGRAÇÃO SOCIAL É POSSÍVEL? UMA PROPOSTA CONCRETA NO 

BRASIL 

 

No debate, é possível evidenciar, dentre outras questões, que vivenciamos uma transição do 

estado providencial para o estado penitencial, em que as prisões parecem, cada vez mais, campos de 

concentração para os pobres (WACQUANT, 2011). Torna-se evidente como a desumanização das 

pessoas privadas de liberdade, que acontece através do sistema de execução penal, naturaliza a 

violência que sofrem, ao mesmo tempo em que a prisão forma profissionais pela delinquência, 

orientando os infratores em carreiras criminais (GOFFMAN, 1988). 

Esses se agregam e compõem a delinquência (FOUCAULT, 1987), forma de ilegalidade 

organizada que se articula nas prisões, onde se recrutam os novos adeptos, envolvendo-os em 

atividades ilegais, mas toleradas na prática (como venda de droga e exploração da prostituição). 

Aparentemente rebelde, mas profundamente integrada ao sistema, essa delinquência também foi 

usada como um exército de reserva do poder, para dividir e reprimir as classes populares, quando 

começaram a praticar formas de ilegalidade que desafiavam o poder existente. Conforme Foucault 

(1987), os delinquentes, espalhando o medo ao crime na sociedade, legitimam e tornam tolerável o 

controle generalizado sobre a sociedade por meio da polícia. Por isso, vemos, no detalhe, como a 

prisão não fracassa e tem função específica, que mantém essa instituição viva, a despeito das 

inumeráveis críticas que recebe desde o seu nascimento: torna os corpos potencialmente rebeldes em 

dóceis — quando não os mata — despolitizados e prontos para serem explorados; legitima o poder 

de punir e legitima o Estado; produz a delinquência para separar as classes populares entre bom e 

mau, aumentando o controle sobre os pobres, reduzindo, assim, as possibilidades de rebelião e 

rejeição da ordem existente. 

Em síntese, o desafio para uma política de privação de liberdade que aspira a ser chamada 

progressista passa também por uma luta contra o sistema de poder em vigor, tornando-se uma batalha 

política mais longa e complexa do que uma resposta simplista que se concentra apenas no sistema de 

justiça. 

Pensar e implementar uma reintegração social eficaz é uma pauta que pode ser fundamental 

nessa luta mais geral que transforma o problema da prisão em um problema social, já que não 

podemos esquecer os milhões de pessoas que vivem atrás das grades. Como é difícil pensar em uma 
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imediata libertação, dada a intensidade dos conflitos em que essas pessoas estão envolvidas, 

precisamos pensar outros caminhos para abrir um debate e uma inclusão possível na sociedade 

pensando como gerir e influir sobre os conflitos que causaram danos a si mesmos e às outras vítimas 

dos crimes. 

A prisão, sem dúvida, dados todos os problemas que acarreta, precisaria ser abolida: “a melhor 

prisão é, sem dúvida, aquela que não existe” (BARATTA, 1990, p. 2, tradução nossa). Interessante é 

a ideia de acabar com as punições, em particular aquelas que a nossa sociedade aplica às pessoas que 

foram, em maioria, já punidas preventivamente das violências estruturais que caracterizam os 

contextos de desigualdade sociais de proveniências. 

Como visto, a curto e médio prazo, uma possível reintegração social também passa pelas lutas 

por uma redução no uso das condenações, em primeiro lugar, por meio da descriminalização de 

distintos crimes (por exemplo, posse de droga) e da utilização da prisão como última medida, 

estendendo ao máximo o uso das alternativas substitutivas da prisão. Nisso, não se pode esquecer de 

seguir pedindo o respeito dos direitos humanos, da educação e de uma esperança de vida após a prisão 

para os egressos. 

Precisamos ficar atentos: as alternativas para a prisão não podem ser usadas para aumentar o 

controle social, devendo ser vistas e aceitas pela sociedade. Encontramo-nos em uma situação-limite: 

por isso precisamos conhecer as alternativas viáveis desde agora, parando no caminho para buscar o 

“inédito viável” (FREIRE, 2011), não esquecendo o poder transformador da esperança. Essa 

esperança deve direcionar aqueles que querem pensar e construir caminhos que favoreçam a 

integração social das pessoas detidas. 

Conforme estudamos no primeiro capítulo, a reintegração social33 planejada nas prisões de 

todo o mundo não se torna prática em particular na contemporaneidade, pois, devido à superlotação 

e à falta de serviços, com seus direitos mais básicos violados, dificilmente os privados de liberdade 

encontram o interesse de se educar e de trabalhar. Quando esse existe, de toda forma faltam também 

espaços adequados, investimentos em formação e pessoas capacitadas, também porque os recursos 

são investidos principalmente em forças de "segurança", como vimos no primeiro capítulo.  

Essa falta estrutural de serviços em geral significa que os poucos presentes representam mais 

uma defesa para a instituição que querem se legitimar e um caso de marketing burocrático 

(WACQUANT, 2011) que quer esconder a punição por trás de uma ideia terapêutica, em vez de 

 
33Lembramos que “reintegração” é um conceito crítico, posto que a maioria dos privados de liberdade nunca foi 

integrada ao trabalho formal nem aos direitos devidos a eles enquanto cidadãos. 
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construir uma integração eficaz. Contudo, se os programas de reintegração social são atualmente, na 

maioria, um fracasso planejado, não podemos deixar as prisões sendo depósitos de pessoas. 

Conquanto não possamos jamais usar a ideia de reintegração social para legitimar o sistema 

penal, cujos problemas já foram evidenciados, deixá-la para trás no mundo do populismo penal que 

avança é perigoso. Assiste-se a uma tendência encontrada fortemente nos anos 1990, nos EUA e em 

muitos outros países, de acordo com a qual os discursos públicos começaram a mudar do objetivo de 

prevenção especial positiva (ressocialização, reintegração) para o objetivo de prevenção especial 

negativa (neutralização, incapacitação) (BARATTA, 1990, p. 1). Assim, na medida que se abandona 

a ideia de uma integração possível, avança-se e se consolida a ideia do criminoso como inimigo 

público, visto como irrecuperável, assumindo as prisões explicitamente o mero objetivo de 

neutralização, fortalecendo o populismo penal. 

Os discursos e as leis ainda apontam para a reintegração como objetivo da prisão, que, em 

todo o mundo, ainda se mostra difícil de ser efetuada. Sabendo o quanto a prisão real segrega, afasta 

e dificulta a integração social, é preciso pesquisar sobre modos de lograr isso, tendo em vista que: 

A prisão não pode produzir efeitos úteis para a ressocialização do condenado e que, ao 
contrário, impõe condições negativas em relação a esse fim. Apesar disso, o propósito de 

uma reintegração dos condenados à sociedade não deve ser abandonado, mas deve ser 

reinterpretado e reconstruído em bases diferentes (BARATTA, 1990, p. 1, tradução nossa). 

 

Existem modelos distintos de prisão que afetam menos ou mais a possibilidade de uma volta 

à sociedade (BARATTA, 1990). Esse passo dá a entender que existem diferentes realidades que 

podem reduzir os danos que a prisão causa nas vidas que se encontram nessa instituição. Assim, é 

preciso buscar medidas que podem ser aplicadas, desde já, para melhorar a vida dessa população 

invisível, sem, com isso, esquecer que a prisão, atualmente, gera criminosos e se insere no sistema 

social geral como defesa da ordem econômica, a qual, por sua vez, gera e quer manter fortes 

desigualdades econômicas. 

É necessário, então, reduzir ao mínimo a utilização da prisão e, ao mesmo tempo, estender os 

regimes abertos e garantir os direitos, em particular, educação e trabalho. Sendo o isolamento do 

mundo um dos fatores mais danosos, precisa ser reduzido, abaixando os muros da prisão (BARATTA, 

1990; COSTA, 2006b). 

Não se pode promover reintegração sem uma ação enérgica também na sociedade, que 

atualmente exclui os egressos por meio do processo de estigmatização, segundo o qual indivíduos 

não serão totalmente aceitos na sociedade que os verá primariamente como ex-presos (GOFFMAN, 

1988). Conforme Baratta (1990, p. 3), o conceito de reintegração social requer a construção de um 

processo de diálogo interativo entre prisão e sociedade, em que os cidadãos internos sejam 
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considerados pela sociedade e vice-versa. Dessa forma, a reintegração social tem que ser concebida 

como uma série de serviços, direitos a oportunidades educativas e de trabalho, garantidos para a 

sociedade e para as instituições, oferecidos aos internos e não submissos aos mecanismos 

disciplinares internos. 

Nesse ponto, parece interessante relatar algumas propostas de Baratta (1990), o que nos mostra 

que muitas coisas precisam mudar para tentar uma reintegração social efetiva. Deve-se ter uma 

continuidade nos programas pensados para privados de liberdade e egressos, aplicando um cuidado 

específico nas ações dirigidas a melhorar as situações familiares, ambientais e sociais do lugar a que 

o egresso volta. Isso não se pode dar sem entender que é preciso um trabalho social e político, o que 

demanda também novos operadores, com outra formação e outro perfil. O acompanhamento também 

é necessário ao retornar ao mesmo ambiente ou, se isso não for possível, a outro. Os organismos 

institucionais e comunitários devem ser envolvidos nos programas desde o começo, garantindo 

continuidade. 

A presunção de normalidade é fundamental: é preciso abandonar todas as concepções 

criminológicas antigas que veem como monstro o criminoso (GARLAND, 1999). Não existe 

anormalidade que acomuna toda a população detida, deixando de lado a mesma situação de detenção 

e os danos que esta gera. Resumindo, “o preso não é tal porque é diferente, mas é diferente porque 

ele é preso” (BARATTA, 1990, p. 6, tradução nossa). 

Segundo Baratta (1990), programas e serviços devem ser oferecidos sem interferências do 

contexto disciplinar. Nos serviços, a pessoa privada de liberdade necessita ser sujeito agente e não 

objeto de intervenção, como acontece com as ações disciplinares. Isso porque o conteúdo dos serviços 

precisa depender da necessidade e demanda dos privados de liberdade. 

A verificação do grau de ressocialização ou perigo atribuído como objetivo a esses serviços 

pode ser vista como um problema. Isso vai gerar um certo grau de oportunismo que corre o risco de 

invalidar os mesmos serviços. De fato, se o uso de serviços não é uma escolha livre dos sujeitos que 

veem sua utilidade, mas é determinado principalmente pelos benefícios esperados, eles podem se 

tornar totalmente inúteis. Evitar a associação de serviços com a avaliação evita a confusão indevida 

entre ofertas e imposição de serviços e entre funções internas e funções de ressocialização. 

Os critérios para agrupar os programas, segundo o autor, devem ser orientados no sentido de 

facilitar as interações do indivíduo com a família e o ambiente de pertença, reduzindo as assimetrias 

nos relacionamentos, melhorando os relacionamentos pessoais para melhorar o clima social no 

ambiente das unidades e, dessa maneira, evitar soluções violentas respondendo às solicitações e 

necessidades das pessoas privadas de liberdade, considerando-as como sujeitos de direito. Como 
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nessa visão os programas são vistos como serviços e direitos, este último teve que ser estendido a 

toda a população carcerária, incluindo as pessoas que aguardavam julgamento. 

O desenvolvimento de relações simétricas entre os distintos atores é outro fator importante 

para permitir valorizar efetivamente as demandas dos usuários. Sem isso, o perigo é que os programas 

novamente sejam vivenciados como extensão do contexto disciplinar. 

A reciprocidade e a rotação de papéis podem ser uma outra melhoria proposta por Baratta, 

visto ser a prisão uma instituição que ameaça a saúde dos mesmos operadores. As pessoas privadas 

de liberdade podem ter papéis diferentes nas unidades e desenvolver serviços dentro e fora da prisão, 

abrindo novos canais de interação com a sociedade. 

Necessitamos converter a anamnese criminal em uma anamnese social (BARATTA, 1990), 

superando a ideia do reencontro do indivíduo consigo mesmo e uma conexão com seu contexto social 

e econômico dentro dos conflitos da sociedade, desenvolvendo uma consciência histórico-politica, 

superando o individualismo e chegando à conclusão de que a “solidariedade com a própria classe, a 

participação em suas lutas dentro e fora da prisão, em outros movimentos sociais, permite reconstruir 

uma relação com a sociedade diferente da infração individual de suas regras.” (BARATTA, 1990, p. 

9, tradução nossa). 

As anamneses sociais são um processo não só das pessoas privadas de liberdade, mas de todos. 

Assim, voltamos à ideia da questão carcerária como questão social. A prisão se transforma em um 

laboratório onde são mais evidentes as injustiças do sistema como um todo. Nesse caso, porém, nos 

permitimos discordar de ver a importância das duas anamneses, porque não é possível não considerar 

também os problemas psicológico-familiar-éticos próprios das pessoas que encontramos nas prisões 

para pensar em uma reintegração, mesmo no espaço dos movimentos sociais. 

Então, fundamental é o processo de subtração aos técnicos da prisão e da questão prisional. 

Abandonando a ideia de delegar aos técnicos, a sociedade inteira deve assumir seu papel na tarefa da 

reintegração. Isso passa por uma tomada de consciência civil dos técnicos, trabalhadores sociais, 

psicólogos, educadores etc. e uma valorização dos saberes que devem espalhar-se para a sociedade, 

colaborando com os outros envolvidos não-técnicos. Em uma estratégia efetiva de reintegração, 

“nenhuma instituição, nenhum organismo do Estado ou da comunidade, nenhum cidadão, em 

princípio, é alheio a ele” (BARATTA, 1990, p. 9, tradução nossa). Se a sociedade não assume o 

problema, os técnicos serão empregados para solucionar os problemas da instituição e não da 

sociedade. Nesse caso, a segurança e a ordem vão ganhar prioridade contra a ressocialização. 

De acordo com algumas dessas propostas, um modelo está sendo desenvolvido no Brasil e se 

espalha pelo mundo, propondo-se como uma reintegração efetiva de pessoas privadas de liberdade, 
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discutindo justiça restaurativa, abrindo prisão e diálogo com a sociedade, bem como educando e 

capacitando a sociedade. 

A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), que promove esse modelo, 

“é uma entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que busca a recuperação da pessoa 

privada de liberdade, a proteção da sociedade, o alívio das vítimas e a promoção da justiça 

restaurativa” (RESTÁN, 2017, p. 9). 

Essa experiência, indicada hoje como alternativa e inovadora, é descrita como “o fato mais 

importante que está acontecendo no mundo hoje, em matéria prisional” (FBAC, 2016) pela Prison 

Fellowship International (PFI), órgão consultivo para assuntos penitenciários da Organização das 

Nações Unidas (ONU). O modelo APAC vai ser implementado como política pública no Brasil 

(FBAC, 2019a), sendo, atualmente, política pública no estado de Minas Gerais, cujo atual governo 

quer multiplicar as 3.702 vagas em 8.550 vagas até 2020 (FBAC, 2019b). Para reafirmar a 

importância internacional do modelo, vemos que o atual diretor-executivo, Valdeci Ferreira, ganhou 

o prêmio latino-americano de empreendedorismo social (FOLHA, 2018). 

Assiste-se a um interesse crescente por esse modelo de privação de liberdade, visto que é 

apresentado como tendo índices de reincidência inferior ao sistema comum, variando entre a marca 

de 8% e 15% contra o propagado índice de 70% nacional34 (CONSELHO NACIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO, 2016), além do baixo custo orçamentário do Estado e raríssimos casos de 

fugas35, indisciplina, rebelião e episódios de violência, contrários aos evidenciados no sistema 

prisional tradicional brasileiro. 

Atualmente, as unidades APACs administram mais de 40 Centros de Reintegração Social 

(CRS) em quatro estados brasileiros (Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Norte) e estão 

espalhadas em mais de 20 países (Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados 

Unidos, México, Peru, Uruguai, Alemanha, Belarus, Bulgária, Itália, Hungria, Coreia do Sul, Holanda 

e outros) (RESTÁN, 2017). 

Considerando as várias questões que surgiram dos estudos sobre restrição e privação de 

liberdade no mundo, parece de fundamental importância focar no modelo da APAC e na reintegração 

social que ela propõe. Nesse sentido, faremos uma análise dessa proposta de privação de liberdade, 

 
34Os dados sobre reincidência geral são um problema no Brasil. Os poucos estudos existentes apresentam 

resultados fortemente contrastantes. Aqui, queremos mencionar já vários estudos que indicam uma reincidência geral no 

Brasil entre 24% e 50%. Além disso, é necessário já mencionar que essa comparação entre os dois índices é problemática, 

sendo a população nas APACs com características diferentes em relação à população carcerária em geral. Esses dados 

serão discutidos em mais detalhes no capítulo sobre a questão da prisão no Brasil. 
35É possível observar que, mesmo nesse caso, seria necessária uma análise aprofundada nas diferentes unidades. 

Durante nosso segundo período de campo, testemunhamos uma fuga de três recuperandas, que culminou em seu retorno 

à prisão. 
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tentando entender como a política descrita pelos defensores do modelo se torna prática e como ela 

surge com relação aos problemas destacados na privação de liberdade contemporânea. Queremos 

entender como funciona o modelo APAC no Brasil e como ele pode contribuir para resolver a grave 

crise carcerária mundial e, em particular, a italiana. Em síntese, temos como objetivo evidenciar se o 

modelo APAC é uma sofisticação do modelo tradicional de prisão ou se efetivamente é uma nova 

forma de socialização dos apenados. 

Efetivamente, pretendemos analisar o que de educador tem concretamente o modelo 

institucional APAC, visto que se autodenomina como uma instituição educadora. No capítulo sobre 

a análise da APAC, procuraremos responder as seguintes questões: o que é educativo no modelo 

institucional? Como se efetiva a concepção educativa? O modelo APAC rompe com o modelo 

tradicional de prisão hoje existente? Assim, no próximo capítulo, apresentaremos o contexto 

brasileiro onde esse modelo surgiu, se enraizou e cresceu até o ponto de se tornar política estadual e 

ser candidato à política nacional. 
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CAPÍTULO 3 

A QUESTÃO PRISIONAL NO BRASIL 

O presente capítulo trata do processo de encarceramento no Brasil, que faz com que o país 

tenha a terceira maior população mundial de privados de liberdade, e sua relação com a questão da 

violência nos mais diversos rincões do território brasileiro. Na sequência, são apresentadas as 

características da execução penal segundo a Lei de Execução Penal e pelos relatórios feitos por 

organismos governamentais, judiciários e não-governamentais que analisam como esta se efetiva na 

prática. A seguir, analisaremos as funções que os presídios exercem na dinâmica socioeconômica 

brasileira. 

 

3.1 O ENCARCERAMENTO DE MASSA NO BRASIL 

 

Desde os anos 1990, a população prisional no Brasil aumentou 707%. Em 2016, a população 

prisional no país contava com 726.712 pessoas, distribuídas em mais de 1.460 unidades prisionais, 

representando a terceira maior população carcerária mundial, depois dos Estados Unidos e da China 

(BRASIL, 2017). 

Figura 9 - Evolução das pessoas privadas de liberdade entre 1990 e 2016 

 

Fonte: Brasil (2017, p. 9). 

Nesse contexto, o encarceramento feminino merece destaque. Isso porque houve um aumento 

extraordinário no aprisionamento de mulheres, que aumentou 656% entre 2000 e 2016 (BRASIL, 

2018). A população feminina aprisionada no Brasil é de 42.355, superada somente pela população 

dos Estados Unidos (211.870), China (107.131) e Rússia (48.478). A situação das mulheres é ainda 

mais crítica no Brasil se considerarmos a incidência de encarceramento: 40,6 mulheres encarceradas 

a cada 100.000 habitantes, sendo inferior só à dos Estados Unidos (65,7) e da Tailândia (42,355). 
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Figura 10 - Evolução da taxa de aprisionamento no Brasil entre 2000 e 2016 

 

Fonte: Brasil (2017, p. 12). 

A taxa de encarceramento aumentou 157% no Brasil, considerando o período entre 2000 e 

2016, passando de 137 pessoas aprisionadas para cada 100.000 habitantes para 352. 

Figura 11 - Evolução da população prisional, vagas e déficit de vagas entre 2000 e 2016 

 

Fonte: Brasil (2017, p. 20). 

Apesar de o número de vagas nas unidades prisionais ter aumentado, passando de 135.710 em 

2000 para 368.049 em 2016, a população prisional cresceu mais rapidamente. Assim, se em 2000 

faltavam 97.045 vagas, em 2016, passou para 358.663 vagas para receber os privados de liberdade. 

Figura 12 - Evolução da população prisional provisória entre 2000 e 2016 

 

Fonte: Brasil (2017, p. 14). 
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Nesse período, pode-se observar o crescimento da utilização da prisão preventiva, que em 

2000 representava 35% da população prisional e saltou para 40% em 2016, encontrando-se 292.450 

pessoas nessa condição. Em geral, esses sujeitos aguardam, em média, dois anos antes até a sentença. 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2015), desse total, 37% não serão 

condenados à pena privativa de liberdade, ou seja, são punidos com prisão só por serem julgados 

suspeitos. Vemos aqui já um potencial limite da APAC, que não se propõe a trabalhar com pessoas 

ainda não julgadas. A utilização da prisão preventiva é de fato um problema judicial que se torna um 

problema social extremamente relevante no panorama brasileiro que precisa ser solucionado na raiz. 

Milhares de famílias são afetadas por tais erros judiciários e, nesse caso, parece ser o estado quem 

precisa ser educado para reintegrar-se com essa parte da sociedade. 

A população aprisionada se concentra principalmente em alguns estados, em particular em 

São Paulo, seguido de Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro, que, juntos, concentram mais da metade 

dos privados de liberdade do país. 

Figura 13 - População prisional no Brasil por Unidade da Federação 

 

Fonte: Brasil (2017, p. 10). 

Pode-se registrar no Brasil, país de dimensão continental, uma grande diferença na taxa de 

aprisionamento entre os distintos estados, que varia entre 100 até 696. Dessa forma, fica claro que 

dentro da mesma nação existem políticas penais muitos diferentes que podem ser mais ou menos 

punitivas. 



94 

 

Figura 14 - Taxa de aprisionamento por Unidade da Federação 

 

Fonte: Brasil (2017, p. 12). 

Os condenados a penas até dois anos representem 7% do total; entre dois e oito anos, 47%, 

33% têm penas de mais de 8 anos e 13% são condenados a penas de mais de 20 anos. Vimos, portanto, 

que, mesmo para quem deseja reduzir o uso da prisão apenas por crimes mais graves, certamente 

existe a possibilidade de ampliar as medidas alternativas, pelo menos para os 54% das pessoas 

condenadas a menos de 8 anos de prisão. 

Figura 15 - Tempo total de penas da população prisional condenada 

 

Fonte: Brasil (2017, p. 44). 



95 

 

Os tipos de crimes imputados aos homens são, principalmente, tráfico (28%), furto e roubo 

(37%), e os homicídios representam apenas 11%. Vemos que, também nesse sentido, existe um 

grande espaço para subtrair pelo menos as pessoas consideradas não perigosas da prisão, que também 

são usadas nesse contexto de forma indiscriminada e não como último recurso disponível. Essa 

consideração é ainda mais evidente quando analisamos os crimes pelos quais as mulheres 

encarceradas foram acusadas: 62% por tráfico de drogas, 20% por furto ou roubo e apenas 6% por 

assassinato. 

Figura 16 - Distribuição por gênero dos crimes tentados/consumados entre os registros 

das pessoas privadas de liberdade 

 

Fonte: Brasil (2017, p. 43). 

A Lei nº 7.209/1984 já previa as medidas alternativas, descrevendo os problemas da prisão 

(tratamento penal que não funciona para a reintegração social e é gerador de criminosos, além de 

ineficaz para delinquentes habituais, possuir alto custo etc.), destinando essa pena, entretanto, só para 

delinquentes perigosos, utilizável no caso dos crimes mais graves e com reconhecida necessidade. Se 

a necessidade das alternativas não-custodiais vale para todos, de acordo com as regras da Organização 

das Nações Unidas para o tratamento das mulheres (The Bangkok Rules, 2010), esta é ainda mais 

urgente para as mulheres. A gravidade da situação é evidente se pensarmos que apenas em 2018 o 

Supremo Tribunal Federal decidiu pela concessão da prisão domiciliar para as mulheres acusadas de 

crimes não violentos e que têm filhos até os 12 anos, o que vai beneficiar diretamente, no mínimo, 

4.500 pessoas. 

Atualmente, são previstas distintas penas alternativas (INSTITUTO DE PESQUISA 

ECONÔMICA APLICADA, 2015a): 

1) Transação penal: o acusado de crime de pequeno potencial ofensivo com penas de, no 

máximo, dois anos, pode, através de negociação com o Ministério Público (MP), acordar a 
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aplicação de pena restritiva de direito ou multa suspendendo o processo. Se a pena é cumprida, 

o processo é extinto, caso contrário, o julgamento continua; 

2) Suspensão condicional do processo; 

3) Suspensão condicional de pena privativa de liberdade: para os condenados até dois anos de 

pena privativa, pode ser concedida uma medida restritiva de direitos ou uma pena alternativa. 

Se estas são cumpridas, a pena é extinta. De outra forma, a pena será cumprida 

completamente; 

4) Penas restritivas de direitos: para pessoas com condenações não superiores a quatro anos. 

Vamos ver como as penas alternativas são aplicáveis, no ordenamento jurídico brasileiro, só 

para crimes avaliados como de menor potencial ofensivo cuja pena máxima não seja superior a dois 

anos (transação penal e suspensão condicional do processo). No caso de crime com violência, com 

pena aplicada de até dois anos, é possível a suspensão condicional da pena. No caso de crimes sem 

violência ou grave ameaça, com pena de até quatro anos, é possível a substituição por pena restritiva 

de direitos. Vale lembrar que dificilmente essas alternativas são aplicadas para migrantes, moradores 

de rua e pessoas reincidentes. 

Entre as principais alternativas, encontramos: 

1. Reparação do dano; 

2. Proibição de frequentar determinados lugares; 

3. Proibição de se ausentar da comarca na qual reside; 

4. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; 

5. Limitação de fim de semana; 

6. Comparecimento periódico a juízo; 

7. Interdição temporária de direitos; 

8. Perda de bens e valores; 

9. Fiança; 

10. Multa; 

11. Prestação pecuniária; 

12. Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; 

13. Monitoramento eletrônico. 

Apesar dessas possibilidades, as penas alternativas não decolam no Brasil, havendo ainda uma 

utilização muito restrita desse expediente. Em pesquisa recente do Instituto de Pesquisa Aplicada 

(2015), em um total de 2.365 casos pesquisados, só 18,2% das sentenças previam uma medida ou 

pena alternativa para a prisão. 
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Figura 17 - Tipos de sentenças 

 

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2015, p. 37). 

De acordo com a pesquisa, os trabalhadores do sistema judiciário desconfiam dessas medidas 

devido à falta de fiscalização e estrutura para executar esse tipo de sanção (IPEA, 2015). Na pesquisa, 

eles alegam que faltam recursos humanos para fiscalização das penas e medidas alternativas (PMAs). 

Entre os outros problemas encontrados na pesquisa, destacam-se: 

1) A prisão cautelar tem uma incidência alta, sendo insubstituível no parecer dos especialistas, 

porque não se consegue obrigar de outra forma os réus a responder ao processo em liberdade; 

2) O arbítrio excessivo dos juízes, apontado em diversas entrevistas em que se afirma que os 

magistrados fundamentam-se na intuição, julgando os acusados pelo “jeito” de vida que o 

imputado leva e pela aparência; 

3) Existe uma forte resistência dos promotores e juízes na aplicação das PMAs, em particular 

nos casos que envolvem tráfico de drogas — contrariamente à decisão do Supremo Tribunal 

Federal (STF) do Brasil. A visão de muitos desses atores do poder judiciário julga o tráfico 

como o primeiro passo no ingresso no mundo do crime, o que levaria à necessidade da 

aplicação de penas mais duras. Outros defendem que as PMAs são equivalentes à impunidade. 

Outro grupo argumenta que seria necessária uma formação sobre a temática para os atores do 

poder jurídico; 

4) A falta de estrutura também gera problemas na execução das medidas alternativas. Há 

resistência da parte das instituições conveniadas em receber os apenados; 

5) Só a uma pequena parte dos processos se aplicam a composição civil, a transação penal e a 

suspensão condicional; 

6) Os tribunais que aplicam as PMAs atendem, proporcionalmente, a mais réus “brancos”, 

enquanto as varas criminais atendem, proporcionalmente, a mais réus “negros”, ajudando a 

reforçar as desigualdades raciais estruturadas na sociedade brasileira. 
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De toda forma, apesar da existência formal das alternativas, conforme a tendência que se 

encontra em outros estados, não se tem conseguido diminuir o uso da prisão, que segue crescendo, 

como foi visto anteriormente. Nós nos perguntamos agora: quais são as características comuns desses 

sujeitos presos? 

 

3.1.1 QUEM É O SUJEITO PRIVADO DE LIBERDADE NO BRASIL 

 

A figura a seguir apresenta um gráfico mostrando a faixa etária das pessoas privadas de 

liberdade no Brasil. A população prisional, como a população vítima de homicídio, é composta, na 

maioria, de jovens. Os jovens entre os 18 e 29 anos de idade representam 18% da população do Brasil, 

já nas prisões encontramos um percentual de 55% de pessoas que pertencem a esse grupo etário. No 

que se refere à população carcerária feminina, mais da metade é constituída por jovens de até 29 anos. 

São 487,7 jovens privados de liberdade para cada grupo de 100 mil jovens no Brasil. 

Figura 10 - Faixa etária das pessoas privadas de liberdade no Brasil 

 

Fonte: Departamento Penitenciário Nacional (2017, p. 30). 

A maioria das pessoas que se encontram presas apresentam baixo nível de instrução: 6% são 

analfabetos, 56% não completaram o ensino fundamental e pouco mais de 9% completaram o ensino 

médio. Entre as mulheres privadas de liberdade, 2% são analfabetas, 3% são alfabetizadas sem cursos 

regulares, 45% se encontravam ainda no ensino fundamental, 15% completaram somente o ensino 

fundamental, 17% estavam no ensino médio e 15% o concluíram. Ainda, 2% das mulheres privadas 

de liberdade tinham cursado o ensino superior e 1% tinha terminado (BRASIL, 2018). 
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Figura 18 - Escolaridade das pessoas privadas de liberdade no Brasil 

 

Fonte: Brasil (2017, p. 33). 

As pessoas negras, além de serem mais vítimas de homicídios, também são mais aprisionadas. 

A população negra no país é de 53%; e no sistema prisional, 64%. Ao contrário, os brancos, que 

representam 46% da população brasileira, correspondem apenas a 35% da população encarcerada. 

Figura 19 - Raça, cor ou etnia das pessoas privadas de liberdade e da população total 

 

Fonte: Brasil (2017, p. 32). 

Observamos, também, que 47% dos homens e 74% das mulheres privadas de liberdade têm, 

no mínimo, um filho. Vemos que têm mais de três filhos 37% das mulheres e mais de 10% dos 

homens. Nesse sentido, vemos que a prisão também afeta duramente as crianças privadas de seus 

pais. 
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Figura 20 - Número de filhos das pessoas privadas de liberdade no Brasil 

 

Fonte: Departamento Penitenciário Nacional (2017, p. 40). 

Segundo os últimos dados divulgados pelo Departamento Penitenciário Nacional (2017), 

havia 4.167 pessoas com deficiência física encarceradas. Destes, 64% encontravam-se em unidades 

sem condições específicas de acessibilidade, o que diminuía a capacidade de se integrarem ao 

ambiente. 

Dos 2.606 estrangeiros aprisionados no país, segundo o documento, 56% são do continente 

americano, 27% da África e 13% da Europa. 

  



101 

 

3.2 A EXECUÇÃO PENAL NO BRASIL 

 

No Brasil, há três principais objetivos teóricos da punição previstos na lei: retribuição, 

prevenção e reinserção social. O caráter retributivo mostra o caráter punitivo da pena, tendo que 

compensar os danos causados por uma expiação, representando uma indenização pelo crime 

cometido. 

A função preventiva é dividida em prevenção geral positiva, em que o estado afirma a força 

da lei através de punição, e prevenção geral negativa, que quer instilar medo na sociedade em geral, 

dissuadindo possíveis infratores. Há também um caráter preventivo negativo especial, que quer 

impedir a perpetração de um crime para aqueles que já o cometeram através da privação de liberdade 

e, posteriormente, através do medo gerado na pessoa apaziguada. 

A prevenção especial positiva, um dos aspectos mais importantes de acordo com a Lei de 

Execução Penal (LEP) brasileira, visa evitar o crime através da reintegração social do infrator, 

usando, para isso, a reeducação, a ressocialização, o tratamento penal etc. (NUCCI, 2018, p. 19–20). 

O primeiro artigo da Lei de Execução Penal Brasileira explica: “a execução penal tem por objetivo 

efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica 

integração social do condenado e do internado”, reiterando a importância fundamental do retorno à 

sociedade dos condenados. Também no art. 10 declara que são necessários vários meios assistenciais 

para esse fim, sendo dever do Estado assistir o apenado, inclusive após o período de execução penal 

quando egresso. 

Ademais, o art. 22 da mesma lei dispõe que a “assistência social tem por finalidade amparar 

o privado de liberdade e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade”. 

 

3.2.1 A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E AS ASSISTÊNCIAS 

 

Vemos, na figura, os vários atendimentos garantidos na lei para apoiar e concretizar a possível 

reintegração social do internado: 
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Figura 21 - Esquematização da execução penal 

 

Fonte: Nucci (2018, p. 51). 

A assistência material na lei é fornecida para garantir o direito à vida. Nutrição adequada e 

roupas dignas são necessárias e fundamentais, como a necessidade de morar em unidades saudáveis. 

A assistência à saúde pode ser assegurada por clínicas médicas internas. Quando isso não é possível 

nos presídios, é preciso oferecer o serviço externamente. 

A assistência legal é obrigatória na lei e gratuita para pessoas que não possuem ativos 

suficientes para pagar um advogado particular. Esse direito depende da Defensoria Pública, órgão de 

execução penal que deve estar presente em todas as prisões, apoiado pelos governos dos Estados, que 

devem fornecer os recursos necessários para a assistência. 

A assistência educacional é garantida na art. 205 da Constituição Federal que especifica que 

“a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

No art. 19 da Lei nº 7.210/84 (LEP), fala-se do ensino profissional, que “será ministrado em 

nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico [...]. A mulher condenada terá ensino profissional 

adequado à sua condição”. Esse tipo de ensino é de fundamental importância, permitindo ao interno 

o aperfeiçoamento ou a aprendizagem de uma profissão, necessária ao cumprimento do princípio da 

reintegração social. 

Segundo dispõe o art. 18, “o ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no 

sistema escolar da unidade federativa”. No mais, o art. 18-A refere-se ao seguinte: 
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o ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível 

médio, será implantado nos presídios, em obediência ao preceito constitucional de sua 

universalização. 

§ 1.º O ensino ministrado aos privados de liberdade e presas integrar-se-á ao sistema estadual 

e municipal de ensino e será mantido, administrativa e financeiramente, com o apoio da 

União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça 

ou administração penitenciária. 

§ 2.º Os sistemas de ensino oferecerão aos privados de liberdade e às presas cursos supletivos 
de educação de jovens e adultos. 

§ 3.º A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas 

de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, o atendimento aos 

privados de liberdade e às presas. 

 

O art. 20 da LEP dispõe que “as atividades educacionais podem ser objeto de convênio com 

entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados”. Com 

isso, se quer garantir a possibilidade de oferecer o ensino também às pessoas internas no regime 

fechado, até por entidades particulares. Vemos que também as bibliotecas são garantidas nos artigos 

21 e 21-A da LEP: “em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma 

biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e 

didáticos”. 

Já a assistência social é garantida pelos assistentes sociais contratados, a quem cabe garantir 

as relações com o mundo externo, com as famílias, os trabalhos e as atividades comunitárias, 

individualizando a execução penal, conforme o princípio de reintegração. 

Segundo dispõe o art. 23: 

incumbe ao serviço de assistência social: 

I – Conhecer os resultados dos diagnósticos e exames; 

II – Relatar, por escrito, ao diretor do estabelecimento, os problemas e as dificuldades 

enfrentadas pelo assistido; 

III – Acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias; 

IV – Promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação; 
V – Promover a orientação do assistido, na fase final do cumprimento da pena, e do liberando, 

de modo a facilitar o seu retorno à liberdade; 

VI – Providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da previdência social e do 

seguro por acidente no trabalho; 

VII – Orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima”. 

 

A assistência religiosa é igualmente prevista e não deve ser obrigatória para garantir o respeito 

pela liberdade religiosa para todas as pessoas. O art. 5.º, inciso VI, da Constituição Federal diz ser 

“inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 

religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”. 

Sempre fundamental para o propósito de reintegração, no artigo 28 da LEP, vemos que o 

trabalho é obrigatório, porque é, pela lei, “condição de dignidade humana” e terá que ter “finalidade 

educativa e produtiva” (grifo nosso). 
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O trabalho do privado de liberdade é obrigatório, mas a Constituição Federal veda uma pena 

de trabalhos forçados (art. 5º, XLVII, c). O trabalho não pode, portanto, ser imposto por punição 

corporal ou punição ativa, devendo ser pago. 

No entanto, a recusa ao trabalho é reconhecida como uma falta grave na LEP, o que impede 

de obter benefícios como a liberdade condicional, a progressão do regime ou a remissão de pena, 

disponíveis para quem trabalha. 

No lugar das férias e 13º salário, o interno tem direito à remição na proporção de um dia a 

cada três dias de trabalho. Constatamos que, com a remuneração declarada, fixada em não menos do 

que três quartos do salário mínimo, parece difícil cumprir todas as funções que a LEP prevê para o 

salário, quais sejam: 

a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não 
reparados por outros meios; 

b) à assistência à família; 

c) a pequenas despesas pessoais; 

d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em 

proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. 

§ 2.º Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para constituição 

do pecúlio, em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em 

liberdade (art. 28). 

 

O art. 31 da LEP estabelece que o trabalho deve ser compatível com a capacitação prévia do 

internado. Nos termos do art. 32 da LEP, vemos que, para uma volta ao convívio, a profissionalização 

é fundamental, devendo ser voltada para habilitações necessárias ao futuro, tendo em vista o mercado 

de trabalho externo: 

na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as 

necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. 

§ 1.º Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo 

nas regiões de turismo. 

§ 2.º Os maiores de 60 (sessenta) anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. 

§ 3.º Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu 
estado. 

 

Os horários são fixados na lei: o art. 33 da Lei de Execução Penal dispõe que “a jornada 

normal de trabalho não será inferior a seis, nem superior a oito horas, com descanso nos domingos e 

feriados”, prevendo um horário especial de trabalho para os “presos designados para os serviços de 

conservação e manutenção do estabelecimento penal”. 

 A LEP reconhece a possibilidade de fundações, empresas públicas ou privadas intervirem 

oferecendo trabalho às pessoas apenadas. Assim, é preciso que se garanta não apenas o salário, mas 

o valor pedagógico-profissionalizante do trabalho, sendo responsabilidade do Estado zelar por essa 

questão. 
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O art. 34 da LEP disciplina: 

O trabalho poderá ser gerenciado por fundação, ou empresa pública, com autonomia 

administrativa, e terá por objetivo a formação profissional do condenado. 

§ 1.º Nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e supervisionar a 
produção, com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem 

como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. 

§ 2.º Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa 

privada, para implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios. 

 

A responsabilidade da correta execução penal e do respeito dos direitos dos internos cabe 

sempre ao poder público, que supervisiona, coordena e organiza o trabalho nas unidades, também nos 

casos dos convênios com os privados. Por isso, vale lembrar que o “trabalho de condenado não pode 

gerar lucro para empresas privadas, pois é uma distorção do processo de execução da pena [...] Se, 

porventura, houver lucro [...] a este e ao Estado devem ser repartidos os ganhos” (NUCCI, 2018, p. 

58). 

Embora o trabalho externo seja também previsto, ele constitui uma exceção para os que se 

encontram no regime fechado, visto que, na visão da lei, este pode representar um risco para a 

sociedade. Por isso, para que o trabalho externo ocorra, é preciso haver escolta e um número reduzido 

de apenados que o realizam. Isso porque, se o trabalho externo se torna a regra, o regime fechado 

seria parecido com o regime aberto, perdendo-se, assim, a ideia da gradualidade da pena presente na 

LEP. O art. 36 da Lei de Execução Penal declara: 

O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou 
obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades 

privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. 

§ 1.º O limite máximo do número de presos será de 10% (dez por cento) do total de 

empregados na obra. 

§ 2.º Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração 

desse trabalho. 

§ 3.º A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. 

 

Ao contrário do trabalho interno, com a ideia de evitar a exploração dos privados de liberdade, 

a lei exige o consentimento explícito do interno, em particular porque “preso não pode, jamais, servir 

de mão de obra barata para empresas privadas” (NUCCI, 2018, p. 60). 

 

3.2.2 UMA SEPARAÇÃO “PEDAGÓGICA” 

 

A lei prevê uma separação com fins educacionais já na Constituição Federal. Para não ter 

efeitos de integração no mundo do crime e impedir que os reincidentes ou as pessoas que por mais 
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tempo são dedicadas a atividades criminosas influenciem as pessoas mais recentemente ingressadas 

nos presídios ou com crimes considerados menores, a separação da execução penal está prevista no 

art. 5º XLVIII da Constituição: “a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com 

a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado”. 

A separação também quer proteger jovens, idosos e mulheres de violência potencial. As 

mulheres, por lei, podem ser privadas de liberdade em espaços separados na mesma prisão masculina, 

mas, na prática, são frequentemente encontradas em edifícios reservados para elas. 

Qualquer pessoa ameaçada pode pedir para permanecer em uma área “segura”, isolada da 

maioria da população carcerária, conforme descrito no artigo 82 § 4.º, que prevê que “o preso que 

tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos 

ficará segregado em local próprio”. 

Vemos que a separação na LEP é assim pensada no artigo 82, incluído pela Lei nº 13.167, de 

2015: 

§ 3o Os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios: 

I - Condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados; 

II - Reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave 

ameaça à pessoa; 

III - Primários condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça 

à pessoa; 

IV - Demais condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em situação diversa 

das previstas nos incisos I, II e III. 

 

O art. 84 prevê a separação também dos privados de liberdade provisórios de acordo com os 

seguintes critérios: 

I – Acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados; 

II – Acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; 

III – Acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversas dos apontados nos 

incisos I e II”. 

 

A arquitetura é fundamental para garantir os direitos e a assistência às pessoas privadas de 

liberdade e, por isso, o art. 83 fixa que: 

O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com 

áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática 

esportiva. 

§ 1º Haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. 

§ 2º Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as 

condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) 

meses de idade. 
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§ 3º Os estabelecimentos de que trata o § 2o deste artigo deverão possuir, exclusivamente, 

agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. 

§ 4º Serão instaladas salas de aulas destinadas a cursos do ensino básico e profissionalizante. 

§ 5o Haverá instalação destinada à Defensoria Pública. 

 

3.2.3 LIBERDADE PROGRESSIVA: OS REGIMES DIFERENCIADOS 

 

O objetivo da reintegração passa pela individualização da execução penal, princípio já 

encontrado no quinto artigo da XLVI da Constituição Federal brasileira. 

Esse princípio permite que a execução da sentença seja modulada com base no comportamento 

do internado, que pode viver um tempo variável nos diferentes regimes previstos na legislação 

brasileira. Com a ideia de permitir uma reintegração gradual dos condenados à sociedade e diminuir 

a reincidência, a lei prevê diferentes regimes que garantem diferentes graus de liberdade. Existem 

três regimes: o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. 

No regime fechado, o interno passa o tempo integral dentro da unidade, podendo, apenas 

excepcionalmente, trabalhar externamente com escolta. O condenado à pena superior a 8 (oito) anos 

deverá começar a cumprir a pena em regime fechado. 

Depois de ter cumprido 1/6 da pena no mínimo, demonstrando boa conduta, pode ser admitido 

ao regime semiaberto, podendo obter autorização para o trabalho externo e voltar ao prédio só à noite. 

O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, 

desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. 

Nesse regime, o enfoque da reintegração social é mais explícito e se abrem possibilidades 

maiores de contato com o mundo externo. Os privados de liberdade, nos termos do art. 122 da LEP: 

poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, 

nos seguintes casos: 

I – Visita à família; 

II – Frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do segundo grau 

ou superior, na comarca do Juízo da Execução; 

III – Participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. 

 

Depois ter cumprido 1/6 da pena no mínimo no semiaberto, demonstrando boa conduta, pode-

se ser admitido ao regime aberto. No caso do regime aberto, na prisão domiciliar, o condenado 

trabalha externamente e depois volta para uma estrutura aberta chamada “casa do albergado” ou para 

a própria casa. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, 

desde o início, cumpri-la em regime aberto. 
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Em caso de condenação por crimes considerados hediondos pela lei, como, por exemplo, 

homicídio, estupro, latrocínio e sequestro, o tempo restante necessário para pedir a progressão de 

regime é de 2/5 do tempo restante para o réu primário e 3/5 para o réu reincidente. 

Vislumbramos, então, como a lei, em teoria, acredita na possível reintegração também das 

pessoas que cometeram crimes considerados graves, apesar de ser mais cautelosa. A ideia da 

progressão gradual é a de acompanhar, já na execução penal, o internado na sociedade. 

 

3.2.4 ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 

 

Para assegurar que uma reintegração social seja possível, além de assistência, trabalho e 

regime progressivo, a lei também prevê um acompanhamento dos egressos. Na ideia da lei, o estado 

deve acompanhá-los para encontrar casa, comida e emprego, a fim de evitar sua recaída no crime. O 

artigo 25 da LEP dispõe que: 

A assistência ao egresso consiste: 

I - Na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade; 

II - Na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado, 

pelo prazo de 2 (dois) meses. 

Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso II poderá ser prorrogado uma única vez, 

comprovado, por declaração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego. 

 

Apesar de dois meses de alojamento e alimentação não serem muito, o artigo 27 garante que 

“o serviço de assistência social colaborará com os egressos para a obtenção de trabalho”, tendo que 

oferecer-lhes assistência não só material. 

 

3.3 A EXECUÇÃO PENAL NA PRÁTICA 

 

Depois de ter visto o que está previsto na lei, vamos analisar os relatórios produzidos pelos 

órgãos que investigaram o sistema penitenciário brasileiro, para ver como a lei se transforma em 

prática e como ela consegue (ou não) atingir os objetivos a que se propõe. 

Averiguamos, em particular, como são disponibilizados o trabalho e a educação, quando é 

usado o sistema de progressão de regime pautado pela garantia da reintegração social gradual, a 

separação entre os que são pensados na lei como criminosos e os que recém ingressam no sistema 

penal, os funcionários contratados para trabalhar nos presídios e as assistências que eles fornecem. 

Ao final, analisaremos brevemente o nascimento e o crescimento das organizações criminosas nos 
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presídios do Brasil e as pesquisas sobre a reincidência, que é considerada alta, apesar de não se dispor 

de dados suficientes. 

 

3.3.1 O TRABALHO 

 

Reconhecido como direito e dever, o trabalho é considerado parte fundamental para a 

reintegração social na LEP, sendo, por isso, também usado como prevenção do cometimento de novos 

crimes. 

Além de ter que se garantir função produtiva, a LEP reconhece explicitamente a função 

educativa como finalidade do trabalho em privação de liberdade. Contudo, vemos que apenas 15% 

da população prisional (95.919 pessoas) estavam envolvidas em atividades laborais em junho de 2016 

(BRASIL, 2017), e só 13% trabalhavam fora dos presídios. 

 

Figura 22 - Pessoas em atividades laborais internas e externas 

 

Fonte: Brasil (2017). 

Os 87% que trabalham nas atividades internas realizam desde atividades de limpeza e gestão 

do presídio até serviços para empresas, organizações sociais ou do poder público. Vemos, porém, que 

esses trabalhos normalmente “atendem principalmente às necessidades das unidades penitenciárias, 

perdendo o caráter pedagógico inscrito na lei” (JULIÃO, 2012, p. 135). 

Não muito diferente é a situação das mulheres. Somente 24% das privadas de liberdade 

estavam trabalhando no último levantamento (BRASIL, 2018). 87% trabalham em atividades 

internas, o que faz supor realizarem trabalhos não muitos profissionalizantes e só 1.225 trabalham no 

externo, representando 3% do total. 
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A falta de um pensamento que abrange os direitos previstos e a finalidade da reintegração 

social é inscrita já no planejamento das estruturas: só 23% dos presídios femininos contam com 

oficinas de trabalho (BRASIL, 2018). 

Vale ressaltar que o trabalho dos privados de liberdade, apesar de não ter todas as garantias 

do trabalho “livre”, tem que ser remunerado por lei com, no mínimo, 3/4 do salário mínimo vigente. 

Todavia, observamos que 75% não recebem esse valor e 33% não recebem nada. 

Figura 23 - Remuneração recebida pelas pessoas privadas de liberdade em atividades 

 

Fonte: Brasil (2017). 

Sessenta e três por cento das trabalhadoras privadas de liberdade não chegavam a receber um 

salário nem 3/4 do salário mínimo, 20% trabalhavam sem compensação alguma e nenhuma 

trabalhadora recebia mais que dois salários mínimos (BRASIL, 2018). 

A assistência às famílias, um outro papel que a lei atribui ao trabalho assalariado, também se 

encontra vulnerável. O auxílio-reclusão36 não tem um impacto sobre a massa carcerária, uma vez que 

é recebido por somente 3% dos dependentes das mulheres. Assim, o impacto de amparo às famílias 

é extremamente reduzido, de modo que os privados de liberdade se tornam um peso econômico, ao 

invés de poderem contribuir para a vida econômica da família no mundo externo. 

Dificilmente, então, o privado de liberdade poderá, através do trabalho, como o que prevê a 

LEP, sustentar-se, ajudar a família e adquirir uma autonomia financeira. Assim, o trabalho perde 

 
36O benefício de auxílio-reclusão é devido apenas para aquele cidadão que contribuiu regularmente para a previdência e 

que acabou sendo preso em regime fechado ou semiaberto. Outra exigência é que o preso não esteja recebendo 

remuneração de empresa, auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço. O auxílio-reclusão, na 

verdade, serve aos seus dependentes, privados da renda da pessoa presa. Esposa ou companheira, filhos de até 21 anos ou 

inválidos ou, na inexistência destes, os pais que sejam dependentes economicamente — durante o período em que o 

segurado está preso em regime fechado ou semiaberto. Em caso de fuga do preso, o benefício é suspenso. 
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parcialmente sentido, sendo escasso, pouco ou nada qualificado e mal retribuído, quando é retribuído. 

A remição da pena aparece, assim, como uma das atrativas fundamentais desses “trabalhos”. 

 

3.3.2 A EDUCAÇÃO 

 

A educação, sem dúvida, tem um papel muito importante para a consecução de um trabalho 

que possibilite a reintegração social dos privados de liberdade. Prevista como direito, na LEP é 

pensada como necessária para permitir uma reintegração social, cumprindo também com o objetivo 

de prevenção da pena. A situação de partida é problemática porque 75% dos privados de liberdade 

pesquisados, em junho de 2016, não ingressaram no ensino médio”, configurando, já por si mesma, 

uma situação de vulnerabilidade frente ao mercado do trabalho, ao que vai se somar à estigmatizarão 

dos egressos. 

Em que pese o fato de o direito à educação ser previsto na lei, apenas 12% da população 

prisional no Brasil está envolvida em algum tipo de atividade educacional. Só 10% encontram-se em 

atividade escolar (alfabetização, formação desde o ensino fundamental até o médio, cursos técnicos, 

capacitação profissional) e os outros 2% estão envolvidos em atividades complementares como a 

remição pela leitura, esporte, lazer, videoteca e cultura (BRASIL, 2017, p. 55). 

Nessa população, a situação das mulheres é apenas um pouco menos precária: no último 

levantamento, constava que 23% estavam envolvidas em atividade escolar e apenas 4% participavam 

de atividades educativas complementares. Somente 30 mulheres participavam de cursos superiores e 

84 de cursos técnicos (BRASIL, 2018). 

Como se pode depreender, constata-se a precariedade da assistência educativa oferecida aos 

privados de liberdade, o que torna, diante dessa falta de cuidado, pouco relevante avaliar a qualidade 

do serviço educativo oferecido. 

 

3.3.3  A RESPONSABILIZAÇÃO PROGRESSIVA: O USO DOS REGIMES SEMIABERTO E ABERTO 

 

Ao contrário da função fundamental que a LEP atribui a uma progressão gradual entre o 

regimes fechado, semiaberto e aberto para a efetiva reintegração social, vemos que a progressão nos 

regimes não fechados é concedida apenas a uma minoria: apenas 15% estavam no regime semiaberto 

e 6% no esquema aberto em 30 de junho de 2016 (BRASIL, 2017, p. 13). 
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Figura 24 - Pessoas privadas de liberdade por natureza da prisão e tipo de regime 

 

Fonte: Brasil (2017). 

 

3.3.4 OS TRABALHADORES NOS PRESÍDIOS 

 

Pelo que se pode depreender, não constituem prioridade a reintegração dos privados de 

liberdade e tampouco a sua vida. Isso porque os recursos humanos são investidos principalmente na 

“segurança” e não nos programas de reintegração. 

Já em 2007, Julião (2012, p. 139) sinalizava que o sistema brasileiro valorizava mais a 

segurança do que o respeito ao “tratamento dos penitenciários”. Em 2007, 63,36% dos empregados 

no sistema penitenciário eram agentes, 10,71% trabalhavam na área administrativa e só 5,35% 

atuavam na área técnica. Além disso, os técnicos se encontram em conflito normalmente com os 

agentes, porque, no imaginário social, aqueles são vistos como os que “ajudam” os privados de 

liberdade, enquanto estes são vistos como o que são “contra” os privados de liberdade (JULIÃO, 

2012, p. 139). 
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Figura 25 - Profissionais em atividade no sistema prisional brasileiro 

 

Fonte: Brasil (2017). 

Em 2016, a situação piorou. Dos 105.215 profissionais contratados para atuar no sistema 

prisional, a custódia era a atividade principal de 74% do total, 8% eram cargos administrativos, 

dedicavam-se à saúde 6%, os educadores eram 3%, seguidos dos advogados (1%) e dos assistentes 

sociais (1%) (BRASIL, 2017). 

Os 2.849 professores, 1.265 psicólogos e 1.397 assistentes sociais tinham que tomar conta de, 

em média, respectivamente, 250, 530 e 574 privados de liberdade, sendo evidente uma falta de 

recursos humanos para realizar o objetivo da reintegração social previsto na Lei de Execução Penal. 

No geral, temos 8,2 privados de liberdade para cada agente, quando, para garantir a segurança, 

de acordo com o DEPEN, seria necessário ter, no mínimo, 1 agente para cada 5 privados de liberdade 

(BRASIL, 2017). 

A falta de agentes é um dos fatores que inviabiliza e torna fragmentário o planejamento das 

atividades educativas e de trabalho nas unidades, sendo sempre considerada a “segurança” a 

prioridade dentro da rotina prisional: 

Essa insuficiência é utilizada como pretexto para subtração de direitos das pessoas presas, 

como a não provisão adequada de insumos básicos (como alimentação), a interrupção de 

atividades como educação e trabalho pela ‘impossibilidade de movimentação dos internos’ 

ou pela permanência ininterrupta dos privados de liberdade dentro das celas, por exemplo 

(MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA, 2018, p. 

35)37. 

 

O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) encontrou situações em 

que um agente era responsável pela segurança de mais de 100 extensões. A ausência de agentes é 

 
37Pesquisa realizada entre abril e dezembro de 2017. 
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uma desresponsabilização evidente do estado com a segurança das pessoas internadas, que podem 

sofrer violência e morrer em caso de conflitos entre os internos ou com grupos criminosos 

(MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA, 2018, p. 35). 

Não raro, a falta de agentes provoca uma terceirização de funções de segurança que são 

transferidas para prisioneiros pertencentes a organizações criminosas, que usam ameaças, armas, 

punições e até confinamento para impor a ordem imposta. Além da violação dos direitos internos, 

esse fenômeno dá mais poder às organizações criminosas (MECANISMO NACIONAL DE 

PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA, 2018, p. 35). 

 

3.3.5 SUPERLOTAÇÃO E TORTURA ESTRUTURAL 

 

A superlotação, constante nos presídios brasileiros, pode ser considerada como tortura em si, 

além de ser responsável pela redução da “segurança” e de inviabilizar o acesso a serviços básicos 

como higiene, saúde, água, alimentação, educação e trabalho (MECANISMO NACIONAL DE 

PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA, 2018, p. 48). 

 

Figura 26 - Número de unidades prisionais por faixas de taxa de ocupação 

 

Fonte: Brasil (2017). 

No Brasil, a superlotação do Brasil chega na média dos 198%, com contrastes marcantes: 11% 

das prisões têm uma vaga para cada quatro privados de liberdade e só 21% das prisões não são 

superlotadas (BRASIL, 2017). Dessa forma, é fortemente inviabilizado qualquer trabalho de 

reintegração social na maioria das unidades. 
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Os profissionais que trabalham no sistema presidiário em distintos estados brasileiros atuam 

em estruturas improvisadas e dispõem de ferramentas inadequadas, pondo em risco a sua vida e a dos 

internos (JULIÃO, 2012, p. 142). Nesse cenário, os presídios se encontram sem regulamentos (25% 

dos estados), com conflitos nas diferentes funções, aumentando o grau de improvisação e fazendo 

prevalecer um poder arbitrário, que é caraterística constante das unidades prisionais e que se reforça 

sem regras claras (JULIÃO, 2012, p. 142). Nesse caso, o poder dos agentes na execução penal se 

torna sempre mais ilimitado, não sendo especificamente regulamentado. 

A arquitetura, por sua vez, também se mostra inadequada para a detenção de pessoas. Os 

espaços são insuficientes e não são pensados para as atividades de reintegração prescritas pela lei. 

Além disso, as estruturas estão geralmente em um estado de má conservação, não respeitando as 

necessidades das pessoas que estão trancadas lá. Por estas e outras razões, o Mecanismo Nacional de 

Prevenção e Combate à Tortura (2018) julgou os espaços inspecionados em 2017 como inadequados 

até para abrigar as pessoas. 

 

3.3.6 AS ASSISTÊNCIAS 

 

Definida como direito na LEP, a assistência material, conquanto seja amplamente defendida 

para a reintegração, não se encontra garantida. 

As inspeções do MNPCT revelam que o estado normalmente não oferece assistência material 

adequada. A precariedade, às vezes, chega ao ponto de não se fornecerem absorventes higiênicos para 

mulheres, obrigando-as a usar pedaços de pão como substitutos, configurando um tratamento 

degradante (MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA, 2018, p. 

63). 

Assim, os indivíduos privados de liberdade encontram-se dependentes da solidariedade dos 

outros, sejam eles membros da família, amigos, outros privados de liberdade ou organizações de 

caridade. A ausência do Estado permite que facções criminosas ofereçam ajuda e fortaleçam seu 

poder e influência, além de gerar um mercado ilegal que pode corromper agentes do Estado. 

(MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA, 2018, p. 63). Uma 

pesquisa do Ministério Público realizada em 2016 constatou que, em 1.438 unidades pesquisadas, só 

490 tinham disponibilizado camas para todos os privados de liberdade, 1.059 disponibilizavam 

colchões, apenas 516 forneciam roupa de cama e 101 forneciam a roupa em mau estado. Até a toalha 

de banho era fornecida somente em 494 unidades, das quais 85 forneciam esta em estado de 

conservação deplorável.  
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Figura 27 - Assistência material nos presídios brasileiros 

 

Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público (2016, p. 53). 

Vemos, portanto, que há uma grande quantidade de presídios que nem sequer garantem o leito 

(66%), situação que se agrava no nordeste do Brasil, onde há 73% dos presídios nessa condição. Um 

colchão é garantido apenas em 73,4% das unidades, 50,52% das quais no Nordeste. 

Figura 28 - Proporção de unidades com assistência material pelo total de unidades de cada região, 2015 
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Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público (2016, p. 54). 

O vestuário também é fornecido só em 686 unidades entre as 1.438 pesquisadas, em 147 casos 

em estado de péssima conservação. A alimentação, como cardápio, conforme preceitua a lei, é 

fornecida apenas em 939 unidades. Há 74 unidades que não fornecem nem um banho diário. 

Figura 29 - Quantidade de unidades com uniformes, que garantem o banho diário, com material de higiene pessoal e 

com cardápio orientado por nutricionista por região, 2015 

 

Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público (2016, p. 55). 

Assim, mais de 5% das unidades não garantem um banho cotidiano, e só 47,71% garantem 

uniformes. 
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Figura 30 - Proporção de unidades com uniformes, que garantem o banho diário, com material de higiene pessoal e 

com cardápio orientado por nutricionista pelo total de unidades de cada região, 2015 

 

 

Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público (2016, p. 56). 

Assim, as inspeções do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (2018, p. 64) 

nos mostram que o direito à alimentação adequada, o acesso à água e à higiene são precários. A má 

qualidade e a baixa quantidade de alimentos, além dos longos intervalos de espera, tornam a comida 

um direito inseguro (MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA, 

2018, p. 65). Em várias unidades, também o direito à água é restrito e a qualidade é duvidosa. Tempos 

limitados para os chuveiros geram conflitos entre prisioneiros que já vivem em espaços superlotados 

(MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA, 2018, p. 69). 

Verifica-se que cada porção de comida é paga pelo estado a R$ 25, o que está visivelmente 

em contradição com a qualidade das refeições oferecidas (MECANISMO NACIONAL DE 

PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA, 2018, p. 67). Portanto, o problema não parece ser 

apenas falta de investimento, mas, sim, a corrupção. A terceirização da preparação de alimentos pode 

ser transformada em uma oferta distinta entre contribuições pagas públicas e os alimentos realmente 

oferecidos nos estabelecimentos, ajudando a reduzir ainda mais a qualidade do produto e dificultando 

o controle do processo de produção terceirizado. As empresas privadas podem, assim, converter em 

lucro uma redução no custo dos alimentos, sendo conveniente para elas reduzir a qualidade do serviço 

contratado. 

É uma experiência comum que os privados de liberdade comam na cela, sem garfos e facas, 

às vezes até mesmo comem no chão. Insuficiência e má qualidade dos alimentos são frequentemente 
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relatadas pelos internos entrevistados (MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E 

COMBATE À TORTURA, 2018, p. 66). 

Dada a escassez e má qualidade, a comida é assim transformada em uma fonte de conflito 

potencial, gerando sanções disciplinares e aumentando a raiva que pode desencadear rebeliões. Uma 

melhor qualidade de alimentação é, de fato, uma das solicitações apresentadas durante as rebeliões 

(MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA, 2018, p. 66). 

 

3.3.6.1 Assistência à saúde 

 

A insalubridade dos espaços foi relatada pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate 

à Tortura (2018, p. 74), negando, assim, o mais básico dos direitos — o direito à vida —, tornando 

potencialmente a pena de prisão em pena de morte. 

15% dos privados de liberdade pesquisados pelo Depen em 2016 se encontravam em unidades 

que não possuíam módulo de saúde (BRASIL, 2017, p. 49), o que correspondia a mais de 102.017 

pessoas nessas condições. 

Figura 31 - Percentual de pessoas privadas de liberdade em unidades com módulo de saúde 

 

Fonte: Brasil (2017, p. 49). 
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Na pesquisa do MNPCT vemos que, apesar de ser prevista, na normativa, a implementação 

da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 

Prisional (PNAISP), que prevê Unidades Básicas de Saúde nos presídios, o oferecimento é parcial e 

não atinge ainda hoje 70% das pessoas privadas de liberdade (MECANISMO NACIONAL DE 

PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA, 2018, p. 71). 

Além disso, em casos que não podem ser resolvidos dentro da unidade, problemas foram 

encontrados com serviços fora da unidade local devido a carências de estoque ou à dificuldade de 

fazer análises e marcar consultas no serviço externo (MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO 

E COMBATE À TORTURA, 2018, p. 71), representando, assim, um potencial risco adicional de 

morte nas prisões. 

Não surpreende, então, que, no primeiro semestre de 2016, nacionalmente, foi realizada, em 

média, só 1,1 consulta médica para cada pessoa privada de liberdade ao longo do semestre. Ao todo, 

foram efetuadas 572.385 consultas médicas ao longo do semestre (DEPARTAMENTO 

PENITENCIÁRIO NACIONAL, 2017, p. 50), sendo que 78% delas foram realizadas dentro dos 

estabelecimentos prisionais.  

Além disso, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que lida com a dependência de álcool e 

outras drogas, além de cuidar das pessoas com sofrimento mental, também não presta assistência às 

pessoas privadas de liberdade (MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À 

TORTURA, 2018, p. 71). 

 

3.3.6.2 Assistência jurídica 

 

A falta de assistência jurídica é uma das preocupações que a pesquisa realizada pelo 

Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (2018, p. 61) notou com mais insistência. É 

presente uma falta de consciência do desenvolvimento do processo nos internos, tanto no que diz 

respeito à sentença, quanto em relação a outras questões importantes, como, por exemplo, pedidos de 

progressão de regime ou libertação condicional. 

A ausência ou carência de assistência jurídica se traduz em aumento dos prazos de prisão, das 

tensões dentro das unidades e maior possibilidade de ser vítima de tortura e maus-tratos, além da 

impossibilidade efetiva de se defender nos processos disciplinares internos às unidades. 

Vemos no gráfico abaixo que, de 1.438 unidades pesquisadas pelo Ministério Público, 13,84% 

não garantem uma assistência jurídica gratuita e permanente aos privados de liberdade carentes, 

percentual que chega até os 30,37% no Nordeste. O serviço de assistência jurídica interno ao 
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estabelecimento costuma ter uma posição complicada. Isso porque a denúncia de eventuais torturas e 

maus-tratos são feitas a trabalhadores que exercem suas funções no mesmo lugar dos denunciados. 

(MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA, 2018, p. 39), 

Contudo, é oferecido em 41,24% dos presídios pesquisados, dificultando a denúncia de maus-tratos 

pelos privados de liberdade. 

 

Figura 32 - Proporção de unidades com assistência jurídica gratuita e permanente aos privados de 

liberdade/internos carentes e unidades com serviço de assistência jurídica no próprio estabelecimento para cada região, 

2014–2015 

 

Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público (2016, p. 62). 

 

3.3.6.3 Assistência social 

 

A assistência social, pensada como fundamental na reintegração na LEP, não é sequer presente 

em 61,54% das unidades pesquisadas pelo Ministério Público, sendo que 52,92% dos presídios não 

dispõem de um espaço adequado, planejado para tal fim. 
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Figura 33 - Quantidade de unidades com recintos adequados para a atividade de assistência social e com equipe de 

assistentes sociais que acompanha os privados de liberdade/internos por região, 2015 

 

Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público (2016, p. 65). 

 

3.3.6.4 Assistência religiosa 

 

Podemos ver, na pesquisa do Ministério Público, que, entre as 1.438 unidades pesquisadas, só 

713 tinham local destinado para os cultos religiosos, o que corresponde a 49,58% do total. Como no 

Brasil ainda há grande estigmatização das religiões de matrizes africanas, em 94 unidades se 

encontravam privados de liberdade que declararam não serem assistidos nessa dimensão. Em 17 

unidades, havia a obrigatoriedade de participar das atividades religiosas, contrariamente ao que 

garante a Constituição. 

Figura 34 - Quantidade de unidades com local destinado à realização de cultos religiosos, com privados de liberdade 

que ressentem da ausência de alguma representação religiosa e com privados de liberdade obrigados a participar de 

atividade religiosa por região, 2015

 

Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público (2016, p. 66). 
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Constatamos que essa imposição de religiões majoritárias e a ausência de religiões 

minoritárias se encontram também na pesquisa do MNPCT: 

Observa-se mesmo a imposição de outra religião que não a sua, ou a ausência de 

representantes do mesmo credo, em instituições de privação de liberdade, expressões de 

tortura ou tratamento degradante, desumano e cruel. 

A imposição religiosa fere também os direitos da comunidade LGBTI brasileira, que tem 

sido levada a “tratamentos” baseados, inclusive, em imposições de fundo religioso frente à 

orientação sexual que foge à heteronormatividade (MECANISMO NACIONAL DE 
PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA, 2018, p. 21). 

 

A partir de um estudo realizado pelo Instituto de Estudos da Religião (ISER), levantamos que 

as religiões afro-brasileiras são pouco visíveis nas prisões, devido ao preconceito histórico construído 

pela colonização de marco católico e também devido à necessidade de seus próprios espaços para os 

rituais de transe. É também relatada uma dificuldade dessas instituições religiosas em cumprir os 

requisitos formais exigidos pelas unidades para o seu registro (INSTITUTO DE ESTUDOS DA 

RELIGIÃO, 2012, p. 9). 

Essas religiões, assim como seus seguidores, de fato enfrentam grandes dificuldades e 

preconceitos na sociedade brasileira, que se fortalecem dentro das unidades de privação de liberdade 

(INSTITUTO DE ESTUDOS DA RELIGIÃO, 2012, p. 53), tornando muito difícil ganhar o espaço 

e o respeito necessário para liderar uma comunidade religiosa em um lugar complicado como a prisão. 

Outro problema que concerne à presença das religiões africanas nos presídios é que os 

representantes dos cultos — chamados pai de santo mãe de santo — não são pagos por seus deveres 

e geralmente são pobres (INSTITUTO DE ESTUDOS DA RELIGIÃO, 2012, p. 54). Isso dificulta a 

locomoção para as unidades prisionais, que geralmente são localizadas a distância dos centros 

urbanos. 

Na prisão, há uma disputa religiosa em que católicos e evangélicos são a maioria tanto em 

número como em recursos oferecidos com o objetivo de consolidar e obter novos fiéis. Os grupos 

espíritas e as religiões afro-brasileiras estão muito longe de conseguir o mesmo poder e força dentro 

das prisões (INSTITUTO DE ESTUDOS DA RELIGIÃO, 2012, p. 23). 

É importante ressaltar que, por causa de bens materiais e da assistência adicional que o fato 

de pertencer a uma religião garante, os grupos mais poderosos, evangélicos e católicos, conseguem 

atrair várias pessoas com conversões oportunistas (INSTITUTO DE ESTUDOS DA RELIGIÃO, 

2012, p. 9). 

Portanto, as religiões afro-brasileiras muitas vezes não fazem parte do cotidiano das prisões 

(INSTITUTO DE ESTUDOS DA RELIGIÃO, 2012, p. 32), tornando, assim, parcial a assistência 

religiosa que deve ser oferecida indiscriminadamente a todas as pessoas privadas de liberdade. 
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3.3.7 O DIREITO À VIDA 

 

O sistema carcerário, com todas as suas omissões, tanto na assistência à saúde física e 

psicológica quanto na segurança interna, tem sérias consequências. Além de tornar a jornada de volta 

à sociedade extremamente difícil, pode determinar a morte física dos internos. Há, pelo menos, 6.368 

mortes contadas de 2014 a 2017 por doenças, suicídios e assassinatos (PASTORAL CARCERÁRIA, 

2018, p. 62). 

Na última busca do Ministério Público, considerando o período 2014–2015, registraram-se 

1.752 mortes nas unidades prisionais. Vemos aqui que a falta de segurança das unidades de internação 

resulta em 301 assassinatos, 4.587 lesões corporais e 8.306 feridos. As precárias condições higiênicas, 

a lentidão e a insuficiência no atendimento médico contribuem para o elevado número de mortes. 

Figura 35 - Quantidade de suicídios, homicídios, mortes, privados de liberdade com ferimentos e lesões corporais por 

região, 2014–2015 

 

Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público (2016, p. 59). 

As mortes são provavelmente em maior número. Vale lembrar que o MNPCT identificou 

vários desaparecimentos forçados dentro das unidades, o que pode sinalizar desde omissões de 

autoridades públicas até a presença de fortes indícios que envolvem diretamente agentes 

penitenciários. (MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA, 2018, 

p. 50). 

 

3.3.8 PUNIÇÕES ALÉM DA PUNIÇÃO: A ARBITRARIEDADE DO SISTEMA 

 

Há um processo de criação de normas por parte das administrações penitenciárias que não 

existe na lei. Isso ocorre, por exemplo, quando as próprias administrações decidem quais faltas são 

consideradas leves e médias, tendo, então, um efeito decisivo sobre a execução penal (NUCCI, 2018, 
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p. 19). Esse fenômeno pode aumentar a arbitrariedade da execução penal, dependendo da vontade do 

diretor encarregado da prisão. 

As limitações dentro das prisões são frequentemente mais fortes do que as permitidas por lei: 

por exemplo, as visitas podem ser restritas a apenas membros da família de primeiro grau, quando a 

LEP admite acesso a amigos. Muitas pessoas também declararam a negação do direito de enviar cartas 

ou de chamar famílias (MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À 

TORTURA, 2018, p. 46). 

As pesquisas do MNPCT apontam que, apesar de a lei garantir o direito de defesa, foram 

encontradas sanções arbitrárias impostas pelos agentes e privados de liberdade escolhidos como 

representantes para administrar a disciplina, sem regulamentos específicos para evitar abusos. 

(MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA, 2018, p. 35). 

A despeito do fato de a “revista íntima vexatória”38 ser considerada ilegal pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) desde 2012, a MNPCT a encontrou ainda em funcionamento em diversas 

instituições (MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA, 2018, p. 

47), impondo-se como uma prática arbitrária que não respeita a dignidade nem mesmo dos membros 

da família de pessoas privadas de liberdade. 

O uso de grupos policiais considerados de excelência para as intervenções descritas como 

particularmente perigosas dentro das unidades prisionais contribui para a arbitrariedade da prisão. 

Esses grupos são notoriamente uma fonte de alegações de tortura devido ao uso excessivo de força, 

por causa do uso de armas elétricas, armas com munição letal e não letal, gás de pimenta e gás 

lacrimogêneo (MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA, 2018, 

p. 40). 

 

3.3.9 VIOLÊNCIA, PRIVAÇÃO DE DIREITOS E CONSTRUÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS 

 

A violência institucional e a falta de respeito aos prisioneiros ajudaram na constituição de 

organizações de detentos numa função de princípio defensivo e protetivo contra a arbitrariedade da 

prisão, fenômeno que gerou as chamadas “facções” no Brasil (MECANISMO NACIONAL DE 

PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA, 2018, p. 51). As duas maiores organizações criminosas 

no Brasil nasceram nas prisões: o Comando Vermelho (CV) nasceu em 1979 na prisão de Ilha Grande 

(RJ) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) nasceu em 1993 na Casa de Custódia de Taubaté (SP). 

 
38Assim chamada porque não usa métodos considerados mais humanos, sendo realizada de maneira manual, 

invasiva, em que as pessoas precisam se despir, saltitar, agachar e ter as partes íntimas inspecionadas — procedimento 

humilhante em particular para as mulheres. 
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Desde 1980, tem havido um aumento do crime organizado no Brasil, do tráfico de drogas e 

armas que se desenvolve em sequestros, lavagem de dinheiro, assalto a bancos, roubo de veículos, de 

bens e valores de transporte. O dinheiro obtido dessas atividades aumenta o poder de organizações 

criminosas que agora podem subornar e obter benefícios de agentes públicos (COMISSÃO 

PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, 2015, p. 193). 

Na ausência do Estado, as facções podem oferecer melhores condições de vida aos seus 

membros, consolidando-se cada vez mais dentro das prisões e atingindo dimensões capazes de 

corromper as autoridades, mesmo no nível político. O aumento de membros e seu respectivo poder 

permite a organização de rebeliões que exerçam pressão sobre as administrações penitenciárias. Eles 

podem, assim, evitar o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD)39 para os membros ou facilitar visitas 

íntimas, para permitir a entrada de objetos proibidos ou alimentos especiais, aumentando o carisma 

de outras pessoas privadas de liberdade (COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, 2015, p. 

193). 

Além da superlotação, tortura e assassinatos, nos últimos 16 anos, o tráfico de drogas se 

expande junto com a população aprisionada, que aumenta ainda mais, e as prisões se tornam 

dominadas por facções criminosas (COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, 2015, p. 192). 

Diante desse cenário, onde prevalecem as mortes, a violência, a tortura da privação de direitos, 

a tortura explícita, a precariedade das vidas dos indivíduos e a ausência do Estado, as organizações 

criminosas se fortalecem oferecendo apoio aos familiares, cestas básicas, transporte, funerais e outras 

assistências que são pagas pelas facções para pessoas fiéis a eles (COMISSÃO PARLAMENTAR 

DE INQUÉRITO, 2015, p. 190). 

A precariedade dos recursos investidos em segurança dentro das prisões tem delegado às 

mesmas facções, quando presentes, o poder de garantir o respeito da ordem dentro das unidades. O 

Estado colabora, dessa forma, com o recrutamento de novas afiliadas para organizações criminosas 

que usam a organização de envio como um critério prioritário para dividir as pessoas, em vez de usar 

os critérios previstos na lei (MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À 

TORTURA, 2018, p. 52). 

Portanto, é possível observar que mesmo pessoas que não têm uma organização são 

encorajadas a escolher uma para obter maior proteção no curso da execução penal. A divisão dos 

privados de liberdade para afiliação às facções se instituiu silenciosamente até se tornar referência 

 
39Regime disciplinar particularmente punitivo onde as liberdades concedidas nos espaços prisionais são 

posteriormente restringidas. 
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em alguns estados, o que acaba consolidando e fortalecendo as mesmas facções em troca de uma 

redução das violências nas unidades (JULIÃO, 2012, p. 138). 

As transferências para o RDD em prisões federais ou em regimes especiais que, na teoria, 

tiveram que servir para reduzir a força das facções, cujos líderes continuaram a atuar até mesmo na 

prisão, contribuíram para a distribuição nacional das organizações, criando novos líderes e relações 

entre privados de liberdade em diferentes Estados (MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO 

E COMBATE À TORTURA, 2018, p. 52). 

 

3.3.10 INEXISTÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO EXTERNO E DAS ASSISTÊNCIAS AOS EGRESSOS 

 

Apesar de ser fundamental na reintegração, em particular das pessoas que passaram muito 

tempo na prisão, dadas as condições de execução penal no Brasil, entendemos que “lamentavelmente, 

na maior parte das cidades brasileiras, onde há presídios, o serviço de acompanhamento de egressos 

inexiste. A consequência é o abandono ao qual é lançado o egresso, que nem mesmo para onde ir tem, 

após o cumprimento da pena” (NUCCI, 2018, p. 49). Somente a presença de uma família ou de uma 

rede relacional pode compensar essa situação, auxiliando no complicado processo de reintegração e 

aumentando as chances de afastamento das pessoas dos atos delitivos. 

 

3.3.11 A REINCIDÊNCIA E O FRACASSO NA PROTEÇÃO DA SOCIEDADE 

 

Não é de surpreender, portanto, que grande parte do que é prescrito por lei com o objetivo de 

reintegrar pessoas condenadas na sociedade seja quase totalmente inaplicada, o que leva a 

reincidência criminal no Brasil ser estimada como alta. 

Sabemos que a reincidência e sua mensuração não são determinadas unicamente pela 

execução penal, porém, dadas as condições descritas no capítulo, entendemos que o sistema prisional 

é altamente criminógeno. 

Vemos, entretanto, que as pesquisas acerca da temática são escassas, além de os dados 

variarem, entre 24,4% e 70%. 

O conceito de reincidência criminal é muito usado no debate público. Em geral, entende-se a 

reiteração de fenômenos definidos como crimes e a construção de trajetórias no “mundo do crime”. 

Essa definição é muito genérica e difícil de medir. 

Vemos também que os conceitos de reincidência usados na pesquisa são diferentes. O 

conceito geral não rigoroso quer evidenciar a construção de carreiras criminosas pelas pessoas 
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egressas dos presídios. Julião (2009) sugere evidenciar quatro formas de reincidência possíveis de 

medir: 

1) Reincidência genérica: acontece quando um egresso do sistema prisional comete um outro 

crime, independentemente da sua condenação. 

2) Reincidência legal: na lei brasileira se dá quando o egresso recebe uma outra condenação para 

um novo crime até cinco anos depois do término da última condenação. 

3) Reincidência penitenciária: acontece quando um egresso volta ao sistema penitenciário ou 

recebe uma medida de segurança. Há também a reincidência penal que conta como reincidente 

também aqueles que são condenados a penas alternativas. 

4) Reincidência criminal: o libertado é condenado uma segunda vez, independentemente do 

tempo decorrido desde que saiu da prisão. 

A reincidência genérica é difícil de medir e seria necessário observar um grande número de 

indivíduos por um longo período de tempo. 

A reincidência penitenciária tem o problema de não esperar o resultado das condenações, 

pensando que, no Brasil, mais de 40% são privados de liberdade provisórios e nem todos serão 

condenados à pena de prisão. 

O Ministério da Justiça (MJ), por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), 

apontando que o indicador de reincidência é de “difícil apuração”, no relatório do ano de 2001, 

apresentou um percentual de 70% de reincidentes em 1998. O problema desse dado, um dos mais 

difundidos midiaticamente, é o de ser medido através da contagem do número de privados de 

liberdade que ingressam no sistema prisional uma segunda vez, tendo já passado pelo sistema. Dessa 

forma, inclui os privados de liberdade provisórios que não seriam julgados culpáveis, número que é 

influenciado mais pelas atividades policiais do que por um efetivo cometimento de um novo crime. 

O próprio Depen, em junho de 2008, divulgou que, entre os condenados, 43,12% eram réus 

primários, 23,87% eram primários com mais de uma condenação e 33,01% eram reincidentes, cifra 

bem longe dos 70% declarados em antecedência. 
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Figura 36 - Principais pesquisas nacionais sobre reincidência 

 

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2015, p. 13). 

Na última pesquisa realizada pelo IPEA, podemos auferir que o seguinte conceito de 

reincidência legal é adotado: “reincidência em sua concepção estritamente legal, aplicável apenas aos 

casos em que há condenações de um indivíduo em diferentes ações penais, ocasionadas por fatos 

diversos, desde que a diferença entre o cumprimento de uma pena e a determinação de uma nova 

sentença seja inferior a cinco anos” (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 

2015b, p. 7). Essa pesquisa, que avaliou 817 processos, encontrou 199 reincidências, o que 

corresponde a uma reincidência de 24,4%. 

Dadas as fortes dificuldades que os egressos vão encontrando ao retornarem à rua, em vista 

da escassa formação e profissionalização que tinham antes e depois do ingresso no sistema prisional, 

do encontro com as organizações criminosas e com outras pessoas reincidentes, vemos que tudo 

parece complicar a vida para quem quer sair das atividades ilegais. 

Assim, pode-se perceber o papel fortemente criminalizante da prisão, que, afastando as 

pessoas das possibilidades legais e, ao mesmo tempo, “integrando-as” com aquelas que já se 

envolveram com atividades ilegais, tenha como resultado a probabilidade de aumentar as atividades 

ilegais daqueles que passam pelos programas de reintegração, recuperação e reeducação inexistentes. 

Lembramos que os presídios superlotados contribuem com isso, criando e fortalecendo as facções e 

o crime comum (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; FÓRUM BRASILEIRO 

DE SEGURANÇA PÚBLICA , 2018a). 
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Se a reintegração como proposta na lei não é implementada e parece funcionar na realidade 

de forma invertida, descumprindo todas as regras presentes na lei com essa finalidade, vamos, então, 

buscar ver se o papel preventivo geral funciona na sociedade brasileira. Com as péssimas condições 

de encarceramento, que comportam violências, torturas, privações de comida e até de lugar para 

dormir, em tese, tais condições teriam que apavorar e aterrorizar as pessoas que querem cometer 

ilegalidade. 

Nos últimos 15 anos, embora tenha aumentado, de forma constante, o número de apenados, o 

aumento massivo da população carcerária não conseguiu parar a violência, aumentando, ao mesmo 

tempo, os homicídios (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; FÓRUM 

BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2015). Assim, apesar da vida em condições 

apavorantes existente nos presídios brasileiros, a prevenção geral parece não funcionar. Será, então, 

que a função principal da punição seria a retribuição? 

Sendo a situação da prisão no Brasil assim, vamos agora descrever e analisar o modelo das 

Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APACs), que pauta a reintegração dos 

privados de liberdade, tendo como objetivo a humanização da pena, afirmando cumprir com as 

exigências da LEP, fornecendo as assistências, a educação e o trabalho, além do sistema gradual de 

regimes, o semiaberto e o aberto, por permitir uma reintegração gradual na sociedade. Vamos, então, 

conhecer os discursos dessa alternativa nascida no contexto brasileiro. 
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CAPÍTULO 4 

O MODELO DAS ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS 

CONDENADOS COMO “ALTERNATIVA” 

 

Um modelo interessante — em expansão no contexto mundial — é o da Associação de 

Proteção e Assistência aos Condenados (APAC). Focando-se na recuperação dos presos, essa 

experiência é indicada, atualmente, como alternativa e inovadora. Descritas como “o fato mais 

importante que está acontecendo no mundo hoje, em matéria prisional” (FBAC, 2016) pela Prison 

Fellowship International (PFI), órgão consultivo para assuntos penitenciários da Organização das 

Nações Unidas (ONU), as APACs estão espalhadas em mais de 20 países (Bolívia, Brasil, Canadá, 

Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, México, Peru, Uruguai, Alemanha, Bielorrússia, 

Bulgária, Itália, Hungria, Coreia do Sul, Holanda e outros) (RESTÁN, 2017). 

Assiste-se a um interesse crescente por esse modelo de privação de liberdade, que apresenta 

índices de reincidência inferior ao sistema comum, variando entre 8% e 15%, contra o propagado 

índice nacional de 70% (CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 2016)40, além do 

baixo custo orçamentário do Estado e raríssimos casos de fugas, indisciplina, rebelião e episódios de 

violência, contrários aos evidenciados no sistema prisional tradicional brasileiro. 

A APAC, que promove esse modelo, “é uma entidade jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, que busca a recuperação do preso, a proteção da sociedade, o alívio das vítimas e a 

promoção da justiça restaurativa” (RESTÁN, 2017, p. 9), criada em 1972, em São José dos Campos, 

São Paulo, sob a liderança do advogado Mario Ottoboni. 

 Segundo o relatório da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC) 

(2019) sobre as APACs, o número de recuperandos que passaram pela associação desde 1972 é de 

48.501, constituindo-se, então, como uma experiência já bem consolidada. Existem 129 APACs 

atualmente no Brasil, 78 em implantação e 51 em funcionamento administrando Centros de 

Reintegração Social (CRS) sem polícia, encontrando-se 43 CRS masculinos e oito femininos em dez 

estados brasileiros. 

As APACs em implantação ainda não administram Centros de Reintegração Social. Isso 

porque estas podem ser apenas juridicamente organizadas, realizando trabalhos de mobilização social 

ou atividades pastorais no âmbito de cadeias públicas ou presídios, enquanto outras já possuem 

terreno próprio. Ainda há aquelas que já se encontram na fase de construção do Centro de 

 
40 No que tange ao problema da reincidência no Brasil, há um problema relativo aos índices de mensuração da 

reincidência nos presídios comuns, que vai se traduzir também em dificuldade de mensuração da reincidência nas APACS 

e, em seguida, na comparação entre ambos. 
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Reintegração Social (FBAC, 2019b). Vejamos na tabela abaixo uma síntese da situação nacional no 

que tange à implantação das APACs: 

 

Figura 37 - As APACs no Brasil 

Estado Centros de Reintegração Social (%) Em implantação Total (%) 

Minas Gerais 39 76,5% 47 86 66,7% 

Paraná 3 5,9% 14 17 13,2% 

Maranhão 6 11,8% 2 8 6,2% 

Rondônia 1 2,0% 4 5 3,9% 

Espírito Santo 0 0,0% 4 4 3,1% 

Rio Grande do Sul 1 2,0% 3 4 3,1% 

Distrito Federal 0 0,0% 1 1 0,8% 

Goiás 0 0,0% 1 1 0,8% 

Rio Grande do Norte 1 2,0% 0 1 0,8% 

Mato Grosso do Sul 0 0,0% 1 1 0,8% 

Mato Grosso 0 0,0% 1 1 0,8% 

Total 51 100,0% 78 129 100,0% 
Fonte: Fraternidade Brasileira de Assistência Aos Condenados (FBAC) (2019b). Elaboração própria. 

 

Vemos, na tabela, que as APACs no Brasil são situadas principalmente em Minas Gerais, que 

administram 39 CRS (76,5% do total), além de outras 47 APACs em construção, tendo um total de 

86 APACs (66,7%). Segue, no processo de expansão das APACs, Paraná, com 17 APACs (13,2%), 

Maranhão, com 8 (6,2%), Rondônia, com 5 (3,9%) e Espírito Santo e Rio Grande do Sul, com uma 

unidade cada um (3,1%). Encontramos, no Distrito Federal, Goiás, Rio Grande do Norte, Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul uma APAC em processo de implantação em cada um desses estados. 

Apesar de ser um modelo fortemente concentrado em Minas, vemos uma lenta expansão para os 

outros estados, tendo em conta que esse modelo tem a aspiração de ser incentivado como política 

pública no Brasil inteiro. 
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Figura 38 - Expansão das APACs com CRS no Brasil 

 

Fonte: Portfólio para APACs. Apresentação disponível em http://fbac.org.br/. 

  

Nessas APACs, se encontravam, no dia 1º de agosto de 2019, 3.578 pessoas — 3.295 homens 

e 283 mulheres —, distribuídas nas 4.413 vagas disponíveis, sendo a ocupação de 81,08% contra a 

média de 187% em Minas Gerais e de 197% no Brasil. Desse modo, as APACs mostram querer gerir 

um sistema que seja planejado de antemão para a reintegração social que pode ser inviabilizada com 

taxas de ocupação como no sistema comum, onde faltam vagas até para dormir. Importante ressaltar 

que, no regime fechado, estão 2.078 pessoas; no semiaberto, 1.275; e 160 no aberto. 

Figura 39 - Número de recuperandos/as cumprindo pena nas APACs 

 Feminina Masculina Total 

Regime fechado 198 1.880 2.078 

Regime semiaberto intramuros 65 865 930 

Regime semiaberto extramuros41 9 410 419 

Regime aberto 11 149 160 

Total de recuperandos 283 3.295 3.578 

Fonte: Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC) (2019). 

 

 
41 “Quando o recuperando já cumpriu, no regime semiaberto, o lapso temporal de 1/12 do restante da condenação (vide 

Portaria 001/2001 - Atos Normativos TJMG), em havendo proposta de trabalho devidamente comprovada após 

sindicância realizada pela APAC, o recuperando poderá ser transferido para o espaço destinado ao regime semiaberto - 

trabalho extramuros” (VALDECI; OTTOBONI, 2016, p. 44). 

http://fbac.org.br/
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Figura 41 - População privada de liberdade em Minas Gerais 

  

Fonte: Departamento Penitenciário Nacional (2017), Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC) 

(2019). Elaboração própria. 

Figura 42 - População privada de liberdade nas APACs 

Lugar Privados de liberdade42 Nas APACs Nas prisões43 
APACs 
(%) 

Minas 
Gerais 68354 341844 64936 5,00% 

Brasil 726712 3418 723294 0,47% 
Fonte: Departamento Penitenciário Nacional (2017), Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC) 

(2019). Elaboração própria. 

 

Como se pode perceber, o modelo é utilizado principalmente em Minas Gerais, onde a APAC 

cumpre parte importante na execução penal do estado, hospedando 5% da população privada de 

liberdade. É nesse estado que a experiência foi assumida como política pública oficial. Porém, apesar 

da longa existência, o modelo ainda não tem um espaço consolidado no Brasil, uma vez que envolve 

apenas 0,47% do total dos privados de liberdade. 

Na sequência, veremos uma descrição mais detalhada das APACs, buscando travar discussões 

com as pesquisas que, no Brasil, analisaram o modelo. Ao final, vamos agregar observações efetuadas 

nos períodos de pesquisa de campo realizadas nessas associações, entre 2017 e 2019, analisando os 

dados obtidos. 

 

 

 
42 Estamos utilizando os últimos dados disponíveis de 2016. 
43 Vamos subtrair do total do último levantamento da população prisional o número de pessoas que estão privadas 

de liberdade nas APACs. 
44 Seria necessário subtrair o número de recuperandos que estão nas APACs fora de Minas, dado, porém, que 

não é publicado. 

5,00%

95,00%

Nas APACs (%) Nas Prisões (%)

0,47%

99,53%

Nas APACs (%) Nas Prisões (%)

Figura 40 - População privada de liberdade no Brasil 
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4.1 A DESCRIÇÃO DO MODELO NOS DISCURSOS DAS APACS 

 

Ao contrário do modelo tradicional, os Centros de Reintegração Social da Associação de 

Proteção e Assistência aos Condenados (CRS/APACs) são descritos como um contexto pacífico e 

esteticamente agradável, com um clima relaxado, não havendo indícios de mortificação das pessoas 

nem o nível de raiva presente nos presídios. Os recuperandos45 usam suas próprias roupas e são 

chamados pelo nome, mantendo a identidade, sendo considerados cidadãos cumprindo uma pena. Os 

espaços não estão superlotados, são limpos e sem odores desagradáveis, com a arquitetura pensada 

para as atividades da reintegração. 

Nos Centros de Reintegração Social (CRS) das APACs, segundo as autodescrições, não estão 

presentes guardas armados nem se faz uso de violência física. Isso se obtém por meio de uma política 

de segurança fundada nas relações entre os operadores e os presos, o que se torna possível por meio 

do respeito aos direitos humanos e à dignidade das pessoas, conforme regras claras e conhecidas. A 

construção da confiança passa também pela cogestão do prédio: os detentos possuem as chaves da 

prisão e cuidam da limpeza, organização, disciplina e segurança, em um “trabalho de cogestão com 

os responsáveis das APACs, voluntários e pessoal administrativo” (RESTÁN, 2017, p. 9). 

As APACs se descrevem como geridas por uma equipe que acredita na reintegração social 

dos presos. São, em maioria, voluntários, formados para se relacionarem e solucionarem conflitos 

sem armas. Todos são considerados educadores por meio de uma pedagogia da presença. 

As APACs divulgam a representação dos criminosos como pessoas e não como monstros, 

conforme as modernas teorias criminológicas (BARATTA, 1990; GARLAND, 1999), até chegar à 

ideia de que “todos somos recuperandos”46, visto que, segundo seus discursos, todos, potencialmente, 

podemos ser infratores. Nessa perspectiva, qualquer pessoa é considerada recuperável, 

independentemente do tipo de crime, sendo a recuperação vista como tarefa da sociedade e não só 

dos próprios indivíduos, como se vê em alguns programas de reintegração contemporâneos 

(GARLAND, 1999). Os recuperandos têm assistência espiritual, médica, psicológica e jurídica 

prestadas pela comunidade. Sem isso, nos explicam as descrições do método, seria gerado um clima 

potencialmente agressivo e violento, foco causador de fugas, rebeliões e mortes. 

Segundo os relatos, não há ociosidade. Nesse modelo, todos os presos saem da cela às 7h, 

retornando às 22h. Os recuperandos trabalham, estudam e têm outras atividades. Assim, a educação 

 
45 Nome das pessoas privadas de liberdade nas APACs. 
46 Título do congresso das APACs em 2017. 



136 

 

é fundamental na descrição do modelo: além de frequentarem cursos supletivos e profissionais, os 

recuperandos, no regime fechado, praticam trabalhos laborterápicos; no regime semiaberto, cuida-se 

da mão de obra especializada (oficinas profissionalizantes instaladas dentro dos Centros de 

Reintegração); no regime aberto, o trabalho tem como enfoque a inserção social, pois o recuperando 

trabalha fora dos muros do Centro de Reintegração. A isso se associam distintas palestras chamadas 

de “valorização humana”, que são propostas para promover o reencontro do recuperando consigo 

mesmo. 

Também são importantes os aspectos da educação informal: a coexistência nas unidades é 

formativa, utilizando-se diferentes canais abertos de comunicação com a administração, que vão 

desde reuniões nos dormitórios a reuniões coletivas. A rotina diária de convivência entre os presos, 

que não podem praticar nenhuma forma de violência47, também é descrita como geradora de 

consciência. Além disso, a educação não é oferecida somente aos presos: deve formar os voluntários, 

os familiares e a própria sociedade para acolher os recuperandos em sua volta ao convívio. 

Não obstante este assunto seja objeto de tópico específico e detalhado, cumpre fazer uma 

observação. De acordo com a forma como as APACs se descrevem, existe uma troca contínua com a 

sociedade, por meio das visitas, dos voluntários e dos trabalhos externos dos presos. Como as APACs 

precisam do apoio ativo da comunidade para se manter, a educação da sociedade para conhecer os 

recuperandos e se abrir para a acolhida dos egressos é outro objetivo. A sociedade ingressa nas 

unidades por meio de mostras, atividades abertas, vídeos e visitas das escolas. A troca também ocorre 

quando os presos saem para trabalhar. Existem nos CRSs alguns quartos para visitantes e 

pesquisadores. As pesquisas são incentivadas, havendo, atualmente, um verdadeiro centro de apoio 

às pesquisas em Itaúna, Minas Gerais. Na verdade, as APACs dependem de uma sociedade civil 

organizada, pois um dos pilares do modelo é o voluntariado, que precisa ser testemunho de “amor 

incondicional”, segundo as APACs. A municipalização da execução penal é outra caraterística, sendo 

fundamental que o recuperando já esteja em contato com a comunidade que vai acolhê-lo ao final da 

condenação. 

 

4.1.1 ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DO MODELO APAC 

 

Conforme o livro Vamos matar o criminoso, escrito por Mario Ottoboni, que fundou a 

primeira APAC, o método APAC tem 12 elementos fundamentais surgidos na experiência da 

 
47São punidas como faltas disciplinares as ameaças e as palavras desrespeitosas ou ofensivas nas unidades. As 

agressões físicas podem ser punidas com a volta à prisão comum. 
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aplicação em contato com os privados de liberdade. Segundo Ottoboni (2014, p. 65), é fundamental 

que todos esses elementos sejam aplicados de forma harmoniosa para alcançar o objetivo da 

reintegração social. Se os elementos são aplicados de forma isolada, podem levar ao fracasso do 

método, como já ocorreu. 

O “amor incondicional e a confiança” (ibid., p. 65) são aspectos que ajudam na aplicação de 

toda a metodologia, manifestando-se através dos voluntários que devem acolher, perdoar, dialogar 

com os recuperandos, sem distinções. Os 12 elementos são: (1) a participação da comunidade; (2) a 

ajuda recíproca entre recuperandos; (3) o trabalho; (4) a espiritualidade; (5) a assistência jurídica; (6) 

a assistência à saúde; (7) a valorização humana através da educação, da profissionalização e da terapia 

da realidade; (8) a família; (9) os voluntários; (10) o Centro de Reintegração Social (CRS); (11) o 

mérito e (12) a Jornada de Libertação com Cristo, um retiro espiritual feito nas APACs. 

Figura 43 - Os 12 elementos do método APAC 

 

Fonte: Ferreira (2016, p. 257). 

 

4.1.1.1 A participação da comunidade 

 

Como a participação da comunidade é fundamental, a construção de uma APAC começa pela 

organização da comunidade. É preciso despertá-la para essa tarefa, vez que “não existem dúvidas de 
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que o Estado já se revelou incapaz de cumprir a função essencial da pena, que é exatamente a de 

preparar o condenado para retornar ao convívio da sociedade” (OTTOBONI, 2014, p. 66). 

Todas as oportunidades têm que ser aproveitadas para falar dos graves problemas prisionais e 

da importância de a comunidade se envolver na execução penal. Ottoboni (ibid.), em particular, 

evidencia a importância de visitar as Igrejas, a imprensa falada e escrita e os encontros espirituais, 

além de promover seminários e audiências: “a sociedade precisa saber que o aumento da violência e 

da criminalidade decorre, também, do abandono dos condenados atrás das grades, fato que faz 

aumentar o índice de reincidência” (ibid., p. 67), uma vez que, encontrando-se os ex-presidiários sem 

acompanhamento, acabam por se integrarem ao crime organizado, tornando-se piores na prisão, 

amadurecendo ódio, vingança, falta de confiança e ausência de projetos de vida. 

A sociedade, “essencialmente os cristãos” (ibid., p. 67), devem entender que não adianta se 

lamentar para resolver os problemas da sociedade. A sociedade representa a terceira força a atuar no 

presídio. A primeira força seria da polícia; a segunda, dos presos. Por isso, torna-se relevante ser 

confiável e ganhar a confiança dos privados de liberdade e das pessoas externas aos presídios, falando 

em “amor, solidariedade humana e esperança” (ibid.). Nesse sentido, quando se fala da sociedade, a 

referência que aparece é sempre dos cristãos, uma vez que não são citadas outras instâncias como, 

por exemplo, sindicatos, associações culturais, escolas etc. 

De fato, a confiança é o que mais falta entre os presos e os policiais nos presídios em geral, 

sendo, por isso, tão importante o papel da sociedade. Os policiais não respeitam nem reconhecem os 

direitos elementares dos privados de liberdade e veem o estabelecimento penal como depósito de lixo 

humano “sem recuperação” (ibid. p. 68), construindo um ambiente de desconfiança, reservas e medo. 

Ottoboni (2014, p. 68) explica que, como nas APACs se estabelecem laços afetivos de perdão, 

gratidão e respeito humano, não há rebeliões, atos de inconformismo, violências e fugas em massa. 

Isso se dá também porque os voluntários são, no olhar dos condenados, pessoas que ajudam 

gratuitamente. 

Desse modo, o controle social perpassa através das relações de confiança e respeito que se 

estabelecem nas unidades, permitindo um controle que não precisa mais da violência física, do medo 

e da ameaça. 

 

4.1.1.2 O recuperando ajudando o recuperando 

 

Os recuperandos nas APACs têm que aprender a viver em comunidade, cuidando dos doentes, 

ajudando os idosos e prestando atendimento na copa, na cantina, na farmácia, na secretaria etc. Para 
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fazer isso, é preciso que os voluntários os ajudem a despertar os valores dentro deles. Para tanto, os 

recuperandos assumem também a chamada “representação de cela”, responsabilizando-se por manter 

a harmonia e a disciplina entre os recuperandos nas celas, cuidando também da sua limpeza e da 

higiene das pessoas que vivem no seu interior, ajudando a desenvolver um líder antagônico ao código 

de honra prisional, de acordo com o qual mandam os mais fortes, que subjugam os mais fracos: 

“quando a cela vai bem, todo o presídio vai bem” (OTTOBONI, 2014, p. 70). 

O Conselho de Sinceridade e Solidariedade (CSS) é um outro instrumento para auxiliar a 

administração das APACs. O presidente, que tem mandato com tempo indeterminado, é escolhido 

pela diretoria da APAC. Os outros membros do conselho são escolhidos pelo presidente, com a 

concordância da população de internos. Esse órgão, embora não tenha poder de decisão, colabora nas 

atividades, emitindo opinião sobre disciplina, segurança, distribuição de tarefas, promoção de festas, 

celebrações, fiscalização do trabalho para o cálculo de remição de pena etc. Reúne-se, semanalmente, 

sem a presença de funcionários e voluntários com a população prisional para discutir os problemas e 

propor soluções para a diretoria, com a ideia de melhorar o ambiente de cumprimento da pena. 

 

4.1.1.3 Trabalho 

 

Conquanto o trabalho tenha que fazer parte da proposta de reintegração, não tem que ser o 

elemento fundamental do programa (OTTOBONI, 2014, p. 72). A alta reincidência que se encontra 

em todo o mundo também ocorre onde é oferecido o trabalho, mostrando o fracasso dessa política 

sozinha. É preciso respeitar os diferentes objetivos do trabalho nos diversos regimes que se encontram 

nas APACs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Produtos de artesanato produzidos na APAC de 

Itaúna 

Fonte: acervo da pesquisa. 
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No regime fechado, o trabalho é usado para propiciar a descoberta dos valores dos 

recuperandos, melhorar sua autoestima e autoimagem, para se valorizarem e começarem a pensar a 

possibilidade de iniciar uma vida nova e feliz. Essas são as funções que as APACs atribuem aos 

trabalhos “laborterápicos” de artesanato para o regime fechado. É preciso, porém, também levar em 

conta a comercialização dos produtos e a necessidade de se dispor de espaços e instrumentos para 

desenvolver atividades de tapeçaria, pintura de quadros a óleo, pintura de azulejos, grafite, técnicas 

em cerâmica, confecção de redes, toalhas de mesa, cortinas, trabalhos em madeira, argila, pintura de 

faixas. Além disso, é aconselhável desenvolver habilidades diferentes, como cabeleireiro, auxiliar de 

enfermagem, garçom, músico, monitor de alfabetização etc. e realizar cursos como o de violinista, 

eletricista, encanador: “a mão de obra formada nesses cursos poderá ser utilizada dentro do próprio 

presídio” (OTTOBONI, 2014, p. 76). 

Nas unidades, pode-se perceber uma tendência de que parte da formação profissional destina-

se à formação de mão de obra que pode ser utilizada no próprio presídio, o que pode se configurar 

como uma exploração dos presos por parte do Estado, que gasta menos, sem pagar os trabalhadores. 

Grande parte desses privados de liberdade pertence a famílias pobres e com filhos que poderiam 

precisar desse dinheiro. Além disso, recebendo por seu trabalho, os recuperandos poderiam melhorar 

as relações com suas famílias, assumindo uma posição não de apenas uma pessoa que precisa ser 

ajudada, mas, sim, de alguém que, através do trabalho, pode prover e ajudar a própria família. 

É necessário evitar o trabalho “massificante, padronizado, industrializado [...] nessa fase do 

cumprimento da pena” (ibid., p. 76). Esses trabalhos são reservados ao semiaberto, quando as APACs 

consideram reciclados os valores dos recuperandos, com boa autoestima e conscientes dos seus papéis 

perante da sociedade. 

No regime semiaberto, por sua vez, o recuperando desenvolve uma profissão definida, se ele 

ainda não a tem. A LEP favorece a saída para os estudos e as APACs têm que ajudar os recuperandos 

a conseguir cursos profissionalizantes e a se formar também em estabelecimentos na cidade, como 

sapataria, padaria, alfaiataria, oficina mecânica etc. (ibid., p. 77). Tendo o espaço necessário, as 

APACs poderão construir oficinas próprias e os recuperandos podem trabalhar nos serviços 

burocráticos da entidade “devendo perceber, quando possível, um pró-labore a título de ajuda de custo 

para suas despensas mais prementes” (OTTOBONI, 2014, p. 77). 
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Como se pode perceber, não se fala em salários. No máximo, mencionam-se bolsas 

profissionalizantes, ajuda de custo ou pró-labore, o que pode significar que os trabalhos dos 

recuperandos não são considerados trabalhos assalariados que, pela lei, precisariam ser remunerados. 

O trabalho no regime aberto, chamado também de prisão-albergue, tem que ser em uma 

profissão definida, compatível com a oferta, com a especialidade do recuperando, que tem que ter 

mostrado mérito e plenas condições para voltar ao convívio social. A preparação rigorosa antes desse 

benefício é primordial no método APAC, para evitar frustrar as famílias e proteger a sociedade. 

O trabalho do ex-recuperando não deveria ser um problema, visto que o percurso da execução 

penal nas APACs prepara gradualmente a volta à sociedade. Assim, é preciso haver um grupo de 

voluntários que fiscalize os que gozam do livramento condicional para socorrer ex-recuperandos que 

encontrem problemas na reinserção social, como dependência química ou dificuldade de obter um 

trabalho. 

  

4.1.1.4 Valorização humana, base do Método APAC 

 

Na experiência da APAC de São José dos Campos foi observado, por exemplo, um 

recuperando que não penteava os cabelos. Ele, quando interrogado, falou que não conseguia se olhar 

no espelho porque se via como um monstro, que não se sentia merecedor de ser perdoado. Segundo 

Ottoboni, o preso tem uma máscara que usa como defesa, porém, no fundo, se sente mal, enxerga-se 

como monstro e não como um ser humano. 

Figura 45 - Oficina no regime semiaberto na APAC de Itauna 

Fonte: acervo da pesquisa. 
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Por isso as APACs concentram-se na reformulação das imagens dos recuperandos, através do 

conhecimento e do interesse pelas suas histórias de vida, pela utilização dos nomes próprios, das 

visitas das famílias, dos atendimentos para satisfazer as necessidades humanas, enfocando também 

na educação e nos estudos. 

As palestras de valorização humana são, então, voltadas para construir uma consciência da 

realidade vivida pelos recuperandos, seja externa, como as causas que levam ao crime, seja interna, 

como os anseios e os projetos de vidas, com a finalidade de trabalhar autoestima e autoconfiança 

(OTTOBONI, 2014, p. 87). 

Assim, os voluntários recebem um treino para trabalhar sobre as máscaras, buscando ajudar o 

recuperando a sair dos vícios, das mentiras, percebendo-se como “filho de Deus, como alguém que 

pode ser feliz, que não é pior que ninguém, de forma alguma” (OTTOBONI, 2014, p. 87). 

 

4.1.1.5 A família 

 

O método APAC considera o trabalho com as famílias fundamental, considerando as famílias 

um dos principais fatores que influenciam a escolha de cometer infrações. Ottoboni (2014, p. 88) 

argumenta que os “lares desestruturados [...] que vivem à margem da religião, da ética, da moral, da 

cultura etc. sofrem a exclusão social e acabam, por isso mesmo, se tornando fonte geradora da 

delinquência”. Nesse sentido, o método entende que “é necessário, pois, mudar também o ambiente 

do qual ele [o recuperando] emergiu” (ibid., p. 88). 

Por isso, criou-se um departamento para trabalhar com as famílias, com voluntários treinados 

por profissionais, construindo relações através de visitas regulares e ajudando nos encaminhamentos 

médicos, de cestas básicas etc. Além disso, os familiares são convidados para participar nos retiros 

espirituais chamados de Jornadas de Libertação com Cristo e nos cursos de Formação e Valorização 

Humana para terem ferramentas que permitam trabalhar os vínculos afetivos. Os familiares são 

orientados a evitar temas que possam provocar ansiedade, angústia e nervosismo nos recuperandos, 

bem como aqueles que possam se tornar uma potencial fonte de quebra da disciplina interna nas 

unidades. 

Como se pode depreender, embora a exclusão social seja atribuída como uma das causas do 

crime, o enfoque se concentra principalmente nos chamados “lares desestruturados”. 

São tomadas diferentes medidas para fortalecer os laços: visitas especiais são permitidas no 

Dia das Crianças, no Dia dos Pais, no Dia das Mães, no Natal, na Páscoa e em outras festividades. 

São consentidos contatos telefônicos e por correspondência cotidianos com os familiares. Quando um 
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familiar do recuperando tem possibilidade, é aconselhado a se tornar voluntário: “quando a família 

se envolve e participa da metodologia, é a primeira a colaborar para que não haja rebeliões, fugas 

etc., ajudando a proteger a própria entidade e, como consequência, a população prisional” (ibid., p. 

89). 

Os voluntários e as famílias são a fonte principal da possibilidade de construir laços afetivos 

que permitam a segurança da unidade fundamentada em laços pessoais. Nesse sentido, o controle é 

fundamentado mais no convencimento do que na repressão. Com efeito, para fortalecer os laços 

afetivos, são permitidas as visitas íntimas familiares que, inclusive, evitam “os inconvenientes 

relacionados à imoralidade, promiscuidade, agenciamento de mulheres e falta de respeito à equipe de 

voluntários” (ibid., p. 89), além de diminuir os problemas nos presídios e permitir, segundo Ottoboni, 

que o recuperando permaneça ocupando a posição de “chefe da família”.  

 

As APACs controlam que efetivamente exista uma relação comprovada para evitar que os 

encontros íntimos sejam concedidos a qualquer desconhecida. São exigidos exames periódicos para 

o controle de doenças contagiosas. Seria aconselhável que o espaço dos encontros íntimos fosse uma 

instalação contígua ao centro para evitar de expor as companheiras aos olhares não necessários. Essas 

visitas acontecem semanalmente em um ambiente familiar, recebendo as orientações através de 

cursos e palestras. 

 

 

Figura 46 - Quarto das visitas íntimas na APAC de Itaúna 

Fonte: acervo da pesquisa. 
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As visitas íntimas são usadas também como medida de controle e como modo de “obrigar” os 

casais a participar de cursos e formações para obter essa possibilidade, exercendo, assim, um controle 

também sobre os familiares não privados de liberdade. Os familiares das vítimas também devem ser 

assistidos pelas APACs, havendo um departamento específico para isso. 

 

4.1.1.6 O voluntário e o curso para sua formação 

 

O trabalho das APACs é baseado nos voluntários e na gratuidade, no serviço ao próximo. Os 

voluntários são definidos como “verdadeiro apóstolo dos condenados”. Por isso, a espiritualidade dos 

recuperandos “deve ser exemplar” (ibid., p. 91), sendo necessário que seja correto, exemplo na 

condução da sua família, evite privilégios e seja amigável com todos. 

 Na proposta de Ottoboni, nas APACs, a remuneração cabe só ao setor administrativo. Os 

voluntários podem ser plantonistas, psicólogos, assistentes sociais, médicos, catequistas, professores 

(de artes, alfabetização, enfermagem, música), pastores, advogados, dentistas, sacerdotes, que, se 

remunerados, descaracterizar-se-ia a força da participação da comunidade. 

Vemos, nas APACs visitadas, ao contrário do visto em Ottoboni (2014, p. 91), que diferentes 

cargos voluntários são normalmente pagos pelo Estado, por outras entidades ou são ocupados por 

estagiários. A retribuição é vista no livro de Ottoboni como um despertar do interesse material que 

pode trazer a morte da APAC e aguçar a corrupção. As dificuldades encontradas nas APACs para se 

manterem vivas despertam a luta nos voluntários que tentam superar até as dificuldades financeiras. 

Na proposta do método, os recuperandos são muito sensíveis aos voluntários, porém, perdem 

interesse se sabem que as pessoas são pagas, ainda que de forma módica, sendo isso um problema 

para o programa de reintegração social. 

Toda a sociedade precisa ser motivada e convocada a esse trabalho, através de campanhas de 

arrecadação de fundos destinados a despesas dos recuperandos e da própria APAC, evitando a 

dependência de um único órgão que subvenciona, sendo, desse modo, um projeto mais durável. Como 
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pudemos constatar, na expansão das APACs, os fundos públicos de Minas Gerais parecem ser a fonte 

principal de manutenção das unidades, sendo as arrecadações uma parte pequena em relação ao total 

dos ingressos, gerando uma forte dependência do poder estadual público. 

Os cursos de Estudos e Formação de Voluntários são obrigatórios e normalmente duram 61 

horas e 30 minutos, divididos em 42 aulas de 1 hora e 30 minutos cada, sendo ministrados 

normalmente em duas aulas por semana, tendo a duração de quase um semestre. A FBAC também 

tem uma equipe para seminários intensivos de três dias. De toda forma, é impossível, dada a 

complexidade da tarefa que as APACs enfrentam, ir despreparado ao encontro com os recuperandos. 

De acordo com o acúmulo de experiências dos voluntários, as APACs podem propor cursos de 

aperfeiçoamento em áreas específicas, como relacionamento com as autoridades, os recuperandos e 

a equipe, espiritualidade, comunicação, cursos bíblicos, jurídicos etc. 

Os casais padrinhos são voluntários que recebem um ou mais recuperandos como afilhados, 

sendo escolhidos por sorteio, sem interferências. Esses voluntários se tornam uma referência para as 

pessoas que tiveram exemplo de famílias desestruturadas, melhorando, nas ideias do método, as 

imagens do pai, da mãe, de si mesmas e até de Deus. O método vê a experiência de rejeição, vivida 

às vezes já antes de nascer, como uma constante na história das vidas de quem cometeu crimes. 

Nesse termo, a tarefa dos voluntários é reestruturar essas imagens através de uma presença 

constante e desinteressada, de gestos de amor, carinho e confiança com os recuperandos e as famílias. 

Por isso, os voluntários devem ser “cristãos autênticos” (ibid., p. 95), preferencialmente casados, 

embora também possam ser pessoas solteiras ou viúvas. Sendo mudadas essas imagens e fortalecidos 

os laços familiares, o recuperando estará preparado para a volta ao sistema. 

Os voluntários são vistos principalmente como cristãos em Ottoboni (2014), ou seja, quando 

há referências à “sociedade”, isso sempre é feito em relação à sociedade organizada cristã. 

 

4.1.1.7 Centro de Reintegração Social (CRS) 

 

O regime semiaberto, como visto, é previsto na lei. Todavia, é pouco usado porque faltam 

colônias penais, causando, segundo Ottoboni (ibid., p. 96), uma perda do direito a um regime menos 

rigoroso para os privados de liberdade, que às vezes ficam trancafiados. Isso também se aplica aos 

que poderiam ser autorizados a entrar no regime aberto, o qual necessita de estruturas chamadas “casa 

do albergado”, onde os privados de liberdade voltam para dormir. Se não há a casa do albergado 

pensada por esse regime, os privados de liberdade podem chegar ao “albergue domiciliar”, acabando 

com o regime progressivo previsto na lei. 
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Nesse sentido, a APAC criou o Centro de Reintegração Social (CRS)48 com dois espaços 

destinados ao regime semiaberto e aberto, respeitando, assim, a progressão da execução da pena. Com 

os programas de tratamento e o controle exercido pelas APACs no aberto, evitam-se o estigma e o 

incômodo que a sociedade tem com as casas do albergado que, não tendo programa de tratamento 

nem fiscalização eficaz, acabam sendo usadas como depósito para vários objetos furtados, não sendo 

um bom exemplo de reintegração social. 

O CRS garante também o cumprimento da pena no regime aberto e semiaberto próximo do 

núcleo afetivo de família, amigos e parentes, favorecendo a reintegração social. 

Importante caraterística do CRS é de não poder conter mais de 200 recuperandos para evitar 

um atendimento massificado que desnaturaliza o modelo, impossibilitando a construção de relações 

entre recuperandos, funcionários e voluntários e, ao mesmo tempo, aumenta a possibilidade de gerar 

rebeliões e grupos que querem voltar ao mundo do crime. 

 

4.1.1.8 O mérito 

 

O mérito avaliado para progressão de regimes nas APACs não depende meramente de ser 

obediente e, sim, de uma avaliação sobre o desempenho nas diferentes atividades propostas. A 

obediência é, conforme Ottoboni, uma imposição coercitiva do sistema nas prisões comuns e não 

serve muito para avaliar o mérito. No método APAC, por sua vez, os serviços, as propostas 

socializadoras e o trabalho como membro do CSS ou representante de cela, nas faxinas, na secretaria, 

no relacionamento com outros recuperandos, visitantes e voluntários, são avaliados. As advertências, 

elogios, saídas e tarefas exercidas são gravados para essa avaliação que não é da mera conduta. 

Outra questão diz respeito ao relacionamento dos recuperandos entre si, com os voluntários e 

visitantes, que se constitui objeto de avaliação. Assim, com a necessidade de se manterem relações 

de cordialidade nas unidades, ficam excluídas as pessoas com dificuldades de relacionamento.  

Existe também um Comissão Técnica de Classificação (CTC) composta por profissionais 

(médicos, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais etc.) que conhecem a metodologia e vivem 

constantemente em contato com os recuperandos para decidir quem necessita de tratamento 

individualizado, realizando os exames exigidos para a progressão de regime, cessação de 

periculosidade, insanidade mental etc. Nesse contexto, “o entusiasmo com que os recuperandos se 

entregam à oração é elemento importante para ser analisado e considerado no processo de 

recuperação” (OTTOBONI, 2014, p. 113). Nesse sentido, vemos como o elemento religioso é 

 
48 Nos CRS visitados, atualmente, existe também o regime fechado, permitindo um trabalho educativo já nas 

primeiras fases da execução penal. 
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fundamental nas avaliações, podendo discriminar a população não cristã que representa 11,96% da 

população brasileira e 8,50% da população de Minas, conforme o último censo (IBGE, 2010). O 

estado de Minas é aquele que apresenta maior concentração de APACs, sede da FBAC, que 

desenvolve o modelo e estado no qual a presente pesquisa foi desenvolvida, junto a duas APACs. 

De acordo com Ottoboni (ibid.), “o recuperando que realmente se dispõe a iniciar uma vida 

nova logo adere [...] livremente, a todos os atos religiosos propostos pela entidade”. Como não são 

considerados na descrição do modelo nem existem oficialmente, nas unidades visitadas, os atos de 

outros credos, como “disposição para a recuperação” é avaliada a adesão aos atos cristãos.  

Os voluntários são chamados para avaliar o comportamento dos recuperandos, para entender 

se estes estão aderindo aos trabalhos propostos e se manifestaram sentimentos de amor ao próximo e 

desejos de mudança de vida. Quando se encontra uma mudança no modo de pensar dos recuperandos 

e eles acreditam “em Deus e em seu semelhante” (ibid.), isso é avaliado de forma positiva. 

Nas APACs, a participação nas atividades educativas é obrigatória e o esforço é avaliado como 

mérito para progredir no regime. A indenização da vítima, o desejo de ressarcir os prejuízos causados, 

de pedir perdão e de ser arrependido são considerados também sinais de boa recuperação. 
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4.1.2 ESCALA GRADUAL DE RECUPERAÇÃO DO MÉTODO APAC 

 

 De acordo com o que argumenta Ottoboni, em sua obra Vamos matar o criminoso, as APACs 

veem a execução penal de forma gradual, concedendo mais regalias, conforme o mérito dos 

recuperandos no caminho de recuperação. Sinteticamente, vemos que existem distintas fases no 

percurso (OTTOBONI, 2014, p. 108): 

1) Regime fechado – estágio inicial: o recuperando se encontra fechado atrás das grades49. 

2) Regime fechado - primeiro estágio: o recuperando, se possível, é transferido em pavilhão 

ou em celas, sendo separado das pessoas no estágio inicial. São concedidas algumas 

regalias. 

3) Regime semiaberto: o recuperando vai para um CRS sem vigilância policial e pode obter 

bolsas de estudo para se profissionalizar. 

4) Regime aberto: o recuperando se encontra na prisão-albergue, podendo, se autorizado, 

trabalhar durante o dia. No CRS deve existir um espaço para esse regime. 

Assim, é importante apresentar, de forma mais detalhada, as fases. No estágio inicial do 

regime fechado, a participação nas atividades é definida como espontânea. Entretanto, o recuperando 

que pede assistência nas APACs deve participar das atividades propostas: missa ou culto 

evangélico50, troca de correspondência com voluntários, leitura na biblioteca, aulas e palestras sobre 

religião, valorização humana e meditação, estudo bíblico ou culto na cela. 

Todo o trabalho é coordenado pela diretoria administrativa das APACs. Quando se encontra 

uma mudança no modo de pensar dos recuperandos e eles acreditam “em Deus e em seu semelhante” 

(ibid., p. 113), podem pedir uma transferência para o primeiro estágio. No primeiro estágio do regime 

fechado, são aprofundadas as atividades do estágio inicial, acrescentando outras. Nesse estágio, “a 

participação nas atividades de cunho religioso será espontânea, porém obrigatória51, quando se tratar 

de atividades socializadoras” (ibid., p. 115). 

Nesse estágio, o modelo oferece atividades educativas com a finalidade de melhorar a 

alfabetização e os conhecimentos dos recuperandos “tendo em vista o grande valor social que isso 

 
49 Os CRSs visitados incluem também o regime fechado. 
50 Vemos que o livro oficial não parece considerar outros tipos de culto, podendo afetar em particular as religiões 

de matriz africana, como a umbanda e o candomblé. Vemos que, em Minas Gerais, em 2010, encontrava-se 0,09% da 

população que pertencia a esses cultos, sendo contadas 17.451 pessoas (IBGE, 2010). 
51 Essa “espontaneidade obrigatória” pode gerar facilmente casos de comportamentos religiosos simulados para 

obter os benefícios oferecidos pelas assistências das APACs. 
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representa” (ibid., p. 116), através de cursos de alfabetização, ensino fundamental e médio52, tendo 

em conta que, nas prisões do Brasil, a maioria das pessoas é analfabeta ou semianalfabeta. 

No regime semiaberto, o recuperando ingressa com um evento solene, ao qual comparecem 

voluntários, padrinhos e familiares. As APACs notificam o juiz de direito corregedor dos presídios, 

dependendo da concordância do delegado de polícia e do diretor do presídio. 

O método acredita na recuperação de qualquer pessoa, ainda que indisciplinada no presídio, 

atribuindo a corresponsabilidade das violências aos mesmos presídios. Vemos que, apesar dessa 

visão, a transição aos distintos regimes depende da concordância dos juízes e dos delegados de 

polícia, que podem ter visões muito diferentes sobre o processo de reintegração social. Nesse sentido, 

como referido, as APACs fazem também um trabalho educativo de convencer os juízes e os delegados 

que uma recuperação é possível nas APACs. 

No regime aberto, hospedam-se os recuperandos exemplares no cumprimento das obrigações 

que passaram pelos regimes mais restritivos. Isso porque pessoas condenadas diretamente a esse 

regime dificilmente iriam respeitar as regras “sem conhecer as agruras do presídio” (OTTOBONI, 

2014, p. 135). 

Desse modo, o método precisa das “agruras do presídio” (OTTOBONI, 2014, p. 135) para 

que os privados de liberdade cumpram as regras, sendo a possibilidade de volta aos presídios usada 

como uma ameaça contínua e sempre presente para os que não respeitam as regras. 

Na seção subsequente, vamos dialogar com as pesquisas que analisaram as distintas unidades 

APACs em diferentes tempos. 

 

4.2 O MODELO APAC NAS PESQUISAS 

 

Nesta seção, vamos discutir as pesquisas encontradas que analisam o modelo APAC, 

conscientes de que uma comparação é difícil, porque as pesquisas são realizadas em diferentes 

unidades e contextos, assim como em tempos (momentos históricos) diferentes. Contudo, é 

importante navegar entre essas análises para ter uma visão mais complexa do que é, na prática, o 

modelo proposto pelas APACs. 

Nas pesquisas levantadas na Itália e no Brasil, vemos que as APACs são analisadas e descritas, 

de modos diferentes e, por vezes, conflitantes. Na Itália, não há nenhuma tese de doutorado sobre o 

assunto, apenas quatro trabalhos de conclusão de curso de graduação e quatro de mestrado. As áreas 

 
52 Vemos que se está difundindo também o ensino superior, que, pelo visto, se dá principalmente através de 

convênio com as universidades que oferecem cursos a distância. 
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dos trabalhos são: Educação (2), Ciência Política (2), Criminologia (1), Sociologia (1), Serviço Social 

(1) e Direito (1). Apenas um trabalho, datado de 2006, fala sobre a experiência da APAC no Brasil, 

em âmbito sociológico, enquanto as outras se concentram mais na experiência de implementação na 

Itália. 

No Brasil, no Catálogo de Teses & Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação vinculada ao Ministério da Educação (MEC), foram 

encontrados 41 trabalhos acadêmicos sobre o tema, entre os quais sete teses de doutorado e 34 

dissertações de mestrado. 

As APACs atraem pesquisadores de diferentes disciplinas e as pesquisas criam um campo 

multidisciplinar. As principais áreas de trabalho dessas pesquisas são: Direito (7), Sociologia (6), 

Administração (5), Psicologia (4), Teologia (4), Economia (3), Educação (3) e Desenvolvimento 

Regional (2). Encontramos um só trabalho nas áreas de Gestão Integrada do Território, Letras, 

Políticas Públicas, Antropologia, Arquitetura, Comunicação e Criminologia. Entre estes, analisamos 

os 30 trabalhos que se encontravam publicados e disponíveis nas bibliotecas digitais. 

Como já foi mencionado, o modelo APAC é descrito como inovador e como uma possível 

resposta na área da justiça restaurativa. Sacchetti (2016), nas conclusões do seu trabalho na Itália 

sobre a inovação social, relata o alto valor social e o baixo custo desse modelo, destacando que pode 

ser considerado uma política pública no combate à exclusão social. Nesse sentido, para Silva (2007b, 

p. 152), o método APAC é totalmente novo comparado ao contexto brasileiro e mundial, sendo 

indicado como uma resposta possível a ser observada pelos teóricos da justiça restaurativa (SILVA, 

2007b, p. 153). 

A implantação das APACs é interpretada por Vargas (2011, p. 224) como uma política pública 

inédita e inovadora, em expansão, com cada vez maior visibilidade e reconhecimento. Em sua 

pesquisa, as APACs são consideradas um projeto piloto (VARGAS, 2011, p. 223) e que devem ser 

reconhecidas, apesar das críticas e adequação necessárias, configurando-se como um progresso no 

sistema prisional. 

Ferreira (2015, p. 79) define também esse modelo como inovador, salientando, no entanto, 

que este não tem o objetivo de substituir o sistema penitenciário, mas, sim, de ser um parceiro da 

justiça. Ferreira (2015, p. 80) indica o modelo também como uma política eficaz de segurança pública, 

embora sejam necessários mais estudos para fundamentar essa afirmação. Vemos que esse modelo 

pode entrar no debate da segurança pública conforme a ideia defendida que, através da recuperação 

dos homens que cometeram crimes, se “matam os criminosos”, conseguindo travar o circuito da 

violência e do crime, nos discursos das APACs. 
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Nas perspectivas mais positivas, Resende (2013) destaca que tal modelo cumpre com seus 

objetivos para com as pessoas privadas de liberdades que estão dispostas a cumprir suas penas nos 

centros das APACs, relatando um avanço na garantia dos direitos. 

Tanto Muhle (2013) como Vargas (2011) veem o modelo APAC como único caminho 

atualmente presente no Brasil, mas que tem que ser condicional, provisório e estratégico, sublinhando 

o fato irônico de que a APAC possui status de prisão alternativa porque põe em prática o ideal 

penitenciário do século XIX. 

 Massola (2001), Resende (2013) e Jimena (2011) concluem que a fundamental inovação da 

APAC é conseguir concretizar o projeto do sistema prisional que existe desde sua origem, ou seja, 

segundo as sete máximas universais da boa condução penitenciária relatadas por Foucault (1983): 

Correção, Classificação, Modulação das Penas, Trabalho, Educação Penitenciária, Controle Técnico 

da Detenção e Instituições Anexas. Comparando o sistema penitenciário apenas no que diz respeito 

ao seu desenho abstrato, sem considerar as práticas penitenciárias, eles definem o modelo APAC 

como pouco inovador (RESENDE, 2013, p. 87). 

Ao contrário dos autores, se o modelo consegue concretizar o ideal penitenciário, seria 

efetivamente inovador: queremos lembrar que a “reintegração” social, objetivo fundante da prisão 

além da pena, não foi realizado historicamente (FOUCAULT, 1987), encontrando-se esse objetivo, 

até hoje, mais como marketing burocrático (WACQUANT, 2011), na maioria dos institutos 

penitenciários, para defender a instituição prisional e não efetivamente para construir percursos de 

inserção no mercado de trabalho pelas pessoas privadas de liberdade. Nesse caso, é evidente que a 

implementação prática de um ideal desde sempre traído — a reintegração social — poderia mudar o 

quadro operacional da prisão real, sendo uma exceção e, portanto, também uma inovação. 

A APAC é descrita como uma alternativa digna e possível de ser implantada por Guerra (2014, 

p. 154). Para Muhle (2013, p. 14), “a APAC mostra-se uma alternativa eficiente, barata e humana 

para o cumprimento da pena privativa de liberdade”. Vargas (2011, p. 211) defende que se, como 

parece, a APAC consegue fazer com que as pessoas não piorem em relação a como entraram, já 

constitui um resultado que precisa ser enfatizado e que faz diferença para o modelo comum de prisão. 

Nesse sentido, aproxima-se da ideia de ver o modelo como uma ferramenta útil para uma política de 

redução dos danos proposta por Silva (2014a, p. 79), objetivo não difícil, dado como o sistema 

prisional — em particular no Brasil — está configurado. 

Resende (2013, p. 88), por sua vez, coloca criticamente que esse modelo não favorece o uso 

de alternativas responsabilizantes — sem especificar exatamente a que alternativas se refere. Nesse 

ponto, é importante reabrir brevemente a discussão sobre alternativas: já vimos que as medidas 
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alternativas são pouco utilizadas no Brasil, que são usadas principalmente para acusações de crimes 

considerados menores. 

Essas penalidades são aplicadas a casos que não teriam sido condenados à prisão, tendo o 

efeito de estender a rede de controle social, em vez de reduzir o encarceramento. Isso não parece ser 

o uso possível pelas colocações atuais de APAC. Isso porque a APAC lida com condenados finais 

que já passaram um período na prisão e, portanto, com pessoas já condenadas à pena de prisão53. 

Nesse sentido, em nossa análise, o modelo APAC se soma às outras alternativas complementando-as 

e não as substitui. 

Os laços humanos construídos entre os recuperandos com a sociedade, as famílias, os 

voluntários e os funcionários constituem uma caraterística do modelo no qual as relações são centrais, 

ao contrário da prisão considerada “o lugar dos laços interrompidos” (BORGHI, 2013, p. 174). O 

modelo construiu um “contexto relacional fundamentado sobre os laços sociais” (SACCHETTI, 

2016, p. 138). 

As relações também são ótimas entre o pessoal gestor das estruturas — até os encarregados 

da segurança — e os presos, conforme retratado em uma pesquisa que analisa o modelo na Itália 

(PIERI, 2010). Isso também porque, como Vargas (2011) e Massola (2005) evidenciam, existe uma 

participação da própria população carcerária na administração do presídio. Isso gera uma 

especificidade do modelo: é quebrada a divisão rígida que se encontra nos presídios entre o papel de 

agente penitenciário e o de privado de liberdade (OLIVEIRA, 2013, p. 106). Nas unidades, o papel 

de manter a disciplina e evitar as fugas é também atribuído aos próprios recuperandos, gerando uma 

nova organização dentro das unidades. 

Como anteriormente citado, os principais atores dentro da APAC são os funcionários, os 

voluntários e os próprios privados de liberdade, mudando completamente a face das unidades que 

normalmente são dominadas pelos uniformes dos agentes penitenciários, conforme relatado em outra 

APAC também por Massola (2005, p. 372). A ausência de uniformes pode apenas nos lembrar de um 

passo fundamental na grande reforma abolicionista que tornou ilegal o asilo na Itália. 

Os agentes armados não são admitidos quando o modelo é aplicado completamente54. As 

unidades que visitamos, na verdade, não tinham agentes penitenciários armados, conquanto deva ser 

 
53 Foram observadas exceções em que as pessoas ainda não condenadas estavam nas instalações devido à 

inexistência de uma prisão feminina. Isso pode causar problemas óbvios, já que as pessoas não aceitaram o modelo nem 

vivenciaram a prisão, sendo a fuga das APACs relativamente fácil. A essa razão, foi atribuída a fuga de três mulheres 

durante o segundo período da pesquisa de campo. 
54 Na experiência da APAC estudada por Massola (2015, p. 375), ainda havia agentes penitenciários que, embora 

não tivessem contato contínuo com os internos, possibilitaram criar confrontos que resultaram em transferências do 

sistema APAC para o sistema comum. 
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relatado que algumas pessoas que geriam a segurança haviam sido treinadas e tinham tido uma 

atuação prévia dentro do exército. 

Massola (2005, p. 371) lembra que o Conselho de Sinceridade e Solidariedade (CSS), órgão 

que administra a disciplina interna, composto por pessoas privadas de liberdade, não fica em conflito 

permanente com outros recuperandos, sendo, de fato, raro ver violações fortemente punidas. Os 

internos poderiam reclamar e protestar contra o CSS podendo gerar, em alguns casos, a substituição 

do mecanismo considerado violento (MASSOLA, 2005, p. 373). 

Dessa forma, confirmamos o que os principais estudos sobre a APAC constatam: o modelo se 

destaca pelo respeito aos direitos humanos e pelo tratamento digno para presos e seus familiares 

(PASTI, 2016; RESENDE, 2013, p. 88; VALE, 2012; VARGAS, 2011). Isso foi relatado por 

recuperandos55, em diferentes falas em que reportavam o trato humano e de confiança maior e a 

inexistência da revista vexatória nas unidades, que, na teoria, seria ilegal. 

Além disso, também as relações com os encarregados de segurança pareciam muito menos 

tensas nos presídios visitados. A ausência de armas e, portanto, de um poder repressivo diretamente 

presente poderia ajudar a evitar casos de maus-tratos e tortura. Em nossa experiência de campo, 

percebemos que há uma recepção e aceitação dos pesquisadores e visitantes, o que parece fazer parte 

de uma transparência muito distante do sistema comum prisional. Não se encontram, porém, 

pesquisas que sejam direcionadas especificamente para essa temática, qual seja, em que medida os 

direitos humanos são respeitados nas APACs. Seria necessário, em particular, pesquisar nas unidades 

APACs mais novas ou afastadas do controle da Fraternidade Brasileira de Assistência aos 

Condenados (FBAC) que fiscaliza as unidades. 

Nas APACs há melhores condições materiais e simbólicas nas experiências de pessoas 

privadas de liberdade. O espaço é pacificado e os internos participam da gestão dos centros criando 

um espaço potencialmente mais saudável para a reintegração, conforme relatado por Vargas (2011, 

p. 223). 

É muito importante relatar que o regime progressivo da pena voltado para a reintegração social 

gradual é aplicado nas duas unidades modelo: as APACs de São Joao Del-Rei e Itaúna, que estudamos 

no período de campo. Concordamos, então, pelo visto, com Muhle (2013), quando acrescenta na sua 

pesquisa que o modelo cumpre os três regimes previstos na Lei de Execução Penal (LEP) brasileira: 

fechado, semiaberto e aberto. Apesar da sua existência na LEP, a execução penal gradual não é muito 

usada na execução penal efetiva no Brasil, faltando até estruturas adequadas para tanto. Uma outra 

 
55 Nome que as APACs atribuem aos privados de liberdade que entram no modelo. 
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pesquisa confirma a aplicação dos regimes na APAC de Itaúna já antes de 2011 (VARGAS, 2011, p. 

214). 

As APACs hospedam pessoas consideradas como perigosas, que foram condenadas por atos 

violentos e com condenações longas, como homicídios e estupros. Em contramão ao senso comum, 

as APACs não hospedam apenas pessoas condenadas por pequenos furtos e tráfico. Os internos das 

APACs são acusados pelos mesmos crimes da prisão comum (SILVA, 2007a). 

 

Figura 47 - Crimes nas APACs total 

 

Fonte: Silva (2007a, p. 73). Elaboração própria. 

 

Em uma APAC visitada, o presidente nos informou que eles preferem pessoas com 

condenações longas para terem mais tempo para trabalhar com eles no modelo. 

A APAC é uma entidade da sociedade civil e difere do modelo privado de presídio porque 

tem um propósito não lucrativo, como relatado em outras pesquisas (MASSOLA, 2005, p. 376). Essa 

diferença é muito marcada nos livros de difusão de métodos, no qual há também uma dura crítica à 

privatização do sistema penal, que, conforme o fundador (OTTOBONI, 2014), torna os privados de 

liberdade mercadoria. 

Podemos, portanto, enfatizar que a ideia das APACs difere profundamente na teoria, porque 

não há acionistas que investem capital e que, por sua vez, exigem um lucro das unidades. Nas APACs, 

se houver uma poupança causada por uma redução dos gastos em comparação com as doações e 

contribuições recebidas, esta deve ser reinvestida nas mesmas unidades ou devolvida ao Estado. 

Nesse sentido, as APACs não geram lucro sobre os internos. 
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Ferreira (2015, p. 80) define o tratamento de reintegração social efetivo, reduzindo 

visivelmente a possibilidade de retornar à vida do crime pelos egressos do modelo. Resende (2013, 

p. 88) afirma que há efetivamente uma proposta de ressocialização dentro das estruturas das APACs, 

mesmo que ele tenha temor que isso possa legitimar as prisões. 

Carvalho (2016, p. 102) também ressalta como “os envolvidos acreditam no método APAC 

como uma possibilidade efetiva de transformação do recuperando”. Para Massola (2005), os internos 

acreditam na possibilidade de reintegração das APACs pensando que elas podem ser um caminho 

para evitar o cometimento de novas infrações. Todavia, as APACs trabalham mais sobre as 

características dos indivíduos que na sociedade externa e nas forças macrossociais que influenciam 

fortemente as trajetórias dos egressos que retornam à sociedade. 

Segundo Oliveira (2012, p. 109), as narrativas dos internos estão muito comprometidas com 

a recuperação e o retorno à sociedade. Oliveira (2012, p. 108) entende que os recuperandos podem 

ter criado uma identidade conveniente para se mostrar dentro das unidades como resultado de uma 

estratégia oportunista usada no processo de recuperação. Vale lembrar que o respeito do modelo é 

fundamental para a permanência e para a progressão, sendo vista a adesão ao modelo como sinal de 

vontade de mudar. 

As atividades e não a ociosidade se encontram na proposta de reintegração social das APACs. 

Andrade (2015) e Coutinho (2009) apontam que uma das diferenças entre a APAC e os presídios 

comuns é a quantidade e a qualidade das atividades oferecidas aos sujeitos que estão cumprindo pena. 

Vale salientar que as atividades planejadas são visivelmente predominantes nas APACs, sejam estas 

de trabalho, lazer, estudo ou espiritualidade. 

 A diferença é válida também comparando com alguns presídios na Itália. Borghi (2013) relata 

que, na implementação italiana, um fator importante é a ocupação das pessoas privadas de liberdade, 

que trabalham e têm outras atividades, responsabilizando-se, em lugar de ser condenadas a um ócio 

forçoso como acontece na maioria das prisões. A educação, no modelo APAC, tem um papel 

fundamental para a reintegração social. 

Segundo Rossato (2015, p. 86), a opção de cumprir a pena na APAC faz da pessoa um sujeito 

de seu caminho e aumenta a possibilidade de sucesso na educação de adultos. O modelo APAC é 

definido como educativo graças à construção de novas morais através da visão totalizante do modelo 

que considera todos os elementos em conjunto (ROSSATO, 2015, p. 85). 

Ao contrário da prisão, onde há um conflito permanente entre a área de segurança que 

desvaloriza e sabota a área educacional, a escola nas APACs é vista como importante, sendo as 
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relações entre a escola e os funcionários e voluntários mais simétricas e equilibradas do que as que 

acontecem nos presídios comuns (VALE, 2012, p. 219). 

O tempo escolar nas unidades prisionais é muitas vezes imprevisível devido à prioridade dada 

à segurança e às necessidades internas das unidades, que, não raro, não consideram a educação como 

um direito. Na nossa experiência, como na de Vale (2012, p. 221), nas APACs, esse fenômeno é 

reduzido e as aulas costumam ter curso regular. 

A precariedade das condições físicas da estrutura escolar também é encontrada em algumas 

APACs (VALE, 2012, p. 220), em contextos nos quais, nas prisões comuns, a escola pode nem existir. 

A prática dos professores é semelhante tanto na APAC pesquisada quanto no presídio comum, usando 

ambos a mesma metodologia e plano de ensino (VALE, 2012, p. 221). 

Na APAC que se constituiu objeto de pesquisa de Vale, uma boa relação é encontrada entre 

alunos e professores, como na prisão analisada na mesma cidade. Os professores acham que os alunos 

estão mais interessados na escola no contexto da prisão, sendo esta uma atividade que se opõe à 

ociosidade forçada, não presente na APAC, que tem atividades o dia todo (VALE, 2012, p. 221). 

Nas análises sobre o âmbito educativo, Silva (2014c) e Vale (2012) destacam que não se 

encontra uma proposta político pedagógica concreta. Coutinho (2009) opina que o modelo tem pouca 

ênfase na educação. Em outra unidade pesquisada não há procedimentos pedagógicos que 

desenvolvam trabalho intelectual, crítica ou participação política, segundo Silva (2014b, p. 167).  

Contudo, nas nossas observações, pudemos constatar que todos os internos que não haviam 

terminado o ensino médio se encontravam estudando em espaços que pareciam dignos, apesar de 

serem humildes. Não se encontravam as grades que existem nos presídios comuns para sinalizar a 

periculosidade dos condenados. Em nossa experiência de campo, a educação e o trabalho são 

frequentemente enfatizados e valorizados dentro do modelo, no qual diferentes pessoas estudam na 

universidade por meio de cursos on-line ou presenciais. 
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Figura 48 - Exemplo de sala de aula em uma penitenciária brasileira 

 

Fonte: https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2014/07/uma-bpenitenciaria-de-joinvilleb-aponta-solucao-para-o-falido-sistema-

carcerario.html 

Figura 49 - Sala de aula na APAC de São João del-Rei 

 

Fonte: http://cristianosilveira.net/wp-content/uploads/2015/07/2015.06.29-Apac-1.jpg 

 

Outro ponto importante na reintegração social é a qualificação profissional. Assim, desde a 

fundação da APAC, a busca por empregos é um objetivo fundamental, como mostra Massola (2001): 

na APAC pesquisada por ele, o trabalho tem função eminentemente ressocializadora — e não 

simplesmente econômica. 

https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2014/07/uma-bpenitenciaria-de-joinvilleb-aponta-solucao-para-o-falido-sistema-carcerario.html
https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2014/07/uma-bpenitenciaria-de-joinvilleb-aponta-solucao-para-o-falido-sistema-carcerario.html
http://cristianosilveira.net/wp-content/uploads/2015/07/2015.06.29-Apac-1.jpg
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Fuzatto (2008, p. 71), presidente de uma unidade da APAC, destaca o bom preparo para o 

trabalho e maiores perspectivas de vida dos recuperandos na APAC São João Del-Rei em relação ao 

modelo de prisão convencional. Na APAC de Viçosa, estudada por Tomé (2011, p. 31), este constatou 

que as oficinas de profissionalização (marcenaria, padaria, horta e artesanato) auxiliavam nas 

recuperações, profissionalizando os internos cuja maioria trabalha na área em que foi treinada durante 

a permanência nos CRS. No entanto, os recuperandos exigiram treinamentos mais variados, que 

pudessem se conectar melhor com o mercado de trabalho, ressaltando que o maior problema que 

ainda permanece diz respeito ao preconceito das empresas (TOMÉ, 2011, p. 31). 

 Coutinho (2009, p. 106), pesquisando uma unidade APAC e a prisão no mesmo local, relata 

que efetivamente existem mais ações de profissionalização na APAC. Essas ações não garantem, 

porém, necessariamente um trabalho para os egressos e muito menos uma recuperação efetiva. Não 

há encontro efetivo da capacitação profissional com as demandas do mercado de trabalho 

(COUTINHO, 2009, p. 106). 

Já Maximiano (2014b) defende que não há qualificação profissional efetiva nas APACs por 

ele pesquisadas que tenham programas que se assemelham ao sistema prisional comum. Silva (2014b, 

p. 166), em pesquisa em outras unidades, também constatou que as políticas de qualificação 

profissional são fracas e inoperantes, não se encontrando “ações direcionadas para a implantação 

efetiva de políticas de qualificação profissional”. Silva (2014b) lamenta que os trabalhos sejam muito 

parecidos aos desenvolvidos no sistema prisional americano, posto que não são trabalhos que 

proporcionam treinamento profissional e, ao mesmo tempo, as pessoas não sabem se serão 

contratadas mais tarde por empreendedores privados (SILVA, 2014b, p. 167): 

 

Na APAC de Itaúna/MG, no regime fechado, observamos que o método da instituição 

focaliza trabalhos laborterápicos (artesanatos), como os trabalhos artesanais em madeira e 

em tecido, mosaicos, sendo direcionados à aquisição de habilidades meramente técnicas, que 

não contribuem para a inserção do recuperando no mercado de trabalho. Já o regime 
semiaberto, de acordo com o método da APAC, é voltado às chamadas oficinas 

profissionalizantes. 

As oficinas profissionalizantes da APAC de Itaúna são: marcenaria, corte de peças para 
empresas de automóveis, organização de kits para carrinho de mão, horto e horta, padaria e 

cozinha. Além disso, alguns recuperandos se dedicam aos cuidados com a instituição, como 

jardinagem, portaria, dentre outras atividades. As oficinas de marcenaria, corte de peças para 

automóveis e organização de kits para carrinho de mão são realizadas por meio de parceria 

com empresas (SILVA, 2014b, p. 167). 

A pesquisa relata que, como os recuperandos não aprendem uma atividade que efetivamente 

lhes permita entrar no mercado de trabalho, são empurrados para o trabalho autônomo, trabalho 

informal ou subemprego, até o desemprego (SILVA, 2014b, p. 168). 
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De todo modo, temos observado que as APACs disponibilizam mais vagas de trabalho em 

comparação com o sistema comum brasileiro, no qual os trabalhos normalmente estão disponíveis 

apenas para uma minoria. Pelo observado, deve-se notar, entretanto, que uma parte da população 

carcerária não está acostumada com os horários e regras rígidas exigidos pelo trabalho 

contemporâneo. Nesse sentido, a APAC, com a disciplina exigida na cotidianidade, pode ajudar a 

desenvolver essas habilidades. Há também reuniões de regime (aberto, semiaberto e fechado) e de 

cela, nas quais as pessoas debatem os problemas que estão enfrentando nas unidades, o que pode 

fornecer habilidades organizacionais. 

Coutinho (2009) evidencia os problemas dos egressos no encaminhamento ao mercado de 

trabalho: apesar da formação profissional, poucos ocupavam um lugar no mercado de trabalho formal, 

realizando atividades precárias e informais. A despeito de algumas empresas oferecerem emprego 

aos egressos, essa oferta se mostrava insuficiente com relação à demanda (COUTINHO, 2009, p. 

106). Vargas (2011, p. 215) também questiona as escassas alternativas de trabalho oferecidas aos 

egressos. 

Essa dificuldade no acesso ao mercado de trabalho formal multiplica a diferença de retribuição 

com o mercado de trabalho ilegal, que, exercendo um poder maior sobre as pessoas, pode acabar por 

reduzir a possibilidade da reintegração social. 

Esse problema é difundido também em outros países que implementam o modelo. Para Borghi 

(2013), um ponto crítico na realidade italiana é a reinserção laboral que tem que ser melhorada. Nas 

entrevistas sobre a reinserção, os operadores das APACs relatam que o problema é devido mais a 

uma falta de trabalho do que da responsabilidade das próprias APACs, sendo difícil encontrar trabalho 

mesmo no setor protegido das cooperadoras sociais italianas, que oferecem trabalho a sujeitos 

vulneráveis. 

Nesse ponto, é importante refletir sobre como a reinserção se torna, necessariamente, um 

problema macropolítico em face ao desemprego e à falta de trabalhos. Os trabalhos de formação, 

educação e profissionalização podem não ser suficientes para enfrentar uma situação econômica 

difícil, mesmo existindo, na Itália, leis que incentivam a reinserção dos egressos no mercado de 

trabalho. 

Interessante notar como, nos sonhos de Ottoboni (2014), as APACs devem eventualmente ter 

todos os seus funcionários formados por antigos recuperandos. Na verdade, já se encontram ex-

recuperandos com papéis de responsabilidade e representação tanto nas APACs quanto na FBAC. 

Enfocando na reintegração social, o modelo APAC tem o objetivo específico de envolver a 

comunidade local, favorecendo o ingresso dos voluntários, como também podemos ver em outras 
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investigações (MASSOLA, 2005, p. 376). Em uma pesquisa sobre a implementação italiana, Pieri 

(2010) relata uma dificuldade de garantir uma presença constante de voluntários. 

Pelo observado, as presenças dos voluntários em todas as funções, exceto no setor 

administrativo, como descrito por Ottoboni (2014), sofreram modificações em parte através dos 

convênios com o poder público, que financia as APACs e que prevê um quadro de funcionários pagos. 

Como descrito no plano de reintegração social, as APACs estão voltadas ao fortalecimento 

dos laços afetivos, ao contrário dos presídios, que favorecem o afastamento da família, como relata 

também Coutinho (2009, p. 107). Coutinho (2009, p. 107) destaca a existência na APAC de um 

trabalho de reconstrução de conexões familiares com algumas ações, como, por exemplo, a não 

aplicação da revista íntima vexatória que favorece o afastamento de familiares. Guerra (2014, p. 154) 

relata que a APAC pesquisada, além de preservar os laços familiares, promove-os de forma explícita. 

Guerra (2014, p. 157) sustenta que as relações familiares são fortalecidas e expandidas, além de serem 

mantidas nas APACs. 

No entanto, deve-se enfatizar que o uso de assistentes sociais, ainda na graduação e em 

treinamento, nessa tarefa, como observado nas unidades, pode não garantir um serviço no nível da 

árdua missão que se estabeleceu nos objetivos, deixando esse papel fundamental nas mãos dos 

voluntários, que parecem ser insuficientes. 

Neste ponto, torna-se importante fazer uma observação: a família nem sempre é um fator 

positivo para influenciar a mudança de vida, ao contrário do que é pregado nos discursos das APACs. 

A família pode também ser um dos fatores que levou as pessoas a cometer os atos infracionais, como 

reporta Coutinho (2009, p. 107). 

Há um esforço para tornar as pessoas responsáveis pelos atos cometidos nas APACs, o que é 

improvável de ser encontrado no sistema comum, onde os internos se opõem e resistem ao esforço da 

administração penitenciária vista como inimiga (FERREIRA, 2015, p. 79). 

Nessa perspectiva, há um processo de conscientização dos recuperandos que reconhecem que 

seus atos determinaram as identidades do assassino, do traficante e do criminoso com quem viviam 

e, portanto, tentam modificá-lo (OLIVEIRA, 2012, p. 106). O modelo da APAC traz indivíduos à 

liberdade para refletir sobre suas vidas, tentando provar que o crime não é uma boa escolha 

(VARGAS, 2011, p. 211). 

Assim, a proposta de reintegração social tem como objetivo quebrar o código de honra da 

prisão: os recuperandos não devem usar a violência nem usar a linguagem típica da prisão e as gírias56 

 
56 Frases pertencentes à cultura popular não presentes nos dicionários oficiais. Uma parte dessas se desenvolve 

diretamente na prisão com a função de não ser entendido pelos funcionários. 



161 

 

e, ao mesmo tempo, devem aceitar administrar as chaves das celas, o que é visto muito negativamente 

na cultura da prisão, sendo identificado como uma atividade dos agentes penitenciários (OLIVEIRA, 

2013, p. 107). O autocontrole é exigido para quebrar o código de honra, obtendo-se, com isso, maiores 

responsabilidades e benefícios. 

 Na unidade da APAC analisada por Massola (2005, p. 374), os internos se consideravam 

diferentes dos outros internos no sistema comum porque não respeitavam mais o código de honra dos 

presos que — por exemplo — exigiam a morte para os estupradores e pedófilos57. 

A quebra do código de honra58 prisional é premiada e incentivada nas APACs (OLIVEIRA, 

2013, p. 88). Aceitar os papéis atribuídos aos agentes penitenciários é visto como prova de ter 

quebrado o código de honra prisional. Outra ruptura é a aceitação de viver com pessoas que sofreram 

uma segunda condenação, tendo como parâmetro o referido código de honra pelos outros privados de 

liberdade, como os condenados por estupro e pedofilia. Para evitar que sejam cometidos atos de 

violência contra eles, nos presídios se encontram isolados em uma parte chamada “seguro”, que nas 

APACs não existe, vez que todos têm que conviver juntos para se educar, respeitando, desde já, uma 

ética que não admite o uso de violência. 

A necessidade de respeitar e fazer respeitar o regulamento interno é responsabilidade também 

dos recuperandos, dos quais se espera que se coloquem na contramão da ideia de “caguetagem”59, 

considerada como delação e condenada pela comunidade de prisioneiros. Desse modo, vendo a 

chamada “caguetagem” como um ato de “responsabilidade”, o modelo das APACs ataca uma das 

regras fundamentais do código de honra. Essa infração é condenada pela comunidade de presos, mas 

é vista como um sinal de adesão ao modelo nas APACs (OLIVEIRA, 2013, p. 107). 

Dessa forma, nas APACs, quem denuncia as infrações é pensado como “compromissado”, 

podendo, assim, aceder à posição de liderança e responsabilidade, demostrando ser confiável. Os 

“compromissados” com o trabalho da APAC têm, nas unidades, posição de liderança, gerando uma 

 
57 Não há seções de isolamento chamadas de “seguros” nas APACs reservadas a pessoas que possam estar 

sujeitas à violência na seção comum, com a ideia de que os recuperandos devem se acostumar a viver juntas sem o uso 

da violência já no curso da execução penal. 
58 Esse é fundamentado na lei do mais forte que pode punir até com a morte quem colabora com os agentes. 

Torna-se um “pária” quem, dentro da prisão, se acerca dos guardas, colabora com os trabalhos dentro das unidade e segue 

fielmente o regulamento imposto (OLIVEIRA, 2013, p. 106). 
59 Deve-se notar que, apesar de condenada, a “caguetagem” é uma experiência comum nas prisões, especialmente 

no Brasil. De outro modo, seria extremamente difícil para os agentes prisionais administrarem a ordem dentro das prisões, 

se houvesse uma coesão entre todas as pessoas privadas de liberdade, dado o alto número de prisioneiros para cada agente. 

Parece-nos que, nesse sentido, há, por vezes, uma visão romântica sobre a manutenção do código de honra do 

mundo do crime, vendo-o como a manifestação de pertencer a outra cultura remota a ser protegida. Por conseguinte, 

parece essencial recordar que, por exemplo, esse código prevê a pena de morte, tanto por infrações, como por pessoas 

que cometeram estupros ou violência contra crianças. 
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hierarquia invertida (OLIVEIRA, 2013, p. 2017). Dessa forma, o código de honra acaba por ser só de 

uma parte dos recuperandos e opera para dificultar o trabalho dos “compromissados”. 

Por isso, não surpreende que o modelo APAC tenha um uma cultura distante do código de 

honra dos presídios, conforme ressaltam Muhle (2013) e Oliveira (2013). A identidade social 

mostrada é positiva, mas não se “sabe se [os recuperandos] estão apenas reproduzindo discursos por 

conveniência” (OLIVEIRA, 2012, p. 109). Massola (2001), por sua vez, argumenta que existem 

continuidades e rupturas com o aculturamento da prisão. Na unidade pesquisada por ele, a subcultura 

da prisão não tinha desaparecido completamente, porém, encontrava-se moderada e parcialmente 

modificada pelo CSS. Na APAC não era permitido, por exemplo, que as violações do código de honra 

fossem punidas excessivamente, havendo, em particular, uma clara recusa à pena de morte60 

(MASSOLA, 2005, p. 372). 

O modelo APAC destaca-se, para Oliveira (2012, p. 109), pela preocupação com o momento 

pós-prisão. Observamos que isso é certamente verdade durante o processo de execução penal, sendo 

que o modelo consente retornar gradualmente à sociedade, permitindo levar uma vida de trabalho 

externa ainda no período da sentença. 

Vimos, no entanto, que a APAC, nas duas unidades modelo que visitamos, não tinha um 

caminho estruturado para as pessoas que cumpriram a sentença sem terem conseguido encontrar um 

emprego ou uma casa. Possíveis problemas em retornar à sociedade — por exemplo, procura de 

emprego e casa — talvez pudessem ser resolvidos através de contatos informais com representantes 

das APACs, mas esse atendimento não estava planejado organicamente. 

Concordamos que ainda hoje o retorno à sociedade, após a saída de algumas APACs, se 

constitui um problema, vez que há um acompanhamento muito precário dos egressos, de duração 

limitada. No período de observação, constatamos que os convênios com as administrações públicas 

que empregam os recuperandos não têm duração ilimitada para as pessoas que saem do sistema penal, 

como já havia sido encontrado no passado por Vargas (2011, p. 213). Ao final, a ideia da APAC é 

que o egresso teria que estar já socializado, passando pelos mecanismos graduais de libertação da 

execução penal, o que nem sempre acontece. 

Uma exceção parece ser o caso de Itaúna, modelo da APAC e sede da FBAC que controla as 

APACs, que tem resultados melhores nesse sentido. Essa APAC está mais enraizada na sociedade, o 

que possibilita haver várias empresas que oferecem trabalho aos recuperandos (VARGAS, 2011, p. 

 
60 A pena de morte é usada para gerir o controle social nas comunidades de privados de liberdade dentro das 

prisões. Por isso, um infrator do código de honra prisional pode ser condenado à morte. 
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213). Com isso, pode-se configurar que o acompanhamento externo vá melhorando, conforme as 

APACs sejam mais conhecidas e aceitas dentro da sociedade. 

Vargas (2011, p. 217) assevera que, sendo o processo de reintegração principalmente focado 

no recuperando, o retorno à sociedade pode ser um retorno ao mundo do crime, já que a estrutura 

social não é modificada. De fato, observamos, no período de campo, que um recuperando, na primeira 

saída em licença, foi morto por um inimigo do passado que aguardava sua saída. 

Muhle (2013) e Coutinho (2009) relatam que o estigma dos recuperandos é menor do que o 

dos presos em geral. Através do envolvimento da sociedade, o estigma é quebrado e uma melhor 

acolhida é gerada, segundo Silva (2007b, p. 152). As empresas que empregam os egressos contribuem 

para reduzir o estigma na sociedade, de acordo com Coutinho (2009, p. 106). 

O preconceito na sociedade ainda existe, como ocorre com qualquer pessoa apenada, mas, 

segundo Guerra (2014, p. 157), os recuperandos são vistos de maneira diferente em relação aos 

presos. Isso principalmente porque o processo de quebra das relações sociais que vemos no sistema 

comum é evitado nas APACs. 

Vargas (2011, p. 214) admite que o estigma é reduzido dentro das unidades, mas é reativado 

quando as pessoas as deixam. Pertencer a grupos religiosos, o que é incentivado pelas APACs, pode 

ressignificar a identidade do preso e a superação do estigma, proporcionando uma rede de contatos 

que também pode oferecer trabalho (VARGAS, 2011, p. 215). 

Observando-se a análise das trajetórias de vida dos recuperandos da APAC de Viçosa de Tomé 

(2011, p. 52), vemos que o estigma e o preconceito ainda influenciam também os ex-recuperandos, 

sendo que seu caminho dentro das unidades não parece romper com o estigma. Contudo, as pessoas 

que passaram pela APAC apresentam melhores instrumentos para voltarem à sociedade: usam a 

religiosidade e a profissionalização para quebrar o estigma, enquanto os outros egressos usam 

principalmente a família como apoio (TOMÉ, 2011, p. 52). Assim, a APAC facilita o retorno à 

sociedade de pessoas que passaram por caminhos de ressocialização e profissionalização (TOMÉ, 

2011, p. 94). 

Diferentes são as formas de subjetivação oferecidas pelas APACS. Silva (2007b, p. 152) 

ressalta que, entre os efeitos da APAC Itaúna estudada, há a recuperação da dignidade humana, do 

respeito pelo outro e por si e a construção de um projeto de vida alternativo ao crime. 

Vargas (2011, p. 212) salienta que as pessoas nas APACs, saindo das unidades, não ficam 

ressentidas, vingativas e com raiva por causa da privação, tortura e sofrimento na prisão. Andrade, 

perguntando a mulheres o que gostariam de aprender, constatou que elas têm planos distintos das 

presas do sistema comum: 
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As respostas foram: artesanato, cabeleireiro, manicure/pedicure, depilação, maquiagem, 

costura, bordado, esculpir, cerâmica, pintura em tela, pátina de móveis, dançar, cantar e 

aperfeiçoar-se na cozinha. Nas respostas obtidas percebi que elas não estão fechadas para o 

mundo fora da instituição. Essas mulheres constroem modos de subjetivação baseados no 

futuro que almejam ter (ANDRADE, 2015, p. 60). 

Como o contexto da APAC, com sua variedade, oferece mais vivências, pode-se, com isso, 

constituir formas mais variadas de subjetivação. Isso porque:  

diferente da prisão comum, o aprisionamento na APAC valoriza as mulheres 
institucionalizadas por meio das atividades profissionalizantes, educacionais e até estéticas, 

proporcionadas pela instituição. A preocupação com o ensino e a criação de oportunidades 

profissionais gera expectativa positiva para a volta ao convívio social. Limpeza, comodidade, 

higiene e alimentação também são um diferencial institucional, que mantém e incentiva 

condições básicas e dignas [...] muitas das presas fazem planos, constroem sonhos e têm 

expectativas para o futuro, o que as motiva a seguir no cumprimento da pena e almejar a 

liberdade (ANDRADE, 2015, p. 97). 

Como se pode depreender, as atividades descritas por Andrade diferenciam a APAC estudada 

da prisão do sistema comum presente no contexto da pesquisa, mas poderiam não representar 

nenhuma diferença em comparação com outros presídios onde existem essas mesmas atividades 

descritas. 

Para Massola (2005), embora haja uma maior capacidade crítica dos privados de liberdade 

nas APACs, esta é desvinculada de uma maior autonomia de escolha efetiva, uma vez que eles 

precisam respeitar as normas da APAC, dependendo do sistema penitenciário, “usado como ameaça 

para os presos menos obedientes” (ibid., p. 5). 

Vargas (2011, p. 225), ao contrário, fala de enquadramento de um tipo particular de sujeito, 

da hipervigilância, do monopólio da palavra pelo discurso religioso, da chantagem e da intimidação 

exercidas sobre os internados que “colocam inegavelmente outros modos de violência e 

constrangimento”. 

Também aceitando essa hipótese, o período nas APACs pode ser uma experiência positiva 

para as pessoas que não tinham perspectivas de inclusão antes de serem presas, como vemos em 

Muhle (2013, p. 11) e Oliveira (2012, p. 107). Encontra-se, por exemplo, nas narrativas de alguns 

recuperandos, a ideia de que o encontro com a APAC foi uma oportunidade em suas vidas e sem esse 

encontro continuariam cometendo os mesmos crimes (OLIVEIRA, 2012, p. 107). 

Esses relatos nos preocupam, porque nos falam das nossas sociedades: não podemos esquecer 

que, para viver uma experiência de privação de liberdade como positiva, a vida dessas pessoas já se 

apresentava privada da liberdade de ter os seus direitos respeitados, ou seja, mesmo antes do ingresso 

nas unidades. 

Considerada como índice de sucesso da reintegração social, diferentes pesquisas abordam a 

reincidência, mesmo que seja difícil de medir concretamente. Silva (2007b, p. 148) aponta que os 
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mesmos números propagados pela APAC são apresentados de forma definitiva, declarando que a 

reincidência nas unidades da APAC é menor que 10%, contra uma reincidência de 85% do sistema 

comum. 

Nas pesquisas mais recentes, não foi encontrado nenhum dado que indique o índice de 85% 

de reincidência no sistema comum, mas esse número se encontra presente nas publicações que 

divulgam o modelo. Os outros dados disponíveis que atestam a reincidência de 70% são incorretos 

(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2015), porque incluem pessoas que não 

serão condenadas posteriormente, sendo que, no Brasil, é alto o percentual de pessoas em prisão 

preventiva que não são condenadas à pena de prisão. As buscas mais precisas, mesmo que realizadas 

em números limitados, atestam a reincidência entre 20 a 50% no contexto brasileiro. 

Como não há uma metodologia clara em relação à reincidência nas APACs, vários problemas 

metodológicos são encontrados: por exemplo, o recuperando pode cometer um crime em outro estado 

e, nesse caso, não seria contado entre os infratores reincidentes (FERREIRA, 2015, p. 64). Como 

vemos em Coutinho (2009) e Muhle (2013), por exemplo, a reincidência é considerada mais baixa 

que no sistema comum. 

Uma outra consideração contrária é a de Massola (2005), que, em uma pesquisa mais antiga 

e sobre uma APAC específica, mencionava que o anátema típico dos egressos fazia aproximar a 

reincidência daquela verificada no sistema comum. Inclusive, atribuía a menor reincidência na APAC 

a “uma divisão de trabalho custodial nos quais presos de menor periculosidade são destinados a uma 

determinada instituição” (MASSOLA, 2001, p. 499). Massola (2015, p. 301) informa que 32,5% das 

pessoas que passam pelos centros de ressocialização estudados são reincidentes, contra 41,5% da 

prisão comum. Como sempre, esses dados devem ser aceitos com cautela, devendo também ser 

enfatizado que se trata de dados antigos. Nesse caso, também os documentos que relatam os dados 

da reincidência nas APACs não são claros quanto ao método aplicado, devendo-se, portanto, ter 

cuidado nas comparações. 

A seletividade das APACs tem que ser também considerada nas comparações. Apesar de, a 

princípio, aceitar qualquer pessoa, o ingresso nas unidades APACs é mediado pelas autoridades 

judiciárias que têm possibilidade de vetar as pessoas que não têm boa conduta no presídio. As pessoas 

que respeitam a moral criminosa, por exemplo, não pedem transferência para APACs (AUGUSTO, 

2016, p. 41). 

Continuar nessas estruturas requer também certas características, pois há muitas regras a 

serem respeitadas, em particular, trabalhar, estudar, frequentar os cultos, manter uma boa disciplina 

e manifestar vontade de se reintegrar. 
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As APACs podem selecionar outras caraterísticas que podem aumentar a possibilidade de 

reintegração sem reincidência. Apesar das poucas entrevistas realizadas na pesquisa de Fuzatto (2008, 

p. 67), vê-se que as pessoas que entraram na unidade da APAC do estudo de caso tiveram experiências 

em famílias mais positivas do que as pessoas que se encontravam na prisão. A socialização primária 

e as histórias de vida das pessoas que passam por uma APAC são, portanto, mais favoráveis nessa 

unidade pesquisada (FUZATTO, 2008, p. 71), o que pode acontecer também em outras unidades. 

Nesse sentido, não é possível simplesmente comparar a reincidência nas unidades de detenção 

com a das APACs. Resende (2013, p. 87-88) argumenta que as APACs podem “contribuir para a 

desnaturalização da violência no sistema penitenciário” graças também às melhores condições físicas 

e materiais. Vargas (2011, p. 212) destaca que a APAC rompe com a cadeia de violência, pelo menos 

temporariamente. 

Não podemos deixar de pensar que a violência física na APAC está colocada em um nível 

mais sutil e oculto (MASSOLA, 2005, p. 379), lembrando que a ameaça de retorno ao sistema comum 

está sempre presente como possibilidade. Massola (2005, p. 374) ressalta que considerar-se fora da 

vida do crime provocou um temor no retorno comum às prisões, onde os recuperandos poderiam ser 

vistos como traidores e, portanto, discriminados até para arriscar a morte. 

Efetivamente, no período de campo, nos foi relatado que, de fato, alguns recuperandos, em 

particular aqueles que tinham funções importantes de controle dentro do CSS, quando retornaram 

para a prisão comum, foram colocados dentro do “seguro”, a seção da prisão onde os ex-agentes 

penitenciários também estão isolados junto com outros condenados que, de outra forma, arriscariam 

a sofrer violência pelos privados de liberdade que seguem os códigos de honra prisional. 

Segundo Massola (2005, p. 373), a violência foi reduzida também porque se acreditava que 

bastava uma morte para acabar com a experiência da APAC e todos os benefícios que a instituição 

proporcionava aos recuperandos. Se, de fato, esta é a motivação principal, devemos nos perguntar o 

que acontecerá no caso da expansão do modelo APAC e sua institucionalização definitiva que a 

subtrairá da precariedade que estava vivenciando na unidade pesquisada por Massola. 

É mister lembrar que as APACs, por si mesmas, não têm como objetivo a substituição integral 

do sistema penitenciário e se apresentam como um órgão parceiro do sistema de justiça, não tendo, 

então, o objetivo explícito de reformar o sistema prisional comum. Analisando o modelo APAC na 

sociedade atual, Vargas (2011) aponta que a humanização proposta pelas APACs é fundada na 

desumanização presente no modelo prisional dominante. Mesmo sem a presença da violência 

ostensiva do sistema comum, a lógica do poder deve ser vista com cuidado.  
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O modelo APAC traz caraterísticas da instituições totais61, como a submissão dos sujeitos às 

prescrições, regras, horários e rotinas e junção dos diferentes aspectos da vida do indivíduo 

(habitação, trabalho e lazer), conforme ressalta Andrade (2015). Em outro sentido, discutindo sobre 

a desinstitucionalização, Resende (2013, p. 88) argumenta que as APACs não contestam a privação 

de liberdade e, por isso, não contribuem para a saída da institucionalização das prisões.  

Porém, ao contrário da mortificação do ego descrita por Goffman nas instituições totais, 

Resende (2013, p. 19) relata a situação de uma APAC na qual se dá o aprimoramento da identidade 

das pessoas como estudantes, trabalhadores e recuperandos. Além disso, as instituições totais 

funcionam principalmente como um depósito de internos, apesar de serem pensadas como 

organizadas com outros objetivos claros. As APACs, entretanto, dificilmente podem ser vistas como 

depósitos (RESENDE, 2013, p. 19), o que é evidente no caso das unidades prisionais brasileiras 

comuns. 

Podem ser percebidas aberturas nas APACs que nos fazem pensar nelas como diferentes das 

instituições totais. Queremos destacar, porém, que, através da progressão de regime, do ingresso dos 

voluntários, pesquisadores, visitantes, famílias, as APACs, ao invés de reforçarem a punição e a 

repressão, tentam mudar o curso da execução penal para algo que se concentra mais na reintegração. 

Nesse sentido, são muito diferentes do genocídio e da formação de criminosos, uma tarefa que cumpre 

o sistema prisional comum. Portanto, parece-nos um possível passo no sentido da 

desinstitucionalização e, no mínimo, uma outra institucionalização que possui práticas diferentes — 

o que é bastante evidente ao se analisar o sistema penitenciário brasileiro. 

Pode-se observar, atrás da ordem e da disciplina nas unidades, a presença operante de um 

controle panóptico constante nas APACs, exercido também pelos próprios recuperandos sobre si 

mesmos e os outros, como relatado por Silva (2014a) e por Andrade (2015, p. 97). Carvalho (2016), 

que pensa a APAC como um modelo disciplinar, empreende uma análise similar. 

O controle social exercido pelo “staff cristão” é maior do que o existente no sistema comum 

brasileiro, como reportado em Oliveira (2013, p. 107). Os recuperandos que substituem os agentes 

controlam e vigiam o andamento regular da vida prisional, impedindo a entrada de droga, as fugas e 

as evasões. 

A vigilância é também baseada nas relações de identificação e de confiança que se constroem 

nas unidades entre recuperandos, voluntários, famílias e funcionários. Cada infração é considerada 

como uma falha dos programas de educação e de reintegração nas unidades, a qual ativa percursos de 

 
61 “Uma instituição total pode ser definida como um local de residência e trabalho onde um grande número de 

indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla, por considerável período de tempo, levam uma 

vida fechada e formalmente administrada. As prisões servem como exemplo claro disso” (GOFFMAN, 1974, p. 11). 
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punições e de tomada de consciência do infrator, além de responsabilização de cada recuperando no 

impedimento de novas infrações. 

Maria Borghi (2012, p. 174) nota que a implementação da APAC na Itália “não é o reino da 

impunidade [...] as regras são mais numerosas em comparação com as da prisão”. Se, de fato, a 

característica da vida em instituições totais é caracterizada por uma violência constante e fortemente 

presente, assumindo Goffman, essa violência é certamente mais sutil na APAC do que na prisão 

tradicional (RESENDE, 2013, p. 18). 

Existem mecanismos de controle mais sofisticados do que a violência ameaçada dentro das 

prisões comuns. Os condenados considerados mais confiáveis são encarregados de gerir a segurança 

e a disciplina, criando monitoramento permanente para evitar fugas, evasões e entrada de objetos 

proibidos, como drogas e telefones celulares (OLIVEIRA, 2013, p. 107). 

Oliveira (2013, p. 107) relata que “as punições coletivas aliadas ao temor dos recuperandos 

em retornar para as prisões comuns, por outro lado, desarticulam as redes de solidariedade 

características da comunidade de prisioneiros e, por vezes, impedem as atitudes de conivência entre 

os recuperandos”. Vale salientar que as punições coletivas, apesar da serem ilegais, existem no 

sistema comum brasileiro, não sendo só caraterística da APAC. Além disso, no sistema comum, 

existem outras punições usadas não disponíveis nas APACs, como as violências físicas e a cela de 

isolamento62. 

A ideia de uma “solidariedade na comunidade dos presos” expressa em Oliveira (2013) nos 

parece como uma romantização da vida carcerária. Existem conflitos, divisões e delações entre os 

presos nas prisões e muitas comunidades de presos. Quando não existem delações, temos que nos 

preguntar se existe um poder hierárquico centralizado que domina de forma absoluta nas 

penitenciárias, como é o caso das facções criminosas no Brasil. Por outro lado, não existe uma ruptura 

absoluta da solidariedade nas APACs. Assim, distintas infrações são cometidas sem que sejam 

denunciadas ou impedidas pelos outros recuperandos, como observado no período de campo. 

Vale ressaltar que o impedimento das infrações, ao contrário do que ocorre nas unidades 

tradicionais, é feito através de um trabalho principalmente de persuasão psicológica, educativa e 

relacional, sendo que ninguém é armado dentro das estruturas. 

Vemos que Oliveira (2012, p. 109), afirma que a APAC torna as pessoas dóceis e 

disciplinadas, reproduzindo discursos religiosos e morais, através de conceitos de culpa e erro. No 

entanto, não se sabe se esses discursos são verdadeiramente internalizados ou reproduzidos apenas 

 
62 Punição especial que consiste no isolamento do punido dos contatos humanos por um determinado período. 
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por conveniência dentro das unidades da APAC, o que garante uma melhor qualidade de vida que as 

prisões brasileiras. 

Andrade (2015, p. 97), referindo-se a outra APAC estudada, explica que a APAC funciona 

como a prisão e produz corpos dóceis, úteis, “objeto do poder, capaz de ser manipulado, moldado, 

treinado, transformado e docilizado”.  

Na APAC, as normas e regras são fixas e rígidas sendo que todas as “recuperandas” são 

responsáveis por disseminá-las e controlá-las. A disseminação e controle atuam como o 

mecanismo do panóptico, pois possibilitam que todas sejam vigiadas em tempo integral e que 

sejam mantidas condutas desejáveis à instituição (ANDRADE, 2015, p. 97). 

Queremos aqui discordar de Andrade sobre um ponto: a prisão contemporânea produz corpos 

“inúteis” para o mercado do trabalho e no máximo “dóceis” para os trabalhos não legais, lembrando 

que, em geral, o papel de reintegração social atribuído à prisão não se efetiva. Esse fenômeno é 

particularmente evidente no contexto brasileiro, que produz corpos “torturados”, “machucados”, 

“desabilitados”, “enfermos”, “criminais” e até “mortos”. 

Discutindo sobre o rol das religiões nas APACs dentro de um estado laico, Lisardo (2016), 

Nogueira (2015) e Resende (2013) sublinham que isso pode gerar também uma forma de seletividade 

das unidades, privilegiando os cristãos, onde o tratamento penal teria que ser universal. 

Carvalho (2016, p. 98), apesar de enfatizar o respeito pela pessoa e as condições de moradia 

oferecidas pelas APACs, critica-as, ao afirmar que a dimensão laica do Estado não é respeitada, 

rompendo-se com a lei. As APACs se tornam privilégio especialmente porque o tratamento penal 

brasileiro é estruturalmente torturante. Nesse caso, a religião pode, portanto, ser escolhida para obter 

um tratamento mais humanizado como o garantido pelas APACs. Portanto, os ateus ou outras 

religiões podem se esconder atrás de uma máscara durante o período da condenação, conforme aponta 

Junior (2013, p. 110). 

Como observamos no período de campo, o pluralismo religioso enfatizado pelas APACs é 

dado principalmente em um sentido ecumênico, buscando reunir as igrejas evangélicas e católicas. 

Nas APACs, católicos e evangélicos exercitam sua espiritualidade em momentos diferentes, sendo 

oficialmente reconhecidos. Assim, embora existam conflitos, a coexistência ecumênica parece ser 

realizada, conforme a pesquisa de Junior (2013, p. 107). 

Nos discursos oficiais encontrados nos livros que promovem o modelo não se evidencia um 

tratamento discriminatório contra religiões africanas e espiritualistas. Existe, porém, uma 

discriminação explícita com as pessoas que não têm religião. Houve mudanças em relação à atitude 

em relação às outras religiões, não tão presentes no debate público quando o método foi fundado. Nos 

discursos das origens, conforme Junior (2013, p. 113), de fato, havia referências depreciativas a 

respeito de outras religiões não-cristãs. 
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Assim, todos são obrigados, de alguma forma, a participar de cultos evangélicos e católicos. 

Apesar disso, as APACs pregam que ninguém é obrigado a aderir a esse tipo de programa. Todavia, 

a terrível situação dos presídios brasileiros e a ausência das alternativas geram uma forte pressão 

sobre os internos. 

Nas unidades visitadas, foram encontrados funcionários, recuperandos e voluntários espíritas 

e adeptos de religiosidades de matriz africana63. Nesse último caso, as pessoas teriam mais problemas 

em expressar o seu pertencimento religioso por medo de serem discriminadas — experiência comum 

na sociedade brasileira. Houve um voluntário que espalhava livros espíritas na unidade principal de 

Itaúna, registrando-se alguns simpatizantes do espiritismo também entre os recuperandos encontrados 

no período da pesquisa de Junior (2013, p. 108) . Os recuperandos, porém, frequentavam os cultos 

católicos devido à ausência de culto específico. Fomos informados da existência de diretores espíritas. 

Junior (2013, p. 108) também relata que o diretor e toda a liderança da APAC de Alfenas eram 

espíritas com influências da umbanda. 

Por outro lado, o autor sublinha as contradições dessa abertura com as outras religiões através 

de um relato segundo o qual, durante as palestras, nos dias de retiros espirituais obrigatórios, as 

chamadas Jornadas de Libertação com Cristo, Mario Ottoboni, o fundador do método APAC, tratou 

essas religiões de maneira negativa. Entrevistado, o fundador revela que aqueles que querem 

implementar e entrar em uma APAC devem se adaptar à figura do Cristo, porque, para ele, as outras 

religiões não perdoam e não apoiam a solidariedade (JUNIOR, 2013, p. 109). 

Em nossa breve visita às Comunidades Educacionais com Prisioneiros (CEC), na Itália, 

inspiradas nas APACs, vimos que também estão acolhendo muçulmanos, que devem se adaptar à 

rotina religiosa das unidades. 

O mesmo pode ser visto no caso dos representantes internacionais entrevistados durante o VII 

Congresso das APACs, que declararam que a presença de outras religiões só seria possível se não 

quisessem converter ninguém (JUNIOR, 2013, p. 107). Foram relatados casos de pessoas que 

gostariam de desenvolver sua espiritualidade, mas se sentem intimidadas (JUNIOR, 2013, p. 108). 

O tema da acolhida de outras formas de espiritualidade aparece aberto: tentativas foram 

relatadas por funcionários de uma APAC visitada para abordar uma mãe de santo — uma líder 

espiritual das religiões africanas — e introduzir o culto na unidade. A tentativa, de acordo com o 

funcionário, parece ter fracassado devido às dificuldades encontradas no desenvolvimento dessa 

espiritualidade no espaço de privação da liberdade. 

 
63 As religiões afro-brasileiras são originadas na cultura de diversos povos africanos escravizados no Brasil entre 

os séculos XVI e XIX. Entre as mais difundidas hoje, encontramos o candomblé e a umbanda. 
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Essa hipótese é apoiada por estudos sobre religiões na prisão que relatam com precisão essa 

dificuldade de entrada e manutenção de cultos não cristãos nas prisões (INSTITUTO DE ESTUDOS 

DA RELIGIÃO, 2012). Nesse sentido, é importante destacar que o estado laico no Brasil tem 

diferentes problemas em se tornar prática nos presídios, uma vez que a assistência religiosa oferecida 

é, principalmente, evangélica e cristã — religiões que encontram espaços adequados para os cultos. 

Sendo tão marcante a espiritualidade cristã dentro das unidades APACs, para serem 

efetivamente inclusivas, tais atividades precisariam de um esforço de abertura explícita para as outras 

formas de espiritualidade. Nas APACs, não parece haver, na prática, uma abertura nesse sentido. Essa 

abertura poderia ser feita com a introdução de cultos não cristãos como uma forma oficialmente 

reconhecida de prática religiosa. No período de campo nas APACs visitadas, não foram efetivamente 

encontrados cultos oficializados de matriz africana. 

No Brasil, há um claro problema na laicidade da execução penal e na garantia do direito à 

assistência religiosa que exigiria maior abertura às formas minoritárias de religiões, tanto nas prisões 

quanto nas APACs. Isso não invalida a experiência das APACs, porém, torna-se necessário, no 

mínimo, que a APAC não seja a única alternativa disponível para as pessoas privadas de liberdade 

que não são e não querem se tornar cristãs. 

Nessa perspectiva, na reintegração social que o modelo APAC propõe, a religião é 

absolutamente fundamental. Para Massola (2001), busca-se também a “conversão” religiosa. Vargas 

(2011, p. 226) argumenta que a APAC vai propondo um modelo de “bom cidadão cristão” e conclui 

que, na APAC, “a liberdade física significa uma prisão religiosa”. Muhle (2013, p. 12) admite que 

“se voltou a usar crime e pecado como sinônimos”, sendo a conversão pensada como necessária para 

o processo de recuperação. Atrás de um discurso ecumênico oficial, para Júnior (2009), a APAC tem 

um enfoque claro de evangelização, declarada e unicamente cristã. 

Giorgio Pieri (2010), responsável pela implementação de um modelo inspirado nas APACs 

na Itália, se refere ao modelo como uma “missão de evangelização” (ibid., p. 68) quando descreve a 

implementação da APAC nesse país. Ele relata que “a formação da pessoa e a dimensão religiosa [...] 

não são facilmente separáveis nem na teoria nem na prática (ibid., p. 69). 

É importante destacar que algumas conversões que acontecem nas APACs podem ser 

consideradas como oportunistas. Para Coutinho (2009, p. 107), a conversão religiosa dos detentos 

“era muitas vezes utilizada como forma de adquirir determinadas regalias”. Lembramos que esse 

fenômeno aparece também nos presídios comuns brasileiros. 

Para a parte que realmente se converte — tanto nas APACs quanto no sistema comum —, a 

religião pode representar um ponto que reforça a possibilidade de modificar a visão de mundo 
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anterior. É evidente que este não pode ser o único fator que afeta a diminuição do crime (COUTINHO, 

2009, p. 107–8). 

Piatti (2013), analisando os limites da implementação do modelo APAC na Itália, destaca que, 

por causa dos altos números dos estrangeiros privados de liberdade, o modelo tem problemas na sua 

implementação. A diversidade religiosa, linguística e cultural demanda uma flexibilização do modelo. 

Além disso, os estrangeiros presos, muitas vezes, não tinham visto para permanecer no território 

nacional. Dessa forma, assim que são libertados, voltam aos seus países ou vivem na clandestinidade, 

não conseguindo facilmente uma reintegração social dentro do marco legal no território onde as 

APACs atuam. Como é comum que os estrangeiros privados de liberdade não tenham famílias no 

território italiano, cria-se uma complicação a mais no trabalho feito com as relações sociais nas 

APACs, dificultando, desse modo, a reinserção. 

Portanto, vemos que, se a APAC quiser expandir-se e se tornar uma proposta global, terá que 

se adaptar a diferentes contextos e formas de vida distintas, o que representa um forte desafio. Nesse 

sentido, é preciso pensar na necessidade de caminhos alternativos de individualização da execução 

penal e reintegração social a serem apoiados como outras alternativas que tenham uma proposta de 

reintegração social para pessoas não cristãs, sejam elas pertencentes a outras religiões ou ateus. Essas 

propostas poderiam ser geridas por outras entidades laicas, sem fins lucrativos, que defendem os 

direitos dos privados de liberdade, como acontece, por exemplo, no terceiro setor italiano, no qual 

diferentes fundações e cooperativas disputam os recursos para gerir a acolhida dos requerentes de 

asilo. 

Encontramos também um problema para a reinclusão das pessoas condenadas por crimes de 

associação mafiosa na implementação das APACs na Itália. Piatti (2013), pesquisando a realidade 

italiana relata, nesse caso, que o princípio de “segurança” impede uma volta ao meio social dos presos 

no período da execução penal. Pudemos perceber, no nosso período de visita, que, efetivamente, em 

caso de conflitos entre facções, as APACs não parecem ter a potencialidade de defender as pessoas 

privadas de liberdade dentro das unidades, que poderiam ser assassinadas facilmente por um grupo 

armado rival organizado. 

Vários pesquisadores questionam o impacto futuro sobre a sociedade do modelo APAC. Há 

um perigo que encontramos nas APACs: elas podem legitimar a prisão — se bem administradas — 

e, portanto, aumentar a tolerância ao uso do encarceramento e, consequentemente, do controle social, 

como também podemos ver em Vargas (2011, p. 223). De toda forma, segundo Vargas (2011, p. 222), 

uma vez que a abolição das prisões é um projeto político que não pode ser implementado 

politicamente na conjuntura presente, diante do horror do sistema penitenciário brasileiro, as unidades 
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da APAC são um raio de luz capaz de quebrar a imobilidade e, possivelmente, promover mudanças 

no sistema prisional no Brasil. 

Sem desconsiderar as melhorias desse modelo em relação ao sistema comum — e em 

particular diante dos horrores do sistema brasileiro — não devemos, porém, nos conformar com essa 

alternativa de forma estática, propondo-a como uma solução definitiva, mas reconhecendo seus 

limites e contradições, como propõe Resende (2013, p. 89). 

A necessidade de intervir na sociedade toda e não só de uma intervenção técnica sobre o 

sistema prisional une Massola (2005), Carvalho (2016), Tomé (2011), Coutinho (2009) e Lisardo 

(2016), os quais lamentam que a mudança de vida seja pensada das APACs a partir de uma ótica 

fortemente individual. Parece-nos, nesse sentido, que seja necessário atuar nas duas direções, seja no 

nível micro ou macrofisico. É necessário trabalhar ao mesmo tempo em indivíduos desfeitos e na 

sociedade. 

Conforme Junior (2013, p. 113), o método não mudou muito nos 40 anos comemorados em 

2012 no VII Congresso Nacional das APACs. A ideia de uma recuperação moral como uma 

conversão capaz de garantir a reintegração permaneceu fundamental. Junior (2013, p. 112) aponta 

que a salvação e a saída do crime passam da responsabilidade dos indivíduos que devem reconhecer 

e se arrepender do crime cometido. Existem fortes conexões entre a ideia de crime e pecado, o que 

requer, portanto, arrependimento para mudar o comportamento ilegal. Esses discursos são 

hegemônicos nas APACs, quando refletem sobre a pobreza e a exclusão social como fenômenos 

geradores por atos criminosos, e isso pode impedir de buscar soluções estruturais para esses 

problemas. 

A APAC só oferece as ferramentas para ajudar as pessoas que querem se recuperar e nisso 

vemos concordância entre os discursos institucionais e as representações dos recuperandos 

(VARGAS, 2011, p. 216). A ideia por trás dessa lógica é de que as pessoas mudam, se quiserem. 

Nesse ponto, vemos o perigo, entretanto, de atribuir um excesso de responsabilização aos sujeitos na 

mudança, uma vez que os fatores de influência no retorno à sociedade são múltiplos (família, 

amizades, mercado de trabalho, necessidades econômicas etc.). Portanto, vemos que as APACs agem 

principalmente sobre as pessoas privadas de liberdade e as famílias e não sobre as estruturas. 

O sentido ético-político no médio e longo prazo da proposta de APAC preocupa os 

pesquisadores: uma possibilidade é que esta possa legitimar a existência e a manutenção das prisões 

(VARGAS, 2011), aumentando o parque carcerário, por ser uma medida mais barata. Vargas (2011, 

p. 212) nos explica que, para os recuperandos das APACs pagarem a penalidade na prisão, faz sentido 

quando os direitos são respeitados, legitimando a própria prisão. Nós vemos que, nessa conclusão, há 
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uma confusão entre prisão e APAC. A prisão, em particular no Brasil, como vemos, é estruturalmente 

caracterizada pela violência permanente, pelo menos sempre potencialmente presente via ameaça, 

uma violação da dignidade e da legalidade. 

Portanto, seria melhor dizer que os recuperandos aceitam a APAC porque não é uma prisão 

comum, mas, sim, mais próxima da privação da liberdade prescrita pela lei. Os internos, nesse sentido, 

aceitam o castigo legal, mas, como Goffman (1996) explica, o que gera mais sentimento de injustiça 

e revolta no interior é exatamente o castigo extralegal, o castigo mais arbitrário. 

Assim, a prisão que seria legitimada é aquela mais próxima dos limites legais e não a 

brasileira, que é, na verdade, na maior parte do tempo, ilegal, mesmo que apenas em relação à lei de 

execução penal em vigor no país. Podemos educar ao respeito da lei as pessoas que veem o tempo 

todo o mesmo Estado não respeitar a lei que ele próprio impõe? 

De todo modo, é problemático que não se encontra crítica explícita ao encarceramento 

massivo nos textos sobre o método APAC – assuntos evidentes em todos os artigos daqueles que 

pesquisam o sistema penal brasileiro. Por isso também não se encontram nem propostas voltadas ao 

desencarceramento, parecendo ter uma naturalização desses fenômenos. 

A possibilidade de estender a utilização da prisão preocupa também Resende (2013, p. 88), 

para quem a APAC mantém e sustenta o discurso da lei penal, sem, aparentemente, criticá-lo, ao 

“reafirmar que é possível ressocializar através da prisão [...] em detrimento de outras formas de 

responsabilização”. Importante ressaltar que a prisão no Brasil não tem como objetivo real a 

ressocialização e que APAC não substitui outras formas de responsabilização, sendo que se aplica só 

às pessoas que já foram condenadas à pena de prisão. 

Mais crítico, Vargas (2011) argumenta que o Estado mostra a sua dupla face, com uma política 

que pode ser uma simples “humanização de fachada”, devolvendo-se os direitos que o mesmo Estado 

tirou. Nesse caso, o modelo é pensado como uma manobra do Estado que participou de uma lógica 

neoliberal orientada pelo produtivismo e pela contenção dos gastos. A relação custo-eficácia do 

modelo pode incentivar um aumento no encarceramento, tornando o processo menos dispendioso 

(VARGAS, 2011, p. 223). 

As observações no campo encontraram essa disputa, parecendo o poder judiciário estar 

interessado em um aumento de vagas para aumentar a privação de liberdade. Contudo, no caso 

observado, o presidente de uma APAC pesquisada não tinha interesse em multiplicar suas vagas com 

a ideia de que isso poderia ter, como efeito, o aumento do encarceramento na cidade. Seguindo a 

mesma ideia, Muhle (2013, p. 12) vê “as parcerias entre ONGs e Estado, como uma tentativa, não de 
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compensar, mas de encobrir um processo que tem clara participação na estratégia de reestruturação 

de capital”. 

Depois desse breve debate com as pesquisas sobre o modelo APAC, vamos agora aprofundar 

o debate com os achados do campo. 
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CAPÍTULO 5 

A PROPOSTA EDUCATIVA DAS APACS NA PRÁTICA 

 

Nesta seção serão discutidas, de forma aprofundada, as questões que surgiram no período de 

campo nas duas unidades masculinas indicadas como modelos nas falas e nos livros e usadas para 

receber as visitas dos voluntários, militantes, estudantes e as autoridades nacionais e internacionais 

interessadas em conhecer o modelo das APACs. 

Vamos agora tecer considerações acerca dos encontros com o campo nos dois períodos em 

que a pesquisa foi realizada nas APACs de Itaúna e de São João del Rei, em Minas Gerais. As APACs 

oferecem um programa mais amplo de educação destinado à reintegração social das pessoas privadas 

de liberdade, enfocando o que eles definem como valorização humana.  

Ademais, de acordo com a proposta das APACs, constam a educação escolar e a 

profissionalização. No regime fechado, o trabalho deveria ter função, principalmente, educativa e, no 

semiaberto, de formação profissional, como contraponto ao aspecto meramente produtivo. Além 

disso, são realizadas palestras integrativas com essa temática, planejadas pelos funcionários e 

voluntários, com a participação de testemunhos de pessoas que pertenciam ao mundo do crime e que 

conseguiram se integrar novamente na sociedade. 

Como visto na primeira parte do presente capítulo, em sua proposta educativa, de caráter 

integral, não podemos esquecer a fundamental importância da construção de um espaço educativo 

com contexto de vida diferenciado, comparado ao que se costuma encontrar no contexto prisional 

brasileiro, nas prisões em geral64. Em particular, impressiona a ruptura com o modelo ultra securitário 

das prisões tradicionais, uma vez que nas APACs os profissionais encarregados da segurança atuam 

sem armas e um grupo de recuperandos fica responsável pela disciplina e segurança. Assim, de 

acordo com o princípio das APACs, o objetivo é educar a comunidade ao mesmo tempo que se 

educam os recuperandos.  

Vamos abordar neste tópico a educação formal, a profissionalização, a educação além das 

aulas, a educação para a comunidade, a caraterística do espaço “educativo” e a situação dos egressos, 

para, ao final, avaliarmos em que medida podemos falar de uma seletividade do projeto. A seguir, 

faremos uma apresentação prévia de como o campo foi construído nesta pesquisa e de que forma ele 

passa a ser traduzido em texto.  

 
64 Vemos que uma generalização é difícil porque os contextos de privação de liberdade se diferenciam muito até 

dentro de uma mesma realidade geográfica e temporal. Contudo, temos sublinhado algumas caraterísticas que se 

encontram com bastante frequência nesses contextos com o fim de discutir a APAC no capítulo específico. 
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5.1 NOTAS INTRODUTÓRIAS SOBRE O TRABALHO DE CAMPO 

 

A primeira unidade modelo da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC 

- está presente em Itaúna- MG. Como se trata da unidade mais antiga e sede do órgão fiscalizador das 

APACs, a Federação Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC), é importante conhecer um 

pouco da história dessa unidade que impulsionou a criação das outras.  

A criação foi impulsionada, segundo Andrade (2016), por uma pastoral penitenciária ligada à 

Igreja católica que, desde 1983, prestava assistência aos apenados na cadeia pública de Itaúna. Esses 

voluntários se sentiam, profundamente, incomodados pelas precárias condições de existência em que 

viviam as pessoas e, no que tange à decisão de prestar assistência, percebiam com estranhamento as 

resistências dos policiais e da sociedade. 

Nessa situação, a APAC foi fundada, oficialmente, em 1986, pelo atual diretor executivo da 

FBAC, Valdeci Ferreira, sob a inspiração da primeira unidade APAC em São José dos Campos (SP), 

que hoje se encontra fechada. A APAC e seu diretor executivo ainda se encontravam atuando no 

presídio público. As pequenas melhorias no espaço prisional, as palestras e os cultos não eram 

suficientes para o objetivo que eles estavam formulando: valorizar a humanidade dos privados de 

liberdade. Os voluntários, então, decidiram que era necessária uma sede própria, não superlotada e 

sem as interferências dos presos provisórios que incomodavam o trabalho de conscientização dos já 

condenados, seja podendo não ser culpabilizado, seja não se reconhecendo como tal.  

Essa APAC conseguiu o apoio do poder público e, dessa forma, começou a construir o prédio 

do CRS no terreno doado pela prefeitura de Itaúna. Só em 1991, graças às doações da comunidade e 

enfrentando muitas dificuldades, foi construído o primeiro centro, originariamente, destinado apenas 

aos privados de liberdade do regime aberto. Só depois os voluntários conseguiram convencer os juízes 

de execução penal da comarca, Paulo Antônio de Carvalho e Ivo Nogueira, para que fosse 

reconhecido como órgão auxiliar na execução penal, servindo também para as fiscalizações das penas 

restritivas de direitos, especialmente, na prestação de serviços comunitários e limitação de final de 

semana e dos condenados em gozo de suspensão condicional da pena e livramento condicional. 

A ocorrência de um evento fortuito de uma rebelião no presídio público tornando-o inabitável 

forçou a APAC a ampliar as suas funções. Os privados de liberdade foram transferidos, 
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temporariamente, para outras prisões de outras comarcas e, vencido o prazo, o Poder Judiciário e o 

Ministério Público decidiram alojá-los no CRS, mantendo, porém, um policiamento externo da 

unidade feito pela Polícia Militar. 

Uma reunião de pessoas foi convocada para conscientizar acerca da grave crise que o sistema 

penitenciário estava vivendo e da possibilidade de que os privados de liberdade fossem soltos, se não 

se encontrasse uma alternativa. Nasceu, assim, um movimento chamado “SOS Cidadania” que 

consistiu em um novo CRS em um outro terreno doado pela prefeitura. Esse novo centro foi 

construído pelos mesmos privados de liberdade, com financiamento das igrejas, das associações de 

classe e comunitárias dos clubes de serviço e com os recursos destinados pela Prefeitura, do Governo 

do Estado e da Assembleia Legislativa. 

Dessa forma, o CRS passou a incluir, além do regime aberto, o regime fechado e o semiaberto, 

além de espaços para oficinas, cozinha, capela, auditório e setor administrativo. O grande desafio foi 

vencido pela APAC em 1997, quando obteve o reconhecimento oficial da gestão dos três regimes 

pelo Poder Judiciário da Comarca com aval do Ministério Público, sendo responsabilizada em forma 

exclusiva. 

Desse momento em diante, diferentes parcerias custeiam o CRS, tendo contribuição da 

comunidade por meio de voluntários, apoio do Município, que paga as despesas de água e 

eletricidade, e o Estado que ajuda com comida, combustível, telefone, material de escritório e outros 

gastos. Com o tempo, outras instituições se envolveram nesse projeto, como, por exemplo, o Instituto 

Minas Pela Paz (IMPP), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Programa Novos Rumos 

do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), tornando a APAC de Itaúna uma referência nacional 

e internacional, principalmente pelo seu desempenho na reintegração social avaliado através do índice 

de reincidência, menor do que 20%65. 

Visitamos também, na cidade de Itaúna, a primeira APAC feminina, fundada em sede 

separada em 2012 que, em 2016, acolhia 38 recuperandas, 21 em regime fechado, cinco em regime 

semiaberto e 12 no aberto.  

A segunda APAC modelo é a de São João del Rei (SJDR). Inspirada na de Itaúna, foi escolhida 

como sede do último congresso internacional das APACs e é, atualmente, presidida pelo vice-

presidente atual da FBAC, Antônio Carlos de Jesus Fuzatto, professor da rede pública e mestre em 

Educação e Sociedade. Atuando há mais de 30 anos nos movimentos sociais, integrou a Pastoral 

 
65 Já temos enfrentado o problema do levantamento desse índice no Brasil e nas APACs e a dificuldade de ser 

usado como indicador da eficácia da reintegração social. 
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Carcerária, foi deputado estadual no estado de Minas Gerais e vereador de SJDR pelo PT e ex-preso 

político no período da ditatura. 

Fundada em 2007, quando começou o trabalho com 57 recuperandos do antigo prédio da 

cadeia pública da cidade, já em 2013 contava com um prédio próprio de mais de 4000 metros 

quadrados, construído pelos próprios privados de liberdade em um terreno doado pela prefeitura e 

com o apoio de diferentes instituições públicas e privadas e da comunidade. 

A APAC de SJDR é conhecida pelo grande enfoque na educação. Em 2016, já tinha um grupo 

de 32 recuperandos, dos 180 presentes, cursando o Ensino Superior, nos cursos de Administração, 

Ciências Contábeis e Ciências Econômicas66.  

Essas APACs tinham um Centro de Reintegração Social (CRS) cujo nome oficial é Franz de 

Castro Holzwarth67. Diferentemente das duas primeiras unidades mencionadas, nas quais realizamos 

vivência e período de inserção de campo por períodos extensos, outras APACs foram apenas 

visitadas, por exemplo, as APACs femininas presentes nas duas cidades, a Casa do Albergado, que 

hospeda mais de 120 pessoas gerida pela APAC em SJDR, e a APAC na cidade de Santa Lúcia, outra 

unidade de referência, pois também é indicada pela FBAC para visitação das pessoas, pesquisadores, 

autoridades e profissionais interessados em conhecer o modelo.  

Entre as 51 APACs, essas foram escolhidas com a ideia de que, sendo escolhidas pela FBAC 

para difundir o método, aqui poderíamos encontrar experiências mais maduras de desenvolvimento 

do modelo. Conquanto tenham sido encontradas falhas, problemas e distâncias com as narrativas 

apresentadas, não é difícil fazer a hipótese que tais problemas podem ser encontrados também nas 

outras APACs de trajetória mais recente, embora não fiquem tão expostas ao olhar dos visitantes. 

Dessa forma, temos como hipótese de que as APACs desenvolvem, efetivamente, o que 

apresentam na descrição do modelo. Assim, vamos analisar se tal descrição corresponde ao 

efetivamente realizado e de que forma, no âmbito das duas unidades apresentadas. Dessa maneira, 

vamos analisar os limites do modelo a partir das duas unidades consideradas mais desenvolvidas. No 

entanto, não podemos saber se outros problemas se dão em outras unidades. Da mesma forma, não 

 
66 Vale destacar que, nas APACs, a maioria dos cursos superiores são oferecidos a distância, embora seja possível 

verificar uma parcela dos recuperandos dos regimes semiaberto e aberto cursando a graduação, diretamente, na 
Universidade Federal de São João del Rei. 

67 Todos os CRS teriam que se chamar assim em homenagem a Franz de Castro Holzwarth que é considerado 

um mártir no mundo dos apaqueanos e suas histórias são muitas vezes contadas. Em 1973, ingressou na Associação de 

Proteção e Assistência aos Condenados com o objetivo de evangelizar os privados de liberdade, dedicando-se a essa tarefa 

em tempo integral. No dia 14 de fevereiro de 1981, foi convidado, junto com Mario Ottoboni, a fazer mediação durante 

uma rebelião no presídio onde atuavam. Na grande tensão entre os presos e a polícia, um tiroteio matou Franz que, desde 

aquele momento, é lembrado como um exemplo de vida nas unidades. 
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podemos saber se existem, atualmente, APACs que desenvolveram melhor o modelo sem, contudo, 

serem reconhecidas pela FBAC e, assim, serem indicadas aos visitantes. 

Visitamos as unidades de forma aprofundada, tendo sido hospedado nas unidades 24 horas, 

dormindo nos quartos reservados aos visitantes e pesquisadores no regime semiaberto das unidades 

por mais de um mês: no período de 28 de junho a 31 de julho de 2017 e, um segundo período, de 22 

a 29 de janeiro de 201968. Em particular, no primeiro período, de 28 de junho até 12 de julho, foi 

efetuada uma observação participante na unidade masculina de Itaúna, bem como visitas às unidades 

feminina e masculina de Santa Luzia. 

 

Figura 50 – Regime semiaberto da APAC masculina de Itaúna 

Fonte: acervo da pesquisa. 

 

Do dia 13 até o dia 16 de julho, fomos convidados a participar do 8° Congresso das APACs – 

“Somos todos recuperandos”69, que reuniu mais de 400 pessoas de diferentes áreas interessadas nas 

APACs de 12 estados (Minas Gerais, Maranhão, Rio Grande do Norte, Bahia, Rio Grande do Sul, 

Amapá, Espírito Santo, São Paulo, Rondônia, Rio de Janeiro, Paraná e Distrito Federal) e delegações 

 
68 Para maiores informações acerca dos diferentes regimes dentro das APACs, ver parte 1 do capítulo 4. 
69 Aqui está a ideia de que todos podem errar e se recuperar dos erros como os recuperandos que foram condenados e 

estão cumprindo o tempo deles nas APACs. 
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de outros 10 países (Colômbia, Paraguai, Itália, Portugal, Nicarágua, Bolívia, Coreia do Sul, 

Alemanha, México e Costa Rica). 

 Nesse congresso houve diferentes atividades, como a Assembleia Ordinária dos presidentes das 

APACs, o Planejamento Estratégico da FBAC/2020, o lançamento das logomarcas APAC/FBAC, o 

encontro dos juízes de execução penal, a inauguração da capela e do novo Centro de Reintegração 

Social da APAC feminina de São João del Rei, a apresentação artística das APAC masculina e 

feminina de Itaúna e da de Santa Luzia.  

Do dia 17 até o dia 31 de junho, observamos a rotina da unidade masculina da APAC de São 

João del Rei, visitando também a unidade feminina. Nesse período, acompanhamos as atividades das 

unidades desde o “ato socializador” da manhã, os trabalhos, as aulas, as palestras de “valorização 

humana”, até as conversas informais entre recuperandos, nas salas, à noite, nos almoços e nas pausas 

de descanso. 

 

Figura 51 - Ingresso do regime fechado - APAC de SJDR 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 

 

 Sabendo que “cada forma de registro, así como cada investigador y cada personalidad, 

inciden de algún modo en la relación de campo. Y este "modo" también debe ser reconocido y 

explicitado”70(GUBER, 2011, p. 95), no primeiro encontro de campo, evitamos os registros gravados 

 
70 “Cada forma de registro, assim como cada pesquisador e cada personalidade, afetam o relacionamento de campo de 

alguma forma. E esse "modo" também deve ser reconhecido e explicitado”. Tradução própria. 
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e escritos diretamente, privilegiando a vivência e as trocas de experiências, uma vez que o contexto 

de privação de liberdade constitui situação, particularmente, delicada para a transferência de 

informações.71  

Como o contexto era pouco conhecido e, potencialmente, perigoso, tanto para o grupo 

estudado quanto para o pesquisador, isso, em um primeiro momento, demandou cautela. Explica-se: 

as unidades estudadas são compostas por pessoas condenadas e privadas de liberdade, que não 

poderiam, conforme dispõe o regulamento interno do modelo APAC, falar dos crimes cometidos nem 

criticar a instituição. Isso porque, ocorrendo essas situações, isso pode ser visto como uma não 

aceitação do método, o que pode levar, potencialmente, até a expulsão do recuperando das unidades 

e à volta ao presídio. Além disso, os gravadores poderiam intimidar as pessoas e não permitir uma 

fala livre e autêntica com o pesquisador. Para o pesquisador, também o contato com o campo e, mais 

especificamente, os métodos de reunião de informações, como a gravação e a realização de 

entrevistas, são, particularmente, problemáticos, posto que, às vezes, podem ser encontradas nas falas 

histórias de crimes, de infrações ao regulamento interno, bem como detalhes acerca da organização 

das facções criminosas. 

Outra dimensão desse desafio do campo consistiu no fato de eu ser jovem, homem, branco, 

italiano, pela primeira vez no Brasil, sem falar, corretamente, o português, sendo convidado a dormir 

diretamente lá no CRS, sem a presença de funcionários da FBAC para me ajudar com qualquer 

necessidade, uma vez que, na maioria do tempo, estavam envolvidos nas tarefas de preparação do 

congresso. 

Além disso, escrever diretamente, enquanto os internos falam, pode incomodar os informantes 

(GUBER, 2011, p. 98) e evocar um controle, não particularmente bem visto nesses contextos, além 

de recordar, permanentemente, de que se está sob observação. O status de “gringo”72, uma pessoa 

externa ao Brasil, bem como ao modelo APAC, que chega de outro país para aprender, pareceu 

acelerar as falas críticas dos recuperandos e funcionários sobre o modelo. Embora tais falas pudessem 

levar, potencialmente, a uma sanção disciplinar, caso fossem consideradas como “não adesão” ao 

modelo, sendo a adesão requisito para permanência nas unidades, elas foram ditas.  

A exterioridade ao grupo, como relata Cappelletto (2009), pode servir para permitir discutir 

livremente temas sensíveis sem encontrar sanção e controle do grupo. Por isso, escolhi a forma de 

relato a posteriori do campo, que “puede ser conveniente para varias razones: en contextos 

 
71 Sobre o trabalho etnográfico em contextos de privação de liberdade, no Brasil, ver: (ADORNO e BORDINI, 1991). Em 
outro campo, também foi possível encontrar contribuições sobre o trabalho etnográfico em contexto institucional, 
ver: (MOREIRA, 2017). 
72 Nome que os brasileiros atribuem às pessoas de outros países. 
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conflictivos […] el informante puede retraerse al considerar que su palabra está comprometida en 

manos (o instrumentos) de un extraño”73 (GUBER, 2011, p. 99). Ou seja, os cadernos foram escritos 

em momentos de sistematização da experiência aos finais dos dias de campo. Ainda que esse método 

pareça de difícil execução, posto que exige considerável memória do pesquisador, por causa das 

muitas informações a serem recordadas, as capacidades melhoram, conforme o relato vai sendo feito, 

bem como com a imersão no campo e a experiência profissional, podendo lembrar sempre mais e de 

forma melhor das informações (ibid., p.100). 

Devemos lembrar que, para entender o campo e o modelo, é de grande ajuda a redundância 

do campo social, sendo que “si bien cada situación es única e irrepetible, y el material generado es 

para lo tanto irrecuperable, la naturaleza plural y reiterada del trabajo de campo antropologico puede 

contribuir a descubrir sus regularidades y recuperar palabras o hechos perdidos”74 (ibid., p.100). 

Escolhemos realizar uma imersão de um mês no campo, seguindo todas as atividades dos 

recuperandos, sem muitos contatos com os funcionários, para não sermos identificados com eles, 

sabendo que, para um estudo aprofundado, “es necesario estar presente en la mayor cantidad y 

va1iedacl de situaciones; para eso es necesario también que la estadía en el campo sea prolongada”75 

(ibid., p. 100). 

Lembrando que o registro não é um depósito morto de informação, mas “uno de los elementos 

fundamentales del eterno dialogo que el investigador lleva a cabo consigo para conocer a sus 

informantes no tiempo que se conoce a sí mismo”76 (ibid., p. 109), usamos esse arquivo para um 

debate com a literatura acadêmica sobre as APACs. Depois de um debate com a literatura acadêmica 

sobre a prisão na sociedade contemporânea e um confronto efetuado no Grupo de Trabalho e Estudos 

sobre Educação para Jovens e Adultos em Situação de Restrição e Privação de Liberdade sediado na 

Universidade Federal Fluminense (UFF), coordenado por Elionaldo Fernandez Julião77, foi efetuada 

uma segunda ida ao campo na APAC de SJDR de 22 de janeiro de 2019 até o dia 29, para coletar 

 
73 “Pode ser conveniente por várias razões: em contextos [...] conflitantes, o informante poder desistir, considerando que 

sua palavra está comprometida nas mãos (ou instrumentos) de um estranho”. Tradução própria. 
74 “Embora cada situação seja única e irrepetível, e o material gerado seja, portanto, irrecuperável, a natureza plural e 

repetitiva do trabalho de campo antropológico pode contribuir para descobrir suas regularidades e recuperar palavras ou 

atos perdidos”. Tradução própria. 
75 “É necessário estar presente na maior quantidade e número de situações; para isso também é necessário que a 
permanência no campo seja prolongada”. Tradução própria. 
76 “Um dos elementos fundamentais do diálogo eterno que o pesquisador realiza com ele mesmo para conhecer seus 

informantes ao mesmo tempo que ele conhece si mesmo”. Tradução própria. 
77 Membro do comitê acadêmico do Encuentro de Tesistas y Investigadores en Temáticas de Cárceles y Acceso a Derechos 

Educativos (EITICE) e autor dos livros “Educação para Jovens e Adultos em Situação de Restrição e Privação de 

Liberdade” (Julião, 2019a) e “Políticas de Educação nas Prisões da América do Sul” (Julião, 2019b). 
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outras observações e materiais. Nessa ocasião, foi possível, ao final, fazer entrevistas gravadas com 

os funcionários e com os recuperandos, ampliando, dessa forma, o diálogo com o campo.  

Uma parte desses materiais será discutida aqui e, por isso, optamos por narrar o campo a partir 

do que compreendemos serem as principais questões postas das APACs como modelo alternativo 

pautado na educação para reintegração social.  

É relevante lembrar que, na trajetória do pesquisador, encontramos a prisão, primeiro, 

teoricamente, por meio das análises de Foucault e do estudo da história da psiquiatria italiana no 

âmbito da graduação em “filosofia, cognição e psicologia” da Universidade de Bologna. Fundamental 

nesse período foi, em especial, a luta contra o manicômio, outra instituição similar à prisão, que 

chegou até o seu fechamento e abolição com a “Legge Basaglia”, em 1978. 

Foi importante, também, a participação durante as atividades, em 2015, no Centro de 

Actividades Juveniles (CAJ), no Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal em 

Salta (Argentina). Nesse período, uma equipe de educadores apaixonada e capacitada enfrentava, 

cotidianamente, a dura realidade de uma unidade de internação para jovens. A partir disso, passei a 

refletir sobre a educação que ocorre nesse contexto chocante e acerca das violências infligidas aos 

adolescentes por outros adolescentes ou de alguns dos seguranças que viviam todos os dias nas 

unidades. Isso me trouxe a necessidade de pesquisar sobre contextos alternativos que podem 

favorecer a educação, oferecendo novas possibilidades de vida às pessoas que não as tiveram, como 

é o caso das que encontramos nos contextos de privação de liberdade. 

Nesse sentido, vemos que será de fundamental importância discutir a visão educativa de forma 

mais extensa e profunda, indo além da simples educação formal escolástica, sem esquecer a 

fundamental importância também dessa forma de educação. Para uma educação enfocada na 

reintegração social, vamos debater, além da escola, a profissionalização e os trabalhos oferecidos, as 

palestras adicionais que fazem parte da oferta de “valorização humana”, a participação comunitária 

no projeto, as relações nas unidades entre os recuperandos, os funcionários, as famílias, a sociedade, 

a gestão da segurança, a violência nas unidades, as assistências e, por fim, discutir as possibilidades 

de a APAC ampliar-se. Nessa parte, vamos entender por que a APAC é barata, por que a reincidência 

é mais baixa em comparação ao sistema comum, qual é a população de referência para os programas 

educativos da APAC e quais são as pessoas que são excluídas, para, ao final, debatermos sobre a 

possibilidade de a APAC ser entendida como alternativa e os problemas que se encontram e se podem, 

hipoteticamente, encontrar em uma extensão futura do modelo em nível nacional e internacional. 
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5.2 O PROJETO EDUCATIVO PARA OS PRIVADOS DE LIBERDADE DAS APACS 

 

A APAC é um projeto educativo de reintegração social que se apresenta como eficaz e 

eficiente. Na primeira visita realizada na unidade de Itaúna da APAC, são mostrados seus resultados, 

com orgulho, por parte de um recuperando encarregado de explicar a unidade aos visitantes. No 

começo do regime fechado há uma tabela com os dados ilustrados, como podemos ver na figura a 

seguir. 

Figura 52 - Quadro de apresentação do CRS - Regime fechado de Itaúna 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 

  

Na ocasião da primeira visita, os números totais dos recuperandos presentes eram de 182 no 

CRS, 92 no regime fechado78, 65 no regime semiaberto e 27 no regime semiaberto autorizados ao 

trabalho externo.  

No que se refere à reincidência, nas APACs, entretanto, o índice é de 25%79, o que é mostrado 

como um indicador do sucesso e da eficácia do programa de reintegração social. Todavia, a 

comparação feita com os dados sobre a reincidência nacional, de 85%, apresentada pela APAC é no 

mínimo exagerada, uma vez que não foram encontrados relatórios que confirmem esse número. A 

estimativa mais parecida é a que apresenta a reincidência de 70% do DEPEN (BRASIL, 2001). 

Também esse dado já foi criticado como exagerado em análise do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) (2015), se fundamentado na simples reincidência prisional que não considerava as 

pessoas que vão ser, sucessivamente, absolvidas.  

 
78 Na imagem os dados dos recuperandos trabalhando é mais atualizado em relação ao número total. 
79 Já temos visto os problemas desses dados. Destaca-se que esse número é maior a respeito do 10%-15% que normalmente 

se encontra nas apresentações do modelo. Não se encontrou uma metodologia clara para medir esse dado por parte das 

APACs. 
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Apesar de haver uma carência de pesquisas sobre a reincidência no Brasil, considerando essa 

como condenação de pessoas condenadas pela segunda vez, os dados encontrados apontam um 

mínimo de 24,4% até 50%. Assim, a diferença entre a reincidência das APACs com o sistema comum 

é menor, porém ainda é relevante. Contudo, para uma comparação metodologicamente correta ainda 

faltaria, no mínimo, comparar a reincidência da população das APACs com a reincidência da 

população prisional envolvida nos programas de educação, trabalho, espiritualidade e sem faltas 

disciplinares graves. 

Os custos per capita são também diferenciados: R$855,77 contra R$2.500 do sistema comum 

de Minas Gerais. Esse dado impressiona ainda mais sendo que as prisões são superlotadas. Dessa 

forma, a APAC propõe-se como eficaz no objetivo da reintegração e eficiente no uso dos recursos 

públicos. 

Nessa perspectiva, é importante apresentar como se dá a rotina do regime fechado de Itaúna 

– que, na teoria, é pensado para oferecer uma educação não só formal, mas que permita ao 

recuperando, efetivamente, reintegrar-se à sociedade. Apesar de a educação ser um orgulho para a 

unidade e definida como necessária à reintegração social, no regime fechado do CRS de Itaúna, 

quando nossa visita, em 2017, desenvolvia-se no período noturno, de 18h às 22h, perfazendo um total 

20 horas semanais. No planejamento do horário desse regime não consta tempo dedicado ao estudo 

individual80, ou seja, o tempo de estudo restringia-se ao que se dava na sala de aula noturna.  

O horário noturno pode trazer dificuldades aos recuperandos que, muitas vezes, encontram-se 

afastados dos estudos por muitos anos, além de terem, não raro, uma idade avançada. Diferentes 

recuperandos, enquanto realizávamos o período de campo, relataram cansaço porque trabalhavam 

durante o dia e estudavam à noite (DIÁRIO DE CAMPO, 20/07/2017). 

 
80 Esse tempo, apesar de não estar no planejamento, é mais concedido às pessoas que estudam no Ensino Superior. 
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Figura 53 – Horários regime fechado - APAC Itaúna 

•  

Fonte: arquivo da pesquisa. 

 

Embora existam outras atividades dentro da proposta educativa das APACs, o trabalho ocupa 

a maior parte do tempo, no mínimo, 30 horas, 5 horas por dia, por seis dias na semana. A cada dia, 

uma hora é dedicada às palestras de valorização humana e outra ao curso sobre o método. A viagem 

do prisioneiro ocupa duas horas por semanas. Um curso de espanhol, as atividades dos alcoolistas e 

dos narcóticos anônimos81, o culto evangélico e a missa católica ocupam uma hora de cada um no 

planejamento semanal. Diariamente, a rotina inicia-se com um ato socializador com músicas com 

temática cristã que, muitas vezes, contam as histórias dos recuperandos ou da própria APAC, como 

podemos ver na letra da música “Somos todos recuperandos” que foi o hino do 8° congresso: 

Tire as algemas da mente 

Levante a cabeça e siga em frente 

Diferente de antes me sinto um humano 

Capaz de aprender a amar 

 

Abra a sua mente 

E ouça o que diz essa canção 

 
81 Para descrição, ver na primeira parte deste capítulo. 
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Na APAC eu tive minha última chance 

Estou em recuperação 

 

SOMOS TODOS RECUPERANDOS... (3X) 

 

A minha alma agora está purificada 

A liberdade já me dominou 

Foi a APAC que mudou a minha história 

E eu devo a Deus toda essa honra 

E essa glóriaaa... aaa...... 

 

O espaço reservado à atividade chamada viagem do prisioneiro é dedicado a um estudo bíblico 

ecumênico que existe tanto nos presídios comuns quanto nas APACs. Apresenta-se Jesus por meio 

de 16 vídeos de pessoas que encontraram a fé atrás das grades, com a ideia de permitir a identificação. 

Os vídeos geram uma discussão em pequenos grupos liderados por facilitadores que se formaram 

fazendo o curso, permitindo aos próprios privados de liberdade propagarem o programa nos presídios 

e nas APACs. 

Esse programa é baseado nos conhecimentos do curso Conhecendo o Cristianismo, executado 

pela primeira vez há mais 20 anos, na Igreja All Souls Church, em Londres, Inglaterra, com o objetivo 

declarado de “deixar o evangelho dizer o evangelho, sem qualquer doutrina, àquelas pessoas livres 

que queriam saber quem era Jesus Cristo” (FRATERNIDADE BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA 

AOS CONDENADOS, 2017, p. 1, grifo do autor).  

 Para ser facilitador, é necessário “ser cristão e seguidor de Cristo” (FRATERNIDADE 

BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS, 2017, p. 1). Por meio de uma parceria 

com a Sociedade Bíblica do Brasil, os privados de liberdade formados obtêm uma bíblia, confirmando 

uma visão ecumênica, principalmente, enfocada na união dos cristãos. 

O trabalho foi adaptado para as prisões e difundido em mais de 80 países por meio da Prison 

Fellowship International (PFI), associação global com filiados em mais de 125 países e 50 mil 

voluntários e órgão consultivo da ONU para questões penitenciárias. Desde 2013, a Prison 

Fellowship International tem se expandido em diversos países, como África do Sul, Chile, Colômbia, 

Espanha, Honduras, Portugal, Uruguai, entre outros. 

Desde o ano de 2015, chegou ao Brasil sendo ministrado pela Fraternidade Brasileira de 

Assistência aos Condenados - FBAC, de acordo com o princípio pensado pelas APACs, sendo, 

depois, em 2016, estendido por meio de uma parceria com a Superintendência de Atendimento ao 



189 

 

Preso (SAPE) do governo de Minas Gerais às unidades prisionais do estado de Minas Gerais. Dessa 

forma, em 2017, contava com mais de 340 facilitadores voluntários em 44 APACs e em 13 Unidades 

Prisionais, espalhadas pelos estados do Maranhão, Paraná e principalmente em Minas Gerais, tendo 

alcançando mais de 2.700 pessoas privadas de liberdade, conforme o relatado pela mesma FBAC 

(2017). 

Já no curso sobre o método, em que se permite aos recuperandos conhecer, de forma mais 

aprofundada, o modelo APAC, há diversas temáticas tratadas. Uma delas diz respeito à dupla função 

da pena (punição e recuperação) e o círculo vicioso do sistema prisional que não recupera, 

promovendo outros crimes e o nascimento e a expansão da APAC nesse contexto. 

Trata-se também da filosofia de “matar o criminoso e salvar o homem” por meio dos objetivos 

de recuperar o preso, proteger a sociedade, socorrer a vítima e promover a justiça. Por isso, são 

tratadas temáticas como os direitos dos privados de liberdade, o sistema progressivo da pena, o 

regulamento das APACs. 

Nas temáticas tratadas, constam também a participação da comunidade e dos recuperandos 

por meio dos representantes de cela e dos Conselhos de Sinceridade e Solidariedades (CSSs), as 

assistências, o trabalho, o mérito, a valorização humana, a família, a espiritualidade, o CRS e outras 

temáticas já vistas em detalhe na descrição do modelo. Vamos ver agora o observado sobre a educação 

formal. 

  

5.2.1 EDUCAÇÃO FORMAL NA APAC 

 
o  #Vagas  

Um professor da unidade da APAC de São João del Rei (SJDR) nos comunica que, dos 600 

presos na prisão, apenas 80 podem participar das atividades escolares (DIÁRIO DE CAMPO, 

20/07/19).  
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Figura 54 - Aula de História - regime fechado da APAC (SJDR) 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 

 

Ao contrário, a APAC de SJDR alojava 328 recuperandos: 74 no regime fechado, 49 no 

regime semiaberto interno, 41 no semiaberto externo, 164 no regime aberto. Havia 221 recuperandos 

estudando, sendo 106 no Ensino Fundamental e 73 no Ensino Médio. 42 pessoas encontravam-se 

estudando no Ensino Superior nos cursos de Filosofia, Engenharia Elétrica, Superior Técnico em 

Empreendedorismo, Serviços Cartoriais, Logística e Processos Gerenciais, e desses, 2 cursavam, 

presencialmente, na Universidade Federal de São Joao del Rei e 40 cursavam por meio de convênios 

que garantiam a Educação à Distância (EAD). Nenhum recuperando se encontrava em cursos 

profissionais. Números maiores do que os apresentados pelo sistema comum se encontram também 

na APAC de Itaúna - fator ressaltado aos visitantes - são 95 os recuperandos que estudam, sendo 7 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental e 54 nos anos finais, 32 cursam o Ensino Médio e dois 

encontram-se na faculdade. 
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Figura 55 - Quadro de apresentação do CRS - Regime fechado de Itaúna - Estudos 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 

 
o  #Espaço 

Nas duas APACs pesquisadas há escolas com professores financiados pela rede pública 

brasileira. A despeito da ênfase dada à educação, nas APACs, não raro, as aulas realizam-se em 

espaços precários e improvisados. Na figura a seguir, apresenta-se uma sala de aula no espaço do 

refeitório, juntamente, com uma outra aula desenvolvida no mesmo espaço na unidade de SJDR. Essa 

situação, às vezes, gerava dificuldade, levando à distração dos alunos devido aos discursos dos 

professores cruzando-se. 

Figura 56 - Aula no refeitório da APAC de SJDR 

 

Fonte: acevo da pesquisa. 
o  #Univers idade 

 

 Além da Educação Básica, há recuperandos no Ensino Superior cursando as universidades. 

O presidente da APAC de SJDR e vice-presidente da FBAC, Antônio Carlos de Jesus Fuzatto, relatou 
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que vários recuperandos tinham sido aprovados no Enem82, mas o juiz não estava autorizando a 

frequência na universidade. Assim, havia apenas duas pessoas participando atualmente na 

universidade externa. Porém, há um acordo já com três universidades a distância que permite que os 

recuperandos estudem sem precisar sair das unidades (DIÁRIO DE CAMPO, 22/01/19). 
o  #Conscientização política; ed ucação 

Apesar de não ser descrito abertamente nos livros da metodologia, no ensino regular 

obrigatório, encontra-se a temática “política”. Assim, não se pode, simplesmente, falar que as APACs 

docilizam os corpos, propondo uma educação só religiosa, acrítica. 

Nas salas de aulas observadas, falava-se de distintos temas desde o capitalismo, a alienação, 

a escravidão, até o machismo, por exemplo:  

Recuperando 1: veja como o mundo está mudando quando a mulher está mudando? A 

criança está abandonada. 

Professor: isso não impede um homem de ficar em casa. É a questão do machismo. 

Recuperando 1: as mães passam muito pouco tempo com crianças. 

Professor: se você não possui um emprego, você também pode ficar em casa. Aprendemos 

a ser pais. (DIÁRIO DE CAMPO, 20/07/2017). 

 

Dessa forma, a escola na APAC trata de distintos temas que chamam a atenção dos 

recuperandos sobre assuntos políticos, encarando também problemas de atualidade. Sendo a educação 

componente fundamental da metodologia pela recuperação, vemos o papel da escola na APAC na 

formação dos alunos privados de liberdade. Na aula registrada a seguir, por exemplo, são discutidos 

temas como a luta de classe e o papel das ditaturas:  

Professor: O Estado burguês é a serviço da classe dominante. O pouco que as pessoas ganham 

nos últimos 13 anos do governo de Lula estão se perdendo agora. 

Não digo, explica o professor, que Lula seja um santo, mas as pessoas sentiram essa 

diferença. O Estado burguês está a serviço dos interesses da burguesia, dos mais ricos. 

A maior parte dos interesses da renda nacional é para os interesses dos bancos nacionais. 

Os grandes grupos econômicos não pagam e tudo permanece nos ombros dos trabalhadores 

Recuperando I.: quando há muita confusão, os militares tomam o poder, como meu pai 

costumava dizer. 

Professor: sempre o exército foi usado para manter o interesse da classe dominante. As 

pessoas falam de "ordem" [na época da ditadura], mas na verdade era um totalitarismo. Havia 

corrupção, mas a população não sabia porque havia censura. 

Recuperando I.: Mas a maioria das fábricas está indo embora. (DIÁRIO DE CAMPO, 25/07/ 

2017). 

 
82 Exame realizado no Brasil para o ingresso nas universidades. 
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o  #Interesse 

Ao contrário dos presídios, onde há falta de vagas, fazendo com que o estudo seja muito 

disputado por causa da remissão de pena83, o estudo obrigatório para todos gera dificuldades na 

APAC. Segundo um professor de Química, o interesse é mais alto em estudar para os privados de 

liberdade no presídio do que para os na APAC, porque estes são obrigados e têm também a 

possibilidade de realizar muitas outras atividades (DIÁRIO DE CAMPO, 20/07/2017). 
o  #Dados  gerais 

Encontramos também dados gerais sobre as APACs autorrelatados que parecem interessantes 

para traçar uma panorâmica dessa entidade. Lembrando que, nas APACs, estudar é obrigatório e só 

é permitido não estudar a quem já terminou o Ensino Médio, vemos que, nesse modelo, a educação 

tem uma relevância evidente nos números. Mais de 53,94% dos internos encontram-se estudando 

contra uma média do sistema comum de só 10% no Brasil e de 15% em Minas Gerais. Vemos que 

3,16% estão no Ensino Superior e o 17,9% no Ensino Médio. 

 

Figura 57 - Educação e Profissionalização nas APACs 

 

Fonte: Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC) (2019) 

Figura 58 - Educação e Profissionalização nas APACs 

Educação e Profissionalização Recuperandos % 

Ensino Fundamental 1.046 29,23% 

Ensino Médio 615 17,19% 

Ensino Superior 113 3,16% 

Cursos Profissionalizantes 156 4,36% 

Não estudando 1648 46,06% 

Estudando 1.930 53,94% 

Total 3.578 100,00% 
Fonte: Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC) (2019) 

 
83 Na execução penal brasileira é remido um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, seja no Ensino 

Fundamental, Médio, Superior ou profissionalizante. 
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A partir dos dados, podemos ver quem não estuda e aqueles que, efetivamente, terminaram o 

Ensino Médio, como proposto pelo modelo. Nesse sentido, é possível perceber que a população dos 

privados de liberdade nas APACs se encontra com um nível de escolaridade maior do que os dados 

gerais das prisões. 

Figura 59 - Diferença na escolarização (Brasil, Minas, APACs) 

 

Fonte: Departamento Penitenciário Nacional (2017), Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC) 

(2019). Elaboração própria 

 

Esse dado pode ser um efeito do aumento da escolaridade devido às políticas das APACs que, 

supostamente, aumentariam as possibilidades de os egressos se reinserirem na sociedade. Esse dado 

pode ser determinado também por uma seleção na entrada que privilegia os privados de liberdade que 

tenham maior escolaridade. Nesse segundo caso, a menor reincidência das APACs seria influenciada 

mais pela seleção prévia das pessoas privadas de liberdade que já tivessem mais recursos na prisão 

para se reintegrarem na sociedade, do que, efetivamente, pelas ações pensadas no programa de 

reintegração social ou pelas vivências. 

 

5.2.2 PROFISSIONALIZAÇÃO E TRABALHO 

 

Na entrevista com o presidente da APAC de SJDR, Fuzatto, vemos que os trabalhos internos 

são, segundo a sua visão, profissionalizantes (pedreiro, padeiro, cozinheiro). Outros cursos foram 
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oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC)84, como, por exemplo, os 

cursos de padaria, confeitaria, massas, doces, pintor, marceneiro, pedreiro. A assistente social de 

SJDR relata também que há muitas capacitações oferecidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) que são certificadas (DIÁRIO DE CAMPO, 25/01/09). 

Lembrando que, conforme a metodologia, o trabalho nos regimes fechado e semiaberto é, 

principalmente, enfocado na educação e na formação profissional dos privados de liberdade, vamos 

ver, de forma breve, os trabalhos presentes na APAC de Itaúna e de forma mais aprofundada os 

presentes na APAC de SJDR: 

Os trabalhos disponíveis são diferentes: há um jardim muito grande, onde os recuperandos 

produzem para a APAC e, se sobra, enviam a comida a outras APAC. Há uma produção de 

blocos. […] Se fabricam garrafas e se montam, partes de equipamentos mecânicos para a 

FIAT e a Magneti Marelli, empresas italianas. 

Há uma estufa e uma cozinha onde se prepara a comida para comer, para a outra APAC (a 

feminina). O centro tem uma padaria que produz para as necessidades dos recuperandos e 

vende através de uma loja na APAC aberta aos habitantes de SJDR. (DIÁRIO DE CAMPO, 

29/06/17). 

Figura 60 - Jardim - produção para consumo interno - APAC Masculina – Regime semiaberto - Itaúna 

 

Fonte: acervo da pesquisa- 

 

 
84 “Desde 1946, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac é o principal agente de educação profissional 

voltado para o Comércio de Bens, Serviços e Turismo do País. Hoje, está presente em mais de 1.800 municípios, de Norte 

a Sul do Brasil, onde mantém infraestrutura de ponta composta por mais de 600 unidades escolares, empresas pedagógicas 

e unidades móveis” (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, 2019, p. 1). 
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 No quadro de apresentação exibido com orgulho no ingresso do regime fechado do CRS de 

Itaúna, vemos que se encontram trabalhando 157 pessoas na unidade e 25 no externo. Do regime 

fechado 46 trabalham na laborterapia, 11 pela indústria italiana Magneti Marelli, 33 nos trabalhos 

para APAC, dois em outras atividades. No caso da Magneti Marelli, os equipamentos são fruto de 

comodato e são produzidas peças plásticas automotivas que são enviadas pela empresa, armazenadas, 

cortadas, rebarbadas, embaladas e, por fim, retornam para a empresa.85  

Já aqui vemos uma diferença entre a prática e o objetivo do trabalho focado, principalmente, 

na educação para a reintegração social. Para cumprir com esse objetivo, o modelo prevê a ausência 

dos trabalhos repetitivos e industriais no regime fechado, o que não se encontra na unidade. 

Figura 61 - Quadro de apresentação – os trabalhos no CRS de Itaúna 

 

Fonte: acervo da pesquisa- 

 

No semiaberto vemos que cinco recuperandos trabalham na cozinha, sete na padaria, três na 

marcenaria, dois na serralheria, dois na horta, quatro no viveiro de mudas e cinco na fábrica de blocos, 

16 na Magneti Marelli e 21 trabalham para a APAC. 

A despeito de todos se encontrarem trabalhando, vemos que 54 trabalham, diretamente, para 

a unidade, contribuindo para reduzir os custos, sendo que os outros também produzem comida, hortas, 

móveis, portões, blocos que são usados na unidade e nas outras unidades APACs. Os produtos de 

artesanato da laborterapia são vendidos externamente, junto com uma parte dos produtos da 

serralheria, da marcenaria, do viveiro e da fábrica de blocos. Os trabalhos na Magneti Marelli geram 

 
85 Comodato é forma de autorização precária em que o proprietário permite o uso de bem móvel ou imóvel de sua 
propriedade a terceiros, unilateralmente revogável. 
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uma renda por peça aos recuperandos. Alguns dos produtos internos, como vemos na figura a seguir, 

são vendidos diretamente na rua por meio da loja interna da unidade, o que garante um contato com 

a comunidade. 

Figura 62 – Loja com os produtos da APAC de Itaúna 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 

 

Os trabalhos artesanais realizados no regime fechado são expostos em uma parte onde os 

visitantes podem comprar e boa parte do dinheiro se paga, diretamente, para os recuperandos que 

produziram a peça. Esse trabalho, segundo uma funcionária administrativa encarregada de guardar o 

dinheiro para os recuperandos, gera, no máximo, 500 reais mensais em média para os recuperandos 

mais hábeis (DIÁRIO DE CAMPO, 26/01/19). 
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Figura 63 - Produção da laborterapia - regime fechado de Itaúna 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 

  

Vamos ver, de forma mais detalhada, os trabalhos na unidade de SJDR na entrevista com a 

encarregada das oficinas: 

Vemos que os trabalhos assinados nas APACs costumam ser, quando possível, parecidos 

com o trabalho na rua. Dessa forma, nos explica, quando um recuperando volta na rua, volta 

com a velha profissão. Conta que um ex-recuperando trabalha em um restaurante em 

Tiradentes, cidade turística perto de SJDR. Existe a possibilidade para quem não quer 

trabalhar mais nessa profissão de aprender outra profissão. Vemos que os trabalhos 

disponibilizados pelos recuperandos no regime semiaberto são diferentes:  

Na cozinha se alternam duas equipes de quatro pessoas cada turma. No domingo trabalha na 

cozinha que não tem visita familiar e essa tarefa só muda quando alguém sai. Na padaria 

trabalham sempre três recuperandos. Só são mudados quando obtêm a progressão para o 

trabalho externo. 

Na horta que produz legumes e verduras para o consumo interno trabalham três recuperandos 

normalmente, porém, no momento, são quatro. Esses são um complemento, uma coisa a mais 

na alimentação dos recuperandos. As batatas e outras coisas se compram. 

Ninguém em específico trabalha no pomar, mas é o grupo do trabalho externo que pega e 

limpa as frutas. É necessário comprar outras frutas externamente. 

Dois recuperandos cuidam da pocilga para criação de porcos. A carne tem que ser 

complementada, nos explica, porque não se pode comer porco todos os dias na APAC. Esses 

recuperandos cuidam também do galinheiro que fornece galinhas para abate e ovos que são 

usados na padaria e na cozinha. São criadas também as codornas, principalmente para 

produção interna. Nessa função não se podem colocar quaisquer pessoas, nos esclarece, e por 

isso têm que ser sempre os mesmos. São escolhidos para essa tarefa os que já cuidavam dos 

animais antes de serem condenados. 

Seis recuperandos trabalham em uma marcenaria que se ocupa principalmente de fabricação 

de móveis, principalmente para o consumo interno, vez que, para o consumo externo, está 

começando recentemente. Os móveis são vendidos também para outras APACs. Dois 

recuperandos se ocupam da venda. 
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Uma serralheria produz portões de ferro, para o consumo interno principalmente. Todas as 

coisas presentes na APAC foram feitas nela. Também há a possibilidade de uma venda 

eventual. Um recuperando se ocupa da manutenção das coisas que quebram aqui e ele já fazia 

isso antes. 

Dois recuperandos trabalham na fábrica de blocos que pretende atender a encomendas 

externas, porém, até agora, os produtos foram principalmente usados para construir a APAC 

feminina. Existe um jardim que vende mudas ao público onde trabalham três recuperandos. 

Figura 64 -Venda do artesanato no dia da visita familiar - SJDR 

 

Fonte: arquivo da pesquisa. 

Outros recuperandos do regime fechado trabalham na laborterapia produzindo os artesanatos. 

Existe a função de auxiliar de plantonista, na copa, no CSS. Existem as galerias que são 
responsáveis pelos portões que eles abrem e fecham, tendo as chaves no mesmo momento 

que anotam quem entra e quem sai. 

Os auxiliares de plantão e os funcionários do CSS, que são escolhidos por mérito, nos 
explicam: “as chaves não podem ser colocadas na mão de um irresponsável”. Essa função 

não dá salário, porém dá remissão de pena. A laborterapia não dá remissão aqui, porém em 

outra APAC dá remissão. 

Quem não está nas oficinas, cuida dos portões os das funções internas da unidade: tem a 
equipe fixa da limpeza, quem cuida do refeitório abrindo e fechando a porta. A limpeza da 

unidade é feita por grupos de quatro recuperandos, que se alternam. 

Tem uma turma de serviços externos de voluntários86 composta por sete recuperandos. Eles 

aprendem a pintar tendo, assim, uma profissão. Esse serviço pela comunidade é de graça e 

serve para mostrar o serviço feito em prol da comunidade para legitimar a APAC. 

Trabalham no convênio com a prefeitura 41 recuperandos que são habilitados a esse tipo de 

trabalho externo. Nove trabalham para particular, no lava jato, na marcenaria, na construção 

civil e na oficina mecânica. Todos eles já trabalhavam nesses serviços, exceto o menino do 

lava jato que não trabalhava nisso antes de ser privado de liberdade. 

Uma minoria trabalha no que aprendeu aqui, a grande maioria na velha profissão. Também 

se trabalha em outro setor, por exemplo, aprendem outras habilidades como a fazer fazenda 

doméstica. 

Aprendem sim, nos explicam. Obviamente que quem era marceneiro, vai trabalhar nisso ali. 

Muitos não tralhavam na rua e por isso a ideia é que o recuperando que trabalhava passava o 

conhecimento aos outros. Por exemplo, três recuperandos que trabalham na padeira não 

faziam isso antes de entrar na APAC. Na marcenaria um já trabalhava com isso na rua e os 

 
86 Lembramos que os voluntários são obrigados a fazer um trabalho. 
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outros não e por isso vão aprendendo com o mais experiente. (DIÁRIO DE CAMPO, 

26/01/19). 

 Na entrevista com Fuzatto, pudemos constatar que o trabalho externo se encontra, 

principalmente, por meio do envolvimento do poder público, que paga só o salário mínimo. 

Os recuperandos que trabalham no externo principalmente fazem isso através do convênio 

com a prefeitura. Os outros trabalhos podem ser de carteira assinada. Não são concedidos 

bicos e os pedreiros autônomos têm que ter firma reconhecida. Atualmente cerca de 10 

trabalham como pedreiro, marceneiro, eletricista, arrumam carro. 

Quando perguntado se é complicado encontrar trabalho pelos recuperandos no semiaberto, 

me falam que tem gente que até pede porque os recuperandos são disciplinados e não faltam 

ao serviço e eles trabalham com o perfil dos recuperandos para associá-los- às empresas. 

(DIÁRIO DE CAMPO, 25/01/19). 

Analisando o relato vemos que em distintos serviços - na padaria, na cozinha, na criação dos 

animais - os recuperandos não se alternam, sendo, inclusive, escolhidos os que já exerciam a profissão 

anteriormente. Assim, a formação atribuída a esse trabalho é desperdiçada, uma vez que não se tem 

uma rotatividade que poderia contribuir para ensinar aos recuperandos habilidades que seriam úteis, 

além de melhorar sua  

autonomia quando egressos. Dessa forma, nesse caso, a APAC parece estar priorizando a 

produtividade em detrimento do aspecto formativo que uma rotatividade poderia garantir, fazendo 

também descobrir novas habilidades e paixões nos recuperandos. 

Sendo assim, vemos que os trabalhos no externo não parecem muito eficazes em proporcionar 

uma formação profissional, visto que não se oferecem novas possibilidades aos recuperandos. A 

maioria dos recuperandos habilitados para o trabalho externo o realiza pelo convênio com a prefeitura 

na atividade de cuidar da limpeza da cidade, com a possibilidade de, uma vez egresso, continuar na 

atividade por quatro meses. Já quem trabalha no exterior da APAC, em outras atividades, é 

principalmente porque já trabalhava com isso antes. 
• #profiss ionalização das  mulheres  

Na APAC feminina de SJDR, na palavra do psicólogo da unidade, a profissionalização 

também não parece ter uma eficácia particular:  

Pesquisador: Trabalham com coisas que aprenderam na Apac? 

Psicólogo: Não, aqui na feminina não tem oficina profissionalizante. Uma vez egressas, as 

recuperandas voltam a trabalhar onde já trabalhavam. Trabalham cinco meninas no 

semiaberto externo e no albergado. A maior parte delas está trabalhando. No semiaberto três 

trabalham no convênio e duas na universidade [nos serviços de limpeza]. No aberto três 

trabalham no convênio. (DIÁRIO DE CAMPO, 29/01/2019). 
• #salário; 

No período de campo, surge, rapidamente, a questão do salário, preocupação dos 

recuperandos. “O salário mínimo dos privados de liberdade pode ser, para lei, dois terceiros do salário 

mínimo brasileiro, me explicaram alguns recuperandos” (DIÁRIO DE CAMPO, 29/06/17), 
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conscientes da lei. Vemos também que algumas atividades, como a produção de blocos, estão no 

mercado graças ao "baixo custo da força de trabalho" (DIÁRIO DE CAMPO, 29/06/17). 

A confirmação de que os trabalhos não são pagos ou se paga o mínimo aparece também na 

entrevista com coordenador dos inspetores de segurança – ex-recuperando - Carlos Silva:  

Os trabalhos internos, a maioria, não são retribuídos e só permitem a remissão. No trabalho 

externo tem cerca de 40 pessoas, mas só cerca de 10 trabalham para privados. Os outros 

trabalham com salário mínimo pela prefeitura, e esse trabalho pode ser estendido só por 4 

meses após a saída da APAC. (DIÁRIO DE CAMPO, 24/01/19). 

A seguir, o relato de uma conversa que tivemos com um grupo de recuperandos do aberto: 

No café da manhã converso com os recuperandos do aberto. Eles trabalham na rua, porém 

tem alguns que trabalham no interno. Encontro um recuperando que não trabalha 

externamente porque recebe auxílio reclusão87 de cerca 900 reais. Isso é o pagamento dos 

que trabalham no externo. Os trabalhos internos não são retribuídos, os externos são 

retribuídos. (DIÁRIO DE CAMPO, 23/01/19). 
• #exploração - público/ privada  

Assim, podemos ver que é pago o salário o mínimo legal também por parte da prefeitura de 

SJDR, que “ganha pagando só um salário básico por esse tipo de serviço (DIÁRIO DE CAMPO, 

23/01/19), conforme nos reportou um grupo de recuperandos que trabalhava no convênio. 

Existem também empresas privadas usando o trabalho dos recuperandos e pagando por peça, 

como, por exemplo, a Magneti Marelli. Assim, seria importante estabelecer quanto deveria ser o 

pagamento mensal desses serviços para os recuperandos que exercem esses trabalhos mecânicos que, 

dificilmente, podem ser vistos como educativos. 
• #remissão de pena 

Como pudemos constatar, às vezes, o trabalho, além de não ser retribuído, não dá nem direito 

à remissão de pena. Na APAC de SJDR, o trabalho laborterápico, que envolve boa parte do regime 

fechado, não é reconhecido para dar direito à remissão de pena pelo fato de o juiz da vara de execução 

penal não conceder.  

O assistente jurídico explicou-nos que, durante um tempo, alguns recuperandos faziam, de 

toda forma, o pedido de remissão de pena e o juiz negava. Essa reivindicação poderia demorar meses. 

Eles recorriam por meio da defensoria pública ou dos advogados particulares com um pedido no 

ministério público. Enviava-se para o juiz e depois para segunda instância em Belo Horizonte, 

passando outros meses para a decisão judicial, que não era necessariamente positiva, apesar de os 

desembargadores, na maioria dos casos, reconhecerem a laborterapia como um trabalho e, então, 

conceder a remissão. Depois, o processo tinha que voltar para SJDR, podendo todos esses trâmites 

demorar um ano e meio ou dois anos. Outros pedidos de remissão teriam que ser encaminhados para 

cada período de laborterapia feito. Todo esse trâmite dava muito trabalho e demorava demais. Assim, 

 
87 Benefício devido apenas aos dependentes do segurado do Instituto Nacional Do Seguro Social (INSS) presos em regime 

fechado ou semiaberto, durante o período de reclusão ou detenção. 
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os recuperandos desistiram, em parte porque não acreditavam muito na justiça. De vez em quando, 

uns tentavam de novo, mas foram poucos. Dessa forma, uma parte do trabalho não é usada para 

diminuir o tempo de condenação como teria que ser o papel das atividades de reintegração social 

previstas na LEP brasileira. 
• #voluntariado ob rigatór io  

Uma palestra explica que “as APACs são prisões com obrigações”, daí haver escola e 

trabalho. O trabalho obrigatório para a permanência no programa também traz uma ideia de 

recuperação. Todavia, se, muitas vezes, esse trabalho não é pago nem com salário nem com a remissão 

de pena pode, ainda assim, ser chamado de trabalho? Como alternativa ao trabalho, os recuperandos 

vivem com medo de voltar ao sistema comum que, notoriamente, vulnerabiliza a dignidade e os 

direitos humanos.  

Sendo assim, a ideia de trabalho voluntário usada na APAC parece-nos complicada. Os 

recuperandos que trabalham, voluntariamente, nas várias obras na sociedade ou na APAC são, de 

toda forma, obrigados a trabalhar, ou seja, são obrigados a fazer trabalho voluntário. 
o  #trabalho obr igatór io#livre e espontânea obr igação.  

Os que trabalham externamente, trabalham também no cuidado das casas no fim de semana, 

como se pode ver em uma entrevista de um recuperando do regime semiaberto: 

Recuperando: Já trabalhamos muito. Quando chega sábado e domingo, se trabalha aqui [, na 

APAC,], tem serviço que são mais pesados e o que são mais leves. 

Pesquisador: Trabalham também o domingo? 

Recuperando: Só sábado de manhã no acordo. No domingo, se trabalha no recanto do Silvio 

[uma loja para vender muda], canteiro de obras em baixo, tem sempre um buraco por fazer, 

ou na construção do albergado. Ele [o presidente da APAC] vai chamar por trabalhar. 

Pesquisador: Não tem ninguém que fala com ele? 

Recuperando: O presidente [do CSS do semiaberto]. O [recuperando] da padaria também é 

em prol dos presos. Quando ele vê que a turma [dos recuperandos] se empenhou [no trabalho 

externo], já fazerem isso, poderia ponderar isso [a redução do trabalho no fim de semana]. 

Acontece que uma vez o Fuzatto aceitou. Cumpriu com dever de trabalhar na parte da manhã 

e término. 

Pesquisador: são serviços voluntários ou obrigatórios? 

Recuperando do semiaberto: se não fizer, sobe escadinha [indica o regime fechado]. Não tem 

opção. (DIÁRIO DE CAMPO, 26/01/19). 

Esse trabalho, chamado de “voluntariado”, é também efetivamente obrigatório. Um outro 

recuperando nos explica que trabalham por “livre e espontânea obrigação” (DIÁRIO DE CAMPO, 

26/01/19). 
• #escolha 

Além da escolha dos trabalhos ser limitada aos disponíveis em uma estrutura de privação de 

liberdade como uma APAC, em uma entrevista com um recuperando do CSS no regime semiaberto, 

vemos que os trabalhos não são escolhidos pelos próprios recuperandos e, às vezes, dependem das 

capacidades técnicas pregressas (DIÁRIO DE CAMPO, 26/01/2019). 
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• #visão geral 

Parece relevante trazer alguns dados gerais no site da FBAC. Vemos aqui que, fazendo uma 

comparação entre os privados de liberdade que trabalham no Brasil, em Minas, e, depois, nas APACs, 

podemos constatar que, como, nas APACs, todos são obrigados a trabalhar, trabalham 100% dos 

internos, contra 30% dos mineiros e só 15% no Brasil. Vemos que, nas APACs, 15,93%, inclusive, 

estão trabalhando externamente contra 2,19% de Minas Gerais e 1,95% do Brasil.  

Figura 65 - Trabalho em privação de liberdade 

 

Fonte: Departamento Penitenciário Nacional (2017), Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC) 

(2019). Elaboração própria 

 

Apesar do número maior de trabalhos externos, vemos, na figura 12, que, nas APACs, também 

não são todos os que teriam o direito ao trabalho externo que estão, efetivamente, trabalhando na rua. 

Isso pode ser devido a motivações internas ao método, mas também pode significar uma dificuldade 

para encontrar trabalhos externos, como observado nas visitas. 
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Figura 66- Trabalhos externos nas APACs 

  

 Fonte: Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC) (2019). Elaboração própria 

 

Podemos perceber, inclusive, que a maioria segue trabalhando no interior das unidades 

(87,4%), dos quais 52,26% estão envolvidos nas atividades de laborterapia. Esses trabalhos costumam 

ser mais simples e pouco profissionalizantes. Vemos que 8,41% trabalham para as APACs e, com 

isso, contribuem para a redução dos custos de sua manutenção. 

 

Figura 67 – Trabalhos nas APACs 

 

  Fonte: Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC) (2019). Elaboração própria 

 

No que tange à remuneração, a laborterapia é remunerada conforme os artesanatos vendidos, 

mas não dá o direito à remissão de pena. Os trabalhos para as próprias APACs só são “pagos” com a 
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remissão de pena. As oficinas e unidades produtivas, pelo visto, são pagas por peça produzida. Já o 

trabalho externo regular, de carteira assinada, na maioria das vezes, como observado no período de 

campo, é oferecido pelo poder público. 

Assim, temos como hipótese, comparando com a prisão comum no Brasil, o trabalho externo 

pode render mais que um salário mínimo; os trabalhos nas oficinas chegam até um salário mínimo 

normal; a laborterapia não consegue chegar ao salário mínimo legal para os trabalhadores privados 

de liberdade88, além de todos os trabalhos prestados às APACs não sejam pagos. 

Figura 68 - Remuneração dos privados de liberdade 

 

Fonte: Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC) (2019). Elaboração própria 

 

Sendo assim, as APACs parecem conseguir garantir melhor o salário dos 15,93% dos internos 

que recebem entre um e dois salários mínimos, contra 0% em Minas e 3% no Brasil. O salário mínimo, 

já muito baixo no Brasil, é reduzido a ¾ disso aos privados de liberdade pela Lei de Execução Penal. 

Contudo, na situação real, vemos que 33% dos privados de liberdade não recebem nada pelo trabalho 

no Brasil, sendo 54% em Minas Gerais e só 8,41% nas APACs. Sempre abaixo do garantido pela lei, 

41% no Brasil recebem menos dos 3/4, sendo 9% em Minas e 52,26% nas APACs. Recebem no 

mínimo o que é previsto por lei 25% dos privados de liberdade que trabalham no Brasil, sendo 37% 

em Minas e 39,3% nas APACs. 

 
88 As pessoas privadas de liberdade podem ganhar, teoricamente, no mínimo, 3/4 do salário mínimo brasileiro. 

O salário mínimo era de 998 reais no dia 1/01/2019, equivalendo a US$ 262,02. Sendo assim, o salário mínimo para os 

presos seria de 748,50 reais equivalente a US$ 196,52. Para comparar, o salário necessário, considerando o custo da vida 

no Brasil, é estimado ser, na mesma data, de 3.928,73 reais equivalente a US $ 1.031,47 (DIEESE, 2019). 
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APACs 8,41% 52,26% 23,39% 15,93% 0%

Minas 54% 9% 37% 0% 0%

Brasil 33% 41% 22% 3% 0%

Remuneraçao dos privados de liberdade
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Refletindo a respeito da Lei de Execução Penal, vemos que, nas APACs, 60,67% dos trabalhos 

geram salários abaixo da legalidade permitida, contra 63% de Minas e 74% do Brasil. Dessa forma, 

não se pode defender que as APACs respeitem, totalmente, a LEP, havendo também necessidade de 

refletir sobre o impacto do não pagamento dos salários dos presos na redução dos gastos que 

legitimam o modelo. Da mesma maneira, é importante sublinhar que as APACs parecem cumprir 

mais com a lei, diferenciando-se muito em relação ao Brasil e, de forma mais branda, com as políticas 

estatuais de privação de liberdade de Minas Gerais. 

 

5.2.3 A EDUCAÇÃO ALÉM DAS AULAS: AS PALESTRAS DE “VALORIZAÇÃO HUMANA” 

 

A proposta da APAC vai além da escola e da profissionalização. Na proposta educativa de 

valorização humana além da escola, as APACs organizam as palestras. Elas fazem parte da chamada 

terapia da realidade que tem como objetivo declarado conscientizar os recuperandos dos crimes 

cometidos por eles.  

As palestras de valorização humana são ministradas por funcionários que explicam as regras 

e as assistências disponíveis nas unidades. Os palestrantes propõem distintos temas. Algumas vezes, 

o pessoal administrativo reúne-se para explicar o funcionamento de algo, para acolher as críticas e 

responder as dúvidas. Por exemplo, a assistente social da unidade de SJDR trabalha também no 

programa de valorização humana, coordenado pela psicóloga da APAC. A assistente social explica-

me que elas trabalham nos problemas que surgem no cotidiano da APAC, como preconceito, falta de 

respeito etc. Quando acontece um fato interno e se busca uma solução, até os atos na manhã são 

usados para fazer reflexões. 

 Como pudemos constatar, as palestras parecem depender muito do palestrante, não havendo 

um programa muito claro pré-definido abordando temáticas distintas que vão desde o regulamento, 

até o reingresso na sociedade. Como vimos em um material encontrado na APAC de Itaúna, as 

palestras podem enfrentar as motivações dos recuperados, as perspectivas futuras, a criatividade, as 

oportunidades de emprego, o empreendedorismo, o marketing e o sucesso profissional, a educação 

financeira, o trabalho com os conflitos familiares, o respeito às diferenças, o combate às drogas, ao 

tabagismo e ao alcoolismo. Isso permite, porém, uma flexibilização dos argumentos geridos para 

enfrentar os problemas que nascem na rotina das unidades. Observamos também palestras de 

Psicologia e uma assistente jurídica ministrava palestras jurídicas sobre uma parte do código penal. 
• #tes temunho e evangelização 

Com a ideia de oferecer um testemunho, nas APACs, ex-recuperandos voltam para contar, 

nas palestras de valorização humana, a história de sua luta para a reintegração social e da saída deles 
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da dependência da droga e do mundo do crime. Os testemunhos oferecidos parecem despertar o 

interesse dos outros recuperandos, porque os palestrantes, nesse caso, contam da própria experiência 

compartilhada com outros recuperandos ainda privados de liberdade transmitindo emoções. 

Importante é que as fraquezas dos seres humanos são todas expostas, mostrando como pessoas que 

tinham uma vida considerada como digna pela sociedade podem se envolver com crimes, uso de 

drogas etc., como se encontra na história de um ex-pastor evangélico: 

8:00: palestra de valorização humana 

Um homem desportista com diferentes tatuagens e com longos cortes longos nos braços, sinal 

de diferentes tentativas de suicídio experimentados diferentes, fala das drogas e de sua 

experiência de vida. 

Ele fora antes um pastor evangélico. Afirma, porém, que estava servindo mais a religião do 

que a Deus. Usou a palavra mais que o coração. Afirma que não há nenhuma diferença entre 

as pessoas que procuram Deus, só estão em caminhos diferentes distintos. 

Há sete meses e alguns dias [ele fala o número de dias precisos] não usa drogas. Os detalhes 

parecem indicar um desafio ganhado dia depois dia. 

Ele explica que usou a droga para não sentir a depressão. Cultivou um sentimento de raiva, 

que se transformou frequentemente em vingança, danificando os outros. Provavelmente por 

isso ele se encontrou em sua vida na APAC. 

Constantemente tentou satisfazer o desejo com bens materiais, mas depois de três dias o 

vácuo voltava com a tristeza e a angústia e recomeçava o ciclo da droga. 

Ele fala da recuperação, voltando-se aos recuperandos, como "um episódio de nossa vida Ele 

lembra que "nós temos o tempo inteiro" à frente para ir adiante. Nossa vida é como o estudo 

– explica - precisa fazer provas contínuas. Tudo aquilo que as pessoas aprendem deve ter 

posto em prática, caso contrário, caímos pronunciando só palavras e não as sentindo com o 

coração. Só nós mesmos podemos nos conhecer e nenhum outro pode nos conhecer em nosso 

lugar. (DIÁRIO DE CAMPO, 29/06/17). 

Em outro depoimento, o crime é identificado como Satanás que tenta os recuperandos: 

# Noite - Reflexão com um missionário 

Um missionário - ex-viciado - e ex-preso conversa com os meninos sobre as tentações de 

Satanás e como essas bombardeiam constantemente suas mentes chamando-os para o crime. 

Ele ressaltou que de esses ataques contínuos não se pode sair sozinho. 

Alguns recuperandos choram, dois param para conversar longamente com ele sobre a 

situação espiritual-psicológica que estão experimentando. (DIÁRIO DE CAMPO, 29/06/17). 
• #evangelização 

Aparecem, nessa palestra oficial da APAC, incluída na chamada “valorização humana”, outras 

conexões entre a droga e o diabo, a recuperação, o retorno à sociedade como uma luta contra Satanás 

e uma volta a Deus. De toda forma, pelo observado, os discursos parecem entrar nas cabeças e nos 

corações de alguns recuperandos. 

Vemos outro exemplo que parece se tratar de evangelização, usando palavras, claramente, 

pertencentes à teologia cristã: 

Na palestra de hoje se fala sobre o perdão. Perdoa pai e mãe, explica o palestrante, não julgue, 

e você não será julgado; todos são fracos, pecadores e miseráveis. Só Deus pode julgar, 
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conhecendo os corações de todos. Mas Deus não chega para julgar, mas para recuperar 

aqueles que foram perdidos. Aprender a perdoar conduz a uma verdadeira recuperação. 

O palestrante explica que quem semeia ventos, colhe tempestades. As palavras têm poder; 

falar sobre coisas boas, desenhar o bem e vida já mudou. Ao alterar o idioma, muda nosso 

mundo. Se você fala: "Eu não sairei do crime, não posso ser feliz", você já se coloca. Para 

isso precisa iniciar aqui. (DIÁRIO DE CAMPO, 04/07/17). 

Também aqui o processo de recuperação tem algo da evangelização. Deus é proposto como 

resposta. Vemos muitas vezes como, no modelo APAC, a recuperação máxima é vista também como 

o encontro com Jesus e o seguimento das suas palavras. 
• DESENVO LV ER#dependência química; narcóticos  anôni mos  

• #conscientização política 

 As palestras de valorização humana feitas pelos funcionários da APAC refletem, de forma 

crítica, sobre as políticas públicas propostas pelo governo, propondo também argumentações 

contrárias, desenvolvendo o pensamento crítico e não necessariamente alinhado aos poderes 

constituídos: 

Vemos que nas palestras também se discutem temáticas de atualidade como a abolição do 

auxílio reclusão e a possibilidade de compra das armas para todos. O palestrante é bem crítico 

a essas duas propostas. Uma acaba com um direito dos próprios recuperandos e os direitos 

de comprar armas, segundo ele, é só para os ricos que podem se permitir gastar dinheiro dessa 

forma (DIÁRIO DE CAMPO, 26/01/09). 
• #principantes ;valorização humana  

Um problema é que se encontram, em SJDR, palestrantes sobre valorização humana que não 

têm experiência nenhuma nesse trabalho (DIÁRIO DE CAMPO, 25/01/19).  

 

5.2.4 EDUCAR A COMUNIDADE 

 

Uma das tarefas fundamentais atribuída às APACs é a da educação da comunidade que se 

constrói por meio da participação das pessoas nos programas de reintegração social e, ao mesmo 

tempo, dos privados de liberdade na vida cotidiana da comunidade, de modo a abrir um canal de 

comunicação contínuo entre os privados de liberdade e os livres na sociedade. 

 Neste ponto, é importante lembrar o slogan de Mario Ottoboni: “as coisas só têm significado 

quando as conhecemos”, entendendo que o conhecimento dos privados de liberdade passa pela 

construção de relações. 
• #trabalho da comunidade  

De acordo com o psicólogo da unidade feminina de SJDR, assim seriam os trabalhos 

na comunidade da APAC:  

 alguns funcionários da equipe de sindicância e da família que visitam os familiares. 

Tem as visitas na unidade, mais algumas. Poderiam ter funcionários dando palestras. 

Aconteceu de enviar recuperando a falar nas escolas, aconteceu mas não é frequente. Dessa 

forma, na cidade, a “APAC é bem famosa. Tem uma resistência, lógico, a sociedade não quer 

ver um ‘bandido’ bem tratado. SJDR é bem dividida, é meio a meio mesmo” (DIÁRIO DE 

CAMPO, 29/01/2019). 
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Com intenção de educar a comunidade ao encontro dos recuperandos, a participação da 

comunidade faz-se em duas direções: os recuperandos participando das atividades da sociedade no 

externo e a sociedade participando das atividades internas. 

As atividades na comunidade parecem ter sido mais intensas no primeiro período de fundação 

da APAC quando, por exemplo, os recuperandos faziam atividade na escola dando testemunho deles 

e do caminho feito na APAC. Quando, porém, visitamos a estrutura de SJDR, as horas e as energias 

de uma parte importante dos recuperandos estavam canalizadas para construir a estrutura da APAC 

feminina89, e essa não permitia mais ter as pessoas disponíveis para dar testemunho, segundo o 

encarregado de segurança (DIÁRIO DE CAMPO, 24/01/19).  

Atualmente, construíram uma praça na frente da APAC, que apresenta uma placa indicando 

que a obra fora feita pelos recuperandos. Nessa praça vendem também o artesanato dos recuperandos. 

Os estereótipos que precisam ser enfrentados para educar e conquistar a confiança da 

sociedade são muitos. As APACs enfrentam crises para se manter, tendo distintas fugas e casos 

clamorosos, como o acontecido em SJDR onde um recuperando em permissão prêmio matou sua ex-

mulher. O presidente da APAC de SJDR me explica que a APAC trabalha passo a passo: 

70% dos habitantes de SJDR, segundo ele, aceita APAC e sabe o que é, mas isso é fruto de 

dez anos de trabalho. Já quando abriram, começaram os problemas, até porque a APAC foi 

feita em uma área antes abandonada. Explica que é preciso “puxar o saco”90 dos vizinhos. 
No começo, isso foi feito através dos recuperandos limpando o bairro, oferecendo verdura, 

fazendo mutirão. Os vizinhos começaram a gostar da APAC e foram convidados a visitar a 

APAC, sendo até construída uma capela para celebrar a missa. 

No dia inauguração, por exemplo, foi feito um convite casa por casa. Ultimamente foi 
construída uma praça na frente da APAC que é um dos exemplos para se conectar com a 

sociedade: a criança vem brincar aqui, ouve a falar da APAC. Depois pode ir almoçar com a 

gente. Fazem palestras nas escolas e nas universidades sobre dependência química. (DIÁRIO 

DE CAMPO, 24/01/19). 

 
89 No ano passado os recuperandos construíram a unidade da APAC feminina. Essa construção se tornou o 

trabalho principal de uma boa parte dos recuperandos. 
90 Adular, agradar no sentido informal. 
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Figura 69 - Praça pública construída pelos recuperandos 

 

Fonte: arquivo da pesquisa. 

 

O teste do ENEM e o acesso à universidade dos recuperandos são divulgados, o coral dos 

recuperandos canta nas igrejas e os cursos para voluntários ajudam para divulgar APAC no 

máximo para trazer a sociedade para dentro dela. 

Há um convênio com a prefeitura por meio do qual os recuperandos trabalham na rua e quem 

os vê, gosta. Também os retornos dos recuperandos à casa sem problemas ajudam nos 

processos quando os vizinhos veem que o recuperando volta sem roubar, usar droga ou 

álcool. 

Outros exemplos que ajudam na educação da sociedade são as casinhas construídas na APAC 

para a Natal e os recuperandos que pintam voluntariamente91 a casa da saúde pública, um 

colégio grande e o albergue de Sant’Antônio, dedicado ao cuidado dos idosos. Foi construída 

também uma casa para uma pessoa muito pobre. Tudo isso ajuda as pessoas a criarem 

credibilidade.  

Fuzatto me conta que P. que fugiu e está foragido há mais de três anos, sendo acusado de 

delito sexual. Quando acontece que alguém foge, não se pode esconder e tem que explicar 

nos meios de comunicação. F. explicou que ele não estava em SJDR para diminuir o medo 

na cidade. 

Perguntando sobre quem estava foragido, explica que a maioria se apresenta sozinho, sem 

ser pego de volta pela polícia “do amor ninguém foge”, como explica o slogan de APAC, e 

o cara volta. De tarde já voltam às vezes. (DIÁRIO DE CAMPO, 24/01/19). 

Na entrevista com a encarregada da supervisão das oficinas, ela nos explica também como, 

atualmente, o trabalho com a comunidade é mais frio:  

Há um ano e meio atrais havia saídas dos recuperandos para falar com os jovens, o que não 

ocorre mais frequentemente. Antes os recuperandos davam testemunho de vida na sociedade. 
Essa prática se perdeu no tempo de construção da APAC feminina. O antigo gerente fazia 

mais esse trabalho com a sociedade. O juiz da execução penal traz mais estudantes para ver 

a APAC, porém, atualmente, mais que trazer a sociedade para dentro da APAC, a instituição 

 
91 A voluntariedade dos recuperandos tem que ser questionada, vez que o trabalho é obrigatório nas unidades. 
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leva o trabalho na comunidade para o externo, com um coral, por exemplo. (DIÁRIO DE 

CAMPO, 26/01/09). 
• #Participação da comunidade  

o  #vis itas  

As visitas são importantes nas APACs modelo. Quando questionado sobre a participação da 

comunidade, o psicólogo (DIÁRIO DE CAMPO, 29/01/19) relatou que alguns visitantes externos 

vêm conhecer a APAC. Para entrar no regime, é necessário ter autorização do inspetor de segurança. 

O visitante externo tem que fazer um agendamento prévio. Embora não seja com frequência, chegam 

algumas visitas. Em particular, estudantes, pessoas que estão envolvidas no meio jurídico, de 

medicina e psicologia. O próprio juiz chegou a trazer um ônibus de estudante para conhecer a 

instituição.  

Na entrevista com a encarregada da supervisão das oficinas (DIÁRIO DE CAMPO, 26/01/09) 

ela relata que, para garantir uma participação da comunidade, é preciso capacitação por meio do curso 

para habilitar as pessoas a serem voluntárias. Os visitantes que querem, simplesmente, conhecer a 

APAC podem entrar. As maiorias das visitas, porém, é de quem já trabalha na reintegração social de 

alguma forma. A despeito de haver alguns interessados, há poucos por livre vontade. Às vezes aparece 

alguém que quer conhecer as empresas e as lojas. 

 Apesar de a APAC ser mais aberta, as visitas não são comuns e não são de cidadãos que 

poderiam se conscientizar sobre a privação de liberdade. Importante é relatar as visitas das escolas 

que podem ter um forte impacto educativo no tempo. A maioria das visitas são pessoas que já possuem 

um grau de consciência que se ocupam dos problemas da privação de liberdade. 
o  #curso de voluntár ios  

A cada ano há o curso de voluntários, além de outras atividades para conscientizar a sociedade, 

levando-a a conhecer a metodologia. A assistente social da APAC de SJDR comunicou-nos que esses 

cursos envolvem, em média, 40 pessoas por curso. Também os amigos e a família dos recuperandos 

vêm fazer o curso. No dia 11 de junho de 2019, 79 cursistas foram certificadas na APAC de SJDR, 

resultando o maior número registrado na história da APAC SJDR desde a sua fundação.  
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 Figura 70 - Entrega dos certificados do curso para voluntários - SJDR - 2019 

 

Fonte: FBAC (2019). 

 

Podemos ver que os números de voluntários convocados não parece grande em uma cidade 

com uma população estimada de quase 89.653 pessoas, em 2018, como é o caso de SJDR (IBGE, 

2019). Porém, seria um número interessante para uma unidade que, no máximo, tem 200 

recuperandos. 
o  #voluntár ios  

Apesar do número de pessoas que faz o curso, lamenta-se a falta de voluntários. Na entrevista 

com Fuzatto (DIÁRIO DE CAMPO, 24/01/09), pudemos ver que, nas unidades, encontramos, na 

média, 40 pessoas no curso, dos quais de 8 a 10 efetivamente o ajudam. 

O psicólogo da APAC feminina de SJDR conta-nos que “os voluntários sempre têm, mas não 

são muito presentes, têm muitas pessoas fazendo o curso. Mas não estão aqui todos os dias” (DIÁRIO 

DE CAMPO, 29/01/2019). Como não há muitos voluntários, tudo é com os funcionários, conforme 

nos explica o encarregado de segurança da APAC de SJDR (DIÁRIO DE CAMPO, 24/01/19). Vemos 

que, diferentemente do que se apresenta na descrição do modelo, a maioria das figuras de assistências, 

advogados, assistentes sociais, psicólogos, encarregados de seguranças etc. são pagas, ou seja, não 

são voluntários. 

Para a encarregada da supervisão das oficinas: 

O trabalho focado em fazer conhecer a APAC fica muito fraco. Todo ano acontece um curso 

de capacitação e o número é bom. 20 -30 voluntários se apresentam e 15 ou 20 voluntários 

se formam e vão ver o que tem que fazer. Hoje efetivamente duas meninas estão na comissão 

da família. (DIÁRIO DE CAMPO, 26/01/09). 
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A participação de duas meninas é vista como algo muito positivo. Ela relata também que há 

voluntários com interesses particulares próprios. Umas horas de experiência são reconhecidas por 

quem cursa Direito. Há também parentes e familiares de recuperandos interessados em ver os próprios 

familiares. 

Ela nos explica que “esse é um momento de crises, as pessoas não têm nem tempo por isso. 

Não têm tempo para serviços voluntários. Tem que ter dois empregos para ganhar mais” (DIÁRIO 

DE CAMPO, 26/01/09). Dessa forma, vemos que, efetivamente, diferentes trabalhos voluntários 

podem ser feitos com dedicação horária semanal apenas para as pessoas que tenham uma segurança 

econômica, tendo um limite na possibilidade efetiva de participação para uma parte da sociedade que 

não tem recursos suficientes. 
• #voluntariado dos  fu ncionários  

Interessante notar um fenômeno: os funcionários falam de doar horas de “voluntariado” para 

indicar horas a mais não pagas que alguns deles cumprem nas APACs para suprir as necessidades dos 

recuperandos. 
• #pres identes  voluntários  

Os presidentes responsáveis pelas APACs têm que ser voluntários também, sendo isso, 

inclusive, uma necessidade legal para ser o gestor de uma entidade que não tem fins de lucro, como 

é o caso dessa instituição. Esse tipo de tarefa voluntária pode sobrecarregar as pessoas que podem 

precisar fazer um outro trabalho ou ter renda própria autônoma. Isso pode impedir que pessoas que 

precisam de uma renda trabalhem nesse papel fundamental, limitando, assim, os que podem aceder a 

esses cargos: 

Quem recebe é o Evangelista, presidente da APAC de Itaúna. Está muito ocupado estes dias 

porque é voluntário e tem um segundo emprego. Eu assisto a uma reunião onde ele anuncia 

que, se aceitar um trabalho, “deverá cuidar também da própria família" e será um pouco 

menos presente. (DIÁRIO DE CAMPO, 05/07/17). 
• #profiss ionalização versus  voluntariado?  

Como se pôde constatar, a APAC parece ter, nesse caminho, escolhido a via da crescente 

profissionalização. Para Valdeci, presidente executivo da FBAC, a APAC precisa ainda mais de uma 

gestão profissional, o que não pode acontecer com apenas trabalhadores voluntários. Os gerentes 

precisam ser capazes e conhecer as leis (DIÁRIO DE CAMPO, 13/07/17).  

Enquanto a APAC avança nesse processo de profissionalização, isso parece afastar ainda mais 

os voluntários. Importante lembrar que os voluntários são uma parte fundamental do modelo, seja 

para a participação comunitária, seja para o exemplo que eles podem ter, como testemunhos aos 

recuperandos: “os voluntários são muito importantes, porque estão ali só para amor”, conforme fala 

de um palestrante (DIÁRIO DE CAMPO, 13/07/17). 
• #Ass is tência às  vítimas  e jus tiça res taurativa 

A assistência às vítimas e os programas da justiça restaurativa previstos na APAC têm um 

ótimo potencial para educar a sociedade para o perdão e para a aceitação dos privados de liberdade 
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que causaram danos às pessoas. Contudo, vemos que a assistência às vítimas não parece, 

efetivamente, estruturada, tampouco os programas de justiça restaurativa. Perguntado sobre o 

trabalho com as vítimas, Fuzatto explica-me que o assistente social não tem recursos suficientes e as 

vítimas não aceitam se envolver (DIÁRIO DE CAMPO, 25/01/09). 

Encontramos exemplos de justiça restaurativa, perdão e reconciliação entre os recuperandos: 

“vemos que um ex-recuperando pediu perdão a outro que está também na APAC SJDR porque matou 

sua filha, sem que isso fosse esperado” (DIÁRIO DE CAMPO, 25/01/19). Outro caso que 

encontramos foi o de um recuperando que foi atacado por outros recuperandos no período de vivência 

no presídio: “o recuperando condenado por pedofilia já está lá há 18 anos e tem que cumprir outros 

10 anos de condenação. Os outros recuperandos não atacaram ele. Nem ele se vingou de quem o 

torturou no sistema comum (DIÁRIO DE CAMPO, 18/07/17). 

Outro exemplo de justiça restaurativa, segundo eles, que nós encontramos na APAC em uma 

palestra: 

O jovem que matou a tia do palestrante chegou na APAC de Itaúna. Foi alojado no regime 

fechado. O palestrante sabia que ele tinha matado a sua tia. O palestrante comprou uma 

Bíblia, com uma dedicatória para ele. O ódio não resolverá o problema, ele disse a si mesmo, 

e minha tia não vai voltar. (DIÁRIO DE CAMPO, 18/07/17). 
• #jus tiça res taurativa 

Quando pedimos ao juiz de SJDR quais são os exemplos de justiça restaurativa ou de paz entre 

agressor e vítimas que se perdoaram, ele nos traz alguns exemplos que aconteceram sem uma 

planificação efetiva por parte da APAC: 

Uma pessoa foi para matar uma outra e, ao final, matou a irmãzinha dele. Os dois ficaram 

presos e sucessivamente foram para a APAC. Na primeira semana ficaram a se ver torto. Na 

outra semana não se olharam. Depois passaram a se cumprimentar, até que um chegou a 

perdoar o outro.  

Também tem o caso de M. e V. M. matou a filha de V. por uma questão que envolvia o ciúme. 

No presídio estavam separados e agora estão juntos [na APAC]. Tem caso de reconciliação 

de pessoas dentro de APAC. Parece mais difícil ver a APAC atuar dessa forma com as vítimas 

não presas. (DIÁRIO DE CAMPO, 26/01/2019). 
• DESENVO LV ER: Famílias  

• DESENVO LV ER: espaço central ou perifé rico?  

• #Educar o jud iciário  

No período de campo vimos um desembargador que falou que “bandido é bandido” para não 

conceder a autorização para a participação no 8ºcongresso das APACs a uns recuperandos. Valdeci 

Antônio Ferreira, presidente executivo da FBAC, nessa ocasião, destacou que um importante e difícil 

tarefa é a educação do poder judiciário. A seguir uma história que mostra o trabalho feito com o poder 

judiciário: 

Mesmo se o Tribunal de Justiça não acreditava no funcionamento da APAC, Valdeci 

convidou-os a aprender sobre a metodologia. Um ônibus cheio de juízes entrou na APAC. 

Era um lugar simples, construído pela comunidade. Todos os detidos trabalhavam, todos 

sorridentes, limpos e barbeados. A reincidência na unidade era inferior a 2%.  

Um juiz, no entanto, achou que a visita só era um teatro. Quando os juízes voltassem para 

Belo Horizonte, a APAC se transformaria outra vez em uma prisão comum, ele pensou. 
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Abrindo a porta para os juízes estava um recuperando que tinha ainda seis anos de pena. José 

de Jesus. Ele já tinha fugido de 12 prisões. Depois de mais de 20 anos de prisão, tinha parado 

na APAC. Ele era bem conhecido por seus crimes e tinha várias balas no corpo. "Por que não 

foges? perguntou o juiz a ele, "do amor nenhum foge", ele explicou.  

O juiz passou a fazer inspeção e a chegar de surpresa. Depois de um tempo, ele se convenceu, 

“educou-se" e criou o programa "novos rumos", para ajudar a expandir a metodologia APAC em 

todos os estados do Brasil. Atualmente, todos os juízes em formação em Minas Gerais devem passar 

um dia nas APACs para conhecer e se informar sobre esse tipo de modelo. 
• #Dificuldade da presença da APAC  

Dessa forma, vemos que, apesar de as unidades seguirem vivendo e serem até política pública 

em Minas Gerais, o trabalho de participação comunitária configura-se como uma tarefa difícil. O 

estereótipo que se atribui aos presos e aos presídios parece continuar a atingir também as APACs e 

os recuperandos. O encarregado de segurança da APAC de SJDR e recuperando histórico da unidade 

me explica: 

A presença da APAC não parece ser totalmente bem aceita. Já teve um grupo tentando fechar 

a APAC e o número baixo de voluntários também parece ser indício disso. Contudo, intenta 

se legitimar com os trabalhos públicos. Os recuperandos construíram até uma pracinha onde 

agora vão os habitantes do bairro.  

Quando perguntei se tinham problema com os vizinhos, me explicou que não, porque eles 

preferem APAC ao presídio que está perto. O trabalho na rua dos recuperandos ajuda a ver 

bem a APAC na cidade. A APAC é por eles querida. (DIÁRIO DE CAMPO, 23/01/19). 

 

5.2.5 UM ESPAÇO “EDUCATIVO”? 

 

A aprendizagem e a vida são complicadas por diferentes motivos para as pessoas em privações 

de liberdade: as ameaças à integridade psicofísica, por causa das violências possíveis dos internos e 

dos agentes ou por causa das doenças físicas e psíquicas. A incerteza nos tempos do apenhamento, 

em particular quando as condenações tenham duração de muitos anos, dificulta a construção de um 

projeto de vida que vislumbre o futuro. Os familiares podem passar por problemas no externo e eles 

não têm a possibilidade de ajudar. 

Outros problemas se encontram com os privados de liberdade que não têm intenção de sair 

das atividades ilegais no retorno à sociedade – às vezes pertencendo a organizações criminosas – e, 

por isso, não influenciando, positivamente, os demais.  

A difusão do “código d’honra” e a violência que isso perpetua também têm um efeito (des) 

educativo sobre os internos, em particular quando as regras preveem ajudar os outros em atividades 

ilegais ou punir, por meio de violência, as pessoas condenadas, por exemplo, por estupro ou pedofilia. 
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A alimentação, os espaços lotados, a carência de aulas, de oficina para o trabalho, o uso de 

drogas ilícitas ou lícitas (calmantes, psicofármacos) também contribuem para tornar mais difícil a 

aprendizagem e a vida nos espaços de privação de liberdade. 

Para exemplificar, vemos agora o relato da visita no presídio comum de SJDR efetuada às 14h 

do dia 25/01/09: 

Acolhe-nos o diretor da segurança (que trabalha junto com o diretor geral e do tratamento). 

Conta que o presídio está superlotado e onde tem que ter no máximo 400 pessoas estão 800. 

Perguntado se tem problema de segurança, ele fala que não. Fala que a superlotação não está 

dando nem problema de saúde, mas que houve um surto de tuberculose em Barbacena [uma 

cidade vizinha]. Explica que o outro presídio é muito insalubre. 

Olhando nas celas, algumas têm luzes laranjas que aparecem ser “infernais”. Os quartos para 

visitas íntimas são todos cinza sem nada e não têm nem colchão. O ambiente é obscuro e as 

paredes são de cimento muito pesado. Explica que os presos precisam trazer o colchão 

próprio quando usam a íntima. 

Não pudemos ver as ex-recuperandas que estão presas. Não vão nos mostrar essa cela. 

Quando vamos sair, nos mostram o seguro. Ali tem mais de 60 pessoas. Depois passamos a 

visitar a administração. Também o espaço deles, como o dos agentes, é precário e transmite 

a ideia de ser insalubre. A escola e o regime semiaberto, além do espaço dos advogados do 

OAB, parecem ser arrumados de forma melhor. 

Vamos ver que dessa vez implementaram um escâner para as visitas no presídio. Parece 

valorizar o ingresso da família, além da evitar processos de revista íntima que eram muitos 

lamentados pelos recuperandos no período da minha primeira visita. 

Tem uma parte nova construída pelos presos do semiaberto. Eles trabalham também na 

ampliação do presídio e estão fazendo ladrilhos. 20-30 presos trabalham sem receber 

ganhando a remissão de pena. Tem uma serralheria. Os outros estão a maioria do tempo na 

cela, às vezes no semiescuro. […] 

Os presos têm direito a duas horas de banho de sol a cada três dias. 

Encontro o presidente do presídio. Ele me fala que faltam muitas coisas. O juiz paga a 

manutenção da viatura. Falta o doutor e a assistente social. Ela disse que já tivera um surto 

de sarna. (DIÁRIO DE CAMPO, 25/01/09). 

 

Vemos aqui que, com certeza, o diretor de segurança queria minimizar os problemas. 60 

pessoas no seguro configuram uma situação muito complicada de segurança e, inclusive, fomos 

informados de surtos de infecções. Desde a minha última visita, em julho de 2017, em 2019, 

encontramos uma parte nova do presídio e a parte na frente melhorou muito. Dessa vez não vimos os 

grupos de agentes com metralhadoras no teto que nos impressionaram na primeira vez. Porém, a 

unidade não parece ter melhorias por dentro. Há muitas pessoas e não se pode nem falar com eles na 

visita, além de ter que entregar, no momento de ingresso, todos os aparelhos que permitem gravar ou 

tirar foto. 

Ao contrário dessa situação, de acordo com o modelo das APACs, outro tipo de ambiente e 

de assistência deveriam ser oferecidos, diferente da precariedade que marca o sistema prisional 

comum brasileiro. Assim, vemos que é oferecida assistência jurídica que ajuda os privados de 
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liberdade a entender quais são os benefícios que comportam um bom desempenho nos programas 

oferecidos nas unidades e a garantir um projeto de volta à sociedade com prazos mais claros, de modo 

a permitir visualizar o fim da pena e o objetivo global das atividades propostas nas APACs, a volta à 

sociedade. Além disso, excluem a violência e as pessoas encarregadas de segurança ficam sem armas, 

devendo, dessa forma, garantir a segurança por meio de um contexto de relações de confiança, não 

podendo submeter com a força os privados de liberdade. 

As APACs incluem, no convívio comum, também as pessoas que não seriam aceitas nos 

presídios porque seriam punidas com o código de honra. As APACs constroem também um sistema 

de avaliação que quebra com esse código, obrigando as pessoas a responsabilizarem-se pelas outras 

a respeito dos regulamentos internos. 

Vemos no primeiro encontro com a unidade de Itaúna:  

Recém-chegado na unidade, tudo parece fascinante, só de pensar que é possível estar em um 

espaço comum, de forma tranquila e sem medo, com pessoas condenadas também por 

homicídio. 

A rotina das APACs parece de repente vital, espontânea, densa de atividades variadas e 

raramente se encontram pessoas que não estão fazendo nada. A impressão é de forte impacto 

e as pessoas privadas de liberdade parecem verdadeiramente gostar das atividades. 

O dia começa às 6 horas com o despertador, subsequentemente às 7 horas os recuperandos - 

do regime semiaberto onde eu durmo - se juntam na sala de aula onde tem as aulas na noite 

e tocam algumas canções religiosas que frequentemente falam da condição dos prisioneiros. 

Entre meus vizinhos, eu não noto ninguém que parece forçado. A música é muito enérgica. 

(DIÁRIO DE CAMPO, 29/07/2017). 
o  #Relações; ambiente pos itivo; Bem-es tar , sorr iso dos  recuperandos , tranquilidade do ambiente  

No ingresso no campo e no período de permanência na instituição, é importante relatar o 

sorriso dos recuperandos que nos impressiona, uma vez que eles, de toda forma, ficam privados de 

liberdade. Os recuperandos na APAC são, na grande maioria, muito expansivos e brincalhões. Isso 

pode ser um sinal do bom funcionamento da APAC, como de uma boa seleção dos presos no ingresso 

ou de um mecanismo de expulsão dos presos que não gostam do método (DIÁRIO DE CAMPO, 

18/07/19). 
o  #lotação  

Nas unidades observadas, as vagas pareciam suficientes, não se encontrando situações como 

no sistema comum onde se podem encontrar mais de quatro pessoas compartilhando um colchão. 
o  #funcio nár ios  e recuperandos 

Alguns funcionários da APAC de Itaúna comem, diariamente, junto com os recuperandos. 

Parece um sintoma de uma vontade de compartilhar a vida com os recuperandos, além de gerar uma 

maior confiança e relações de mais proximidade. Alguns recuperandos me falaram que nem todos os 

funcionários são tão humildes para comer com eles (DIÁRIO DE CAMPO, 05/07/17). 
o  #inclus ividade – no seguro – educação não violência - perdão  

 A ideia de educação, de inclusão da APAC, parece ser interessante. A APAC quebra com as 

divisões, muitas vezes, presentes nas prisões tradicionais, educando os recuperandos que querem 

permanecer nas estruturas para não usarem a violência: 
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Nas APACs homossexuais convivem com os outros, como convivem pedófilos e 

estupradores, que no sistema comum vivem em parte especial do presídio para “segurança”. 

Eles podem ser agredidos dos outros presos. Explicaram que na APAC não tem essa divisão 

porque os recuperandos têm que respeitar as diferenças já aqui. (DIÁRIO DE CAMPO, 

29/06/2017). 

Em outra ocasião, relataram-me que “na APAC os mesmos recuperandos devem fazer um 

"trabalho de perdão" com os presos pedófilos, tipo de crime que menos reincide e os condenados por 

crimes sexuais” (DIÁRIO DE CAMPO, 18/07/2017). A própria existência dessa pessoa na estrutura 

permite aos outros recuperandos perdoar e ser aceito na APAC, acreditando que também podem ser 

aceitos na sociedade mais ampla. 

Uma pessoa condenada por pedofilia, agora na APAC, conta em uma palestra a sua história: 

Na prisão há um pedófilo, o torturaram de todas as maneiras, queimando as partes íntimas e 

metendo as agulhas sob as unhas, o estupram, perfuram o seu intestino, me explica. Ele disse 

que, em um ano, quebraram todos os seus dentes. As pessoas que o atacaram no sistema 

comum estão agora com ele na APAC.  

Quando ele chegou, ele tinha tanto medo de sair que queria que aumentassem as paredes para 

impedir as pessoas de entrar para matá-lo. Ele não falava. Era todo cortado nos braços e cheio 

de sangue. Só após 30 dias de visitas constantes de Valdeci, dos voluntários, dos 

recuperandos e da equipe, ele saiu do isolamento. (DIÁRIO DE CAMPO, 18/07/2017). 
o  #confiança e segurança  

A confiança é uma diferença fundamental entre o ambiente da APAC e o presídio. As pessoas 

externas, entrando nas APACs, têm um impacto muito positivo vendo os recuperandos trabalhando e 

se ativando em espaços que parecem muito distantes das imagens sombrias que, geralmente, 

acompanham os presídios. A segurança também não é a preocupação dominante porque diferentes 

ferramentas de trabalho circulam nas unidades, o que seria difícil acontecer dentro de um presídio 

comum. Em alguma situação em que atuamos, por exemplo, dentro da prisão de Bologna, na Itália, 

podia causar um problema até o desaparecimento de uma caneta que podia ser considerada uma 

potencial arma. Vemos que os instrumentos no regime fechado são diferentes e, dificilmente, seriam 

permitidos dentro de uma prisão comum, sendo considerados perigosos: 

Os recuperandos possuem armários onde você pode colocar todas as suas coisas com a sua 

chave. Um recuperando me mostra todos os instrumentos necessários para trabalhar com 

vidro. O valor dos instrumentos é maior do que mil euros, tem várias ferramentas com pontas 

de diamante. (DIÁRIO DE CAMPO, 02/07/2017). 
o  # confiança #responsabilização  

A confiança e a responsabilização são a diferença fundamental entre a APAC e o presídio, 

segundo o juiz Dr. Ernane Barbosa Neves:  

Vemos uma diferença no conjunto arquitetônico. Os muros altos, as serpentinas, os agentes 

armados em cima dos muros. O presídio é feito para não ver o horizonte e para não despertar 

a vontade de fugir. Na APAC temos uma visão horizontal, não para fugir, mas para se 

ressocializar. 

No presídio está ali em vista a força representada com os agentes armados. Na APAC, não 

se trata mais de detenção mais da responsabilização. Se você me mostra que pode voltar para 

a sociedade, vai parar na APAC. Na APAC ninguém é obrigado a ficar. Tive até um caso de 

um recuperando que pediu de voltar no presídio. (DIÁRIO DE CAMPO, 26/01/2019). 
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No presídio “não tem jeito, ali [no presídio] é detenção sob responsabilidade do estado e 

precisa da autorização para entrada das pessoas. No presídio, o juiz entra com escolta, porque as 

pessoas querem fugir. Ali serve poder. Até a pastoral carcerária entra com vigilância” (DIÁRIO DE 

CAMPO, 26/01/2019). 

O juiz, quando perguntado sobre a confiança nas APACs, relata-nos uma experiência 

interessante que nos surpreendeu no primeiro ingresso do campo: os juízes frequentam as APAC sem 

proteção alguma: 

Se o juiz entra com escolta, seria um presídio. Isso gera confiança em pessoas que nunca 

entraram na APAC. A confiança na APAC tem algo de interessante. Os juízes que 

condenaram os presos entram sem escolta em um ambiente que normalmente seria 

extremamente cheio de perigos para eles. (DIÁRIO DE CAMPO, 26/01/2019). 
o  #confiança na rotina  

Para mostrar a confiança que a APAC atribui aos recuperandos, vemos, em uma entrevista, 

que um recuperando usuário e traficante de drogas tinha a chave do armário do remédio (DIÁRIO 

DE CAMPO, 26/01/09). 

As chaves das unidades encontram-se na mão dos recuperandos, além de muitos instrumentos 

que apresentam potencial perigo e são interditados nos presídios comuns com a justificativa que se 

podem tornar potenciais armas: 

Todas as chaves [da unidade] são bem visíveis, suspendidas em um muro. Explicam que este 

é um símbolo da metodologia que dá confiança para as pessoas. Há facas e ferramentas e 

garfos presentes, potencialmente perigosas. Estes frequentemente não são admitidos na 

prisão clássica, me explicam. (DIÁRIO DE CAMPO, 29/07/17). 
o  #confiança nas  famíli as  

A confiança envolve também as famílias. Distintos recuperandos falaram-me que o ingresso 

deles na APAC é devido, principalmente, a um bom trato da família. Todos relatam que nas prisões 

comuns em Minas Gerais, não sendo presentes detectores de metal ou outros instrumentos 

tecnológicos, as revistas são muitos humilhantes, em particular para as mulheres. Relatam que até as 

crianças podem ser constringidas a abaixarem peladas sobre um espelho para ver que não transportam 

droga na genitália. Vemos como a visita da família aconteceu no período de campo: 

Os recuperandos desde o dia anterior executam limpeza e organizam o ambiente para que 

ficasse o mais aconchegante possível. Explicam que os controles na entrada são levianos. 

Uma família no regime fechado me convidou para comer com eles, dizendo que gostam 

muito de APAC porque, na prisão tradicional, eles até deviam remover as camisas para os 

controles. Aqui, me explicam, os voluntários vão controlar apenas as garrafas com líquidos 

e as novas ferramentas. 

Na entrada, de fato, são os voluntários que acolhem as famílias. A entrada se abre sobre um 

pátio ensolarado, há vários banquetes. O pátio verde tem também jogos para crianças, 

escorregas e balouços. […] 

Um recuperando me conta que, nos distintos anos que passou na prisão, não quis receber 

visitas, por causa da revista humilhante que tinha que passar sua filha pequena. Ele ameaçou 

se suicidar se a criança entrasse no presídio. Desde a sua chegada na APAC, as relações com 

a família se restabeleceram. (DIÁRIO DE CAMPO, 02/07/17). 
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o  #his tór ia confia nça 

A abertura da primeira APAC de Itaúna parece emblemática para entender a confiança nos 

recuperados que a APAC deposita desde o começo: 

As chaves, no dia de abertura, foram dadas nas mãos dos prisioneiros e não da polícia. Dr. 

Paulo foi nomeado o juiz "louco". Duas horas depois o primeiro recuperando com as chaves 

escapou. Outra recuperando se ofereceu para recuperar o primeiro. O segundo não voltou. O 

primeiro voltou arrependido o dia seguinte. O segundo só voltou depois de três anos. Com 

estas fugas abandonaram a APAC outros voluntários. 

"Eles foram ingratos, não podiam ajudá-los", pensaram alguns dos voluntários, desistindo. 

Todas as notícias falavam mal da APAC. Isso era bastante problemático, sendo que todos os 

recursos são provenientes de doações, sem ajuda do governo. (DIÁRIO DE CAMPO, 

18/07/2017).  

Contudo, apesar dos problemas gerados por essas fugas, uma segunda chance foi concedida, 

publicamente, aos recuperandos: 

Mas outra vez o governo não queria ajudar e escreveram em algum periódico que o melhor 

lugar para construir APAC seria perto do cemitério e da lixeira. Em 1997, no entanto, foi 

possível realizar a construção do novo centro. Na abertura entregaram, outra vez, as chaves 

para os presos. Um promotor estava perseguindo a APAC. 18 processos foram abertos contra 

Valdeci e APAC. Eles tentaram de tudo para fechar a APAC. (DIÁRIO DE CAMPO, 

18/07/2017). 

Isso gerou outros problemas para a APAC e para o presidente Valdeci, tornando necessária 

até uma defesa jurídica: 

Quando Valdeci chegou no tribunal, o defensor falava: "Chegou o defensor dos criminosos". 

Valdeci foi forçado a fazer um curso de Direito e se transformar em um advogado para se 

defender e para ajudar os prisioneiros. Ele fez mais de 1000 aplicações para os detidos de 

graça. (DIÁRIO DE CAMPO, 18/07/2017). 
o  #his tór ia segurança sem armas  

A confiança põe-se em contramão à desconfiança que reina nos presídios entre os presos e 

seguranças. Os recuperandos da primeira APACs preferiram alimentar-se de milho a ter que lidar 

outra vez com a polícia militar. 

O governo, no entanto, recusou-se a assinar um acordo. Ele queria enviar o dinheiro sob a 

condição de que a polícia armada se ocupasse da segurança. Os 120 prisioneiros decidiram 

recusar essa oferta e por um ano e meio foram mantidos pela sociedade, além de se autos-

sustentar. Foi um período muito tenso. 

As famílias quando trouxeram algo para um se usava para todos. Durante um ano e meio os 

presos se alimentaram com sangue de galinha e milho. Foi o que tinham. APAC tinha dívidas 

e não poderia comprar outras coisas. Quando chegaram a 18 meses de resistência, discutiram 

novamente de fechar APAC.  

Se aceitarmos a polícia, os fundos virão, falavam alguns. Caso contrário, deve retornar ao 

presídio, disseram outros. 

 Reunidos, disserem: "Nunca mais. Torturas e violências nunca mais". Lembravam-se de que 

na prisão tinham turnos para dormir. 40 pessoas dormiam no espaço para quatro.  

Os recuperandos preferiam morrer de fome, mas não queriam ser controlados pela polícia 

outra vez. Eles pediram que a APAC não fechasse. Isso ajuda a levar adiante a luta de 

Valdeci. (DIÁRIO DE CAMPO, 18/07/17). 

A polícia parece, fortemente, recusada e associada a maltrato e à tortura nas prisões brasileiras, 

daí o fato de os recuperandos terem preferido passar fome a aceitar outra vez o controle policial na 
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unidade. Isso pode permitir considerar que distintos presos escolhem a APAC mais que para “se 

recuperar”, mas para escapar das torturas e violências típicas do sistema prisional comum brasileiro. 

A relação com a polícia parece ruim tanto para os presos como para os mesmos voluntários de APAC, 

confirmando uma tendência distinta relatada em nível internacional. 
o  #segurança sem armas; baixa segurança 

Em relação ao sistema de segurança, vemos que, por exemplo, há turnos em que se encontram 

apenas dois inspetores de segurança sem armas para cuidar de mais ou menos 200 recuperandos em 

SJDR e uma só inspetora na noite na unidade feminina (DIÁRIO DE CAMPO, 24/01/19). Os 

encarregados de segurança, que em Itaúna são chamados porteiros, podem até parecer não ter 

possibilidade em caso de conflito físico com os recuperandos, na maioria jovens. A seguir, a foto do 

único responsável não privado de liberdade da segurança noturna em Itaúna nos dias do primeiro 

período de campo. 

Figura 71 - Porteiro da APAC de Itaúna 

 

 Fonte: acervo da pesquisa. 

 

Dessa forma, deve haver realmente confiança nos recuperandos para evitar evasões que são, 

tecnicamente, possíveis e, relativamente, fáceis por parte dos recuperandos. Esse tipo de segurança 

foi obtido por meio de uma luta que os apaqueanos, como se chamam entre eles os voluntários das 

APACs. 
o  #saídas  sem escoltas 

Os voluntários também cuidam dos acompanhamentos exteriores. Os voluntários saem sem 

armas, mas os recuperandos do regime fechado são algemados. Essa parece ser uma medida simbólica 

requisitada pelos juízes, mas não parece garantir uma efetiva “segurança” nos termos clássicos. 

Vemos, por exemplo: 
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Vera, uma voluntária, me contou um episódio particular. Ela, que tem mais de 40 anos e está 

na cadeira de rodas, sem pernas, me contou que acompanhou um homicida ao tribunal de 

Belo Horizonte. A segurança do prédio não queria deixá-los entrar, não acreditando que Vera 

poderia ser encarregada de segurança de um acompanhamento a presos. (DIÁRIO DE 

CAMPO, 07/06/17). 

 

Figura 72 - Vera - voluntária da APAC 

 

Fonte: acervo da APAC de Itaúna. 

 

Dessa forma, vemos a particularidade na gestão da segurança fundada na confiança existente 

no modelo APAC. Como podemos perceber, a força física, as armas, a violência não são usadas para 

impedir fugas nos acompanhamentos.  

Assim, podemos entender o que vemos na apresentação da APAC mostrado como 

especificidade do modelo APAC. Das 27920 saídas sem escolta policial da APAC de Itaúna, só oito 

não voltaram ao CRS. 

Figura 73 - Apresentação da APAC de Itaúna – saída sem escoltas  

 

Fonte: acervo da pesquisa. 

 
o  #Mudanças  his tór icas  na relação entre confiança e segurança  

 

A confiança e a segurança, contudo, modificaram-se na história da APAC. Uma foto com a 

escrita “do amor ninguém foge” representa a APAC em um livro de Restán (2017), usado pela difusão 

do modelo através da Associação Voluntários para o Serviço Internacional (ASVI). Vamos ver uma 

foto que tiramos, quando, no ingresso ao campo, impressionou-nos ver a contradição que 



223 

 

encontramos: o arame farpado na nossa foto não era presente no livro consultado. Assim, abria-se 

uma contradição entre o “amor” e a “fuga”.  

Figura 74 - Muro da APAC de Itaúna 

 

Fonte: arquivo da pesquisa. 

 

Pode-se ver nas imagens que, agora, as paredes externas têm cercas que antes não tinham. Isso 

parece em contraste com a confiança crescente que a APAC deposita nos recuperandos. Quando 

pedimos explicações, Eduardo [o representante das relações internacionais da FBAC] não sabia o que 

acontecera. Alguns recuperandos me falaram que as cercas foram postas porque um recuperando uma 

vez tentara sair da unidade e caíra, quebrando as pernas. Vemos, efetivamente, que um lado do muro 

segue sendo baixo e, facilmente, poderia ser pulado. Outros nos explicaram que as cercas foram 

postas para evitar que “ladrões” ingressassem para roubar. Nos dias antes da nossa chegada, alguém 

entrara na APAC e roubara todas as galinhas da unidade. Para sublinhar o paradoxo nessa situação, 

um recuperando nos falou: “Olha aí! Ladrão roubando ladrão! (DIÁRIO DE CAMPO, 28/06 /2017). 

Dessa forma, vemos que a confiança e a segurança no método APAC se modificam no 

tempo: 

Explicam-me que os tempos mudaram e os prisioneiros também. O muro era baixo, vinte 

anos atrás, e não havia o problema das drogas e do crack. A mentalidade dos presos era 

diferente da dos prisioneiros de hoje. 

A maioria dos altos muros e o arame farpado também são usados para ter as pessoas de fora 

da unidade. A segurança é frágil e pode ser que alguém um dia queira entrar na APAC para 

matar os recuperandos, sendo que me comunicam que há pessoas que têm uma “recompensa 

na cabeça”. (DIÁRIO DE CAMPO, 18/07/19). 

 As unidades precisam ser protegidas de furtos e até de possíveis ataques externos. A ausência 

de seguranças armados pode, de toda forma, inviabilizar a presença, nas unidades, de privados de 

liberdade que pertençam a organizações criminais que podem causar uma invasão. Isso já aconteceu 

na APAC de Santa Luzia, que foi invadida por um comando armado de duas pessoas que renderam 
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três encarregados de segurança sem armas da APAC e libertaram seis pessoas que se encontravam 

condenadas por crimes de roubo, homicídio, tráfico de drogas em 2012 (G1 Minas Gerais, 2012). 

 Na semana anterior ao nosso segundo período de campo, contaram-nos que quatro 

recuperandas tinham rendido a inspetora de segurança do feminino que fora ameaçada com um 

simulacro de faca e estavam foragidas (DIÁRIO DE CAMPO, 22/01/09). O juiz pedira o envio de 10 

viaturas, além das pessoas enviadas pela APAC, pela cidade, tendo as recuperandas já voltado ao 

presídio. 
o  # “presos  per igosos” 

A confiança não é depositada apenas nos recuperandos que não são entendidos como 

perigosos para a sociedade. Vemos que as APACs hospedam pessoas com todo o tipo de condenação: 

encontramos condenados por estupro, pedofilia, homicídio, pertencentes a facções, com condenações, 

às vezes, superiores aos 30 anos. Vale notar que são escolhidos para entrar na APAC por parte do 

juiz Dr. Ernane Barbosa Neves de SJDR os que tenham um período de pena mais longo. Sendo assim, 

entram na APAC também os considerados mais “perigosos” (DIÁRIO DE CAMPO, 26/01/19). 
o  #foragidos  

Nessas condições e com esse tipo de confiança que a APAC deposita nos recuperandos, 

podemos, então, entender por que a APAC de Itaúna mostra, no começo, aos visitantes os números 

dos foragidos para indicar a diferença desse modelo com o sistema prisional comum. O número total 

de foragidos desde 14/7/1997 é de 413. Desses os abandonos foram os mais comuns, com 312 casos, 

realizando-se quando os recuperandos autorizados ao trabalho o ao estudo externo não voltam no 

horário. Contam-se também 84 fugas, realizadas aproveitando-se do descuido ou negligência de 

alguém para fugir. Mais raras foram as evasões que comportam violência, que foram 17. No momento 

da visita contavam-se 5.683 dias sem evasão.  

Figura 75 - Apresentação da APAC de Itaúna 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 
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Desses não retornaram ao sistema comum 28 recuperandos, 13 abandonando o projeto, 10 

fugindo e, ao final, cinco evadindo. Então os recuperandos, efetivamente, foragidos foram 28. Um 

fenômeno observado no período de campo é a percentual de recuperandos que fugiram e depois 

voltaram sozinhos sem serem pegos de volta nem pelos funcionários da APAC nem pela polícia, 

entregando-se espontaneamente e arrependendo-se. Não muito diferente a situação da APAC de 

SJDR: na entrevista, o Dr. Ernane Barbosa Neves me comunica que, em 10 anos de atividade da 

APAC, contavam apenas com cinco pessoas que se encontravam foragidas. (DIÁRIO DE CAMPO, 

26/01/2019).  
o  DESENVOLVER:#cr ise de confiança; nú mero enorme de foragidos; botar  s lide;  

o  #violência  

Com esse sistema de gestão de confiança e segurança, não surpreende o que nos falou André, 

um recuperando do regime fechado da APAC de SJDR:  

Com poucas pessoas a APAC é para ele confortável, não tem arma de fogo, nem spray de 

pimenta, nem castigo na cela isolada. No presídio ele viu também um outro preso com a 

cabeça em um saco preto como punição. O pessoal dos direitos humanos demora e 

dificilmente essas coisas são controladas nos presídios. (DIÁRIO DE CAMPO, 24/01/19). 

Vemos, em uma entrevista com um recuperando do semiaberto condenado por pedofilia, que 

a ausência de violência é a motivo para ele escolher APAC: 

Pesquisador: Por que você escolheu ir para a APAC? 

Recuperando: Desde 2015 eu queria, é um desejo que tenho de longo tempo. A verdade foi 

por causa do tratamento diferenciado, por qualquer coisa fui oprimido no presídio. Dentro do 

presídio ero no anexo dois92. 

Pesquisador: que tipo de opressão no presídio? 

Recuperando: Tem direito a uma cama, mas eles não deixam. A opressão vem, seja da parte 

dos agentes, seja dos outros presos. Os presos atacam outros presos e os agentes atacam 

também. Apanhei dos agentes: eu sou tipo de BO 217, [Boletim de Ocorrências que indica a 

denúncia por estupro]. Esso crime não é muito aceito por homem, mas Deus aceita. Traficante 

se acha melhor que o que estupro, sendo que também os traficantes destroem família. 

(DIÁRIO DE CAMPO, 26/1/2019). 

A ausência de violência nas APACs deve-se também à expulsão dos violentos que voltam 

para o presídio, não sendo tolerada a violência na unidade. As pessoas expulsas, entretanto, podem 

futuramente, na teoria, reingressarem à APAC. 
o  #necess idade do s is tema comum e ameaça 

Vemos, então, como a APAC parece precisar da ameaça da volta ao sistema comum, ou seja, 

da existência desse último, para manter o seu funcionamento. Em uma entrevista, o encarregado de 

segurança da APAC de SJDR relata que, para o promotor, a APAC funciona por meio da ameaça da 

tortura do sistema comum, sendo que, para ele, acontece com quem não passou pelos problemas do 

sistema comum no modelo APAC. Um exemplo aconteceu na unidade feminina pouco antes de 

chegar ao campo, onde acontecera uma evasão de quatro meninas que renderam a única inspetora de 

 
92 O seguro do presídio de SJDR. 
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segurança noturna. “Elas nunca viram o inferno” me explica (DIÁRIO DE CAMPO, 24/01/19). Dessa 

forma, se a APAC não tem violência interna, nem cela forte, nem pimenta e armas, parece deslocalizar 

a violência, tendo sempre possível uma volta ao presídio. 
o  #drogas  e remédios 

O encarregado de segurança e ex-recuperando Carlos conta-nos que sente muita solidão na 

prisão.  

Os recuperandos não usam droga nas APACs. São viciados em antidepressivo no presídio; 
na APAC não se usa nem isso. No presídio os internos que usam drogas e remédios não são 

obrigados a confrontar-se com a realidade. A APAC garante um sistema mais humano, mas 

mais difícil. Com o povo judeu escravo no Egito, tive que sair para chegar à terra prometida, 

o caminho é complicado (Diário de campo, 24-01-19).  

André, um recuperando que participou da entrevista, confirma que usava os remédios no 

presídio. Explica que, como as atividades na APAC cansam, ele não precisa de remédios para 

controlar a agitação. 
o  #ass is tências 

As assistências são fundamentais na unidade APAC, em particular em contraposição à 

privação que se vive no sistema prisional comum. Outro número usado para mostrar o sucesso da 

unidade em Itaúna é o dos atendimentos: foram realizados, desde 14-07-1997 até 01/07/2017, 7295 

atendimentos médicos, 7535 odontológicos, 10014 psicológicos, 11003 de assistência social, 10377 

por parte do encarregado de segurança e 6905 para o presidente. 

 

Figura 76 - Quadro de apresentação do CRS – Atendimento em Itaúna 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 

 

Vemos, então, que, em média, são realizados, por cada semana, 7 atendimentos médicos, 7 

odontológicos, 10 psicológicos, 11 de assistência social, 11 do encarregado de segurança e 7 do 

presidente. Supondo uma média de 182 recuperandos presentes na unidade, resulta que cada um foi 

atendido no ano, em média, 3 vezes pelos encarregados de segurança, pelos assistentes sociais e 

psicólogos e 2 vezes por médicos, dentistas e presidente.  

Mesmo assim, os atendimentos resultam particularmente escassos, em particular se pensamos 

nas péssimas condições psicológicas, físicas, familiares das pessoas que passaram pelo sistema 
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prisional brasileiro e a dificuldade que a reconstrução dos laços familiares e o enfrentamento dos 

traumas físicos e psíquicos demandam. 

Vemos, claramente, que se a unidade pode prestar um atendimento melhor do que o oferecido 

pelo sistema comum brasileiro, ainda há espaço para aumentar o número de atendimentos, sem entrar 

ainda na discussão sobre a qualidade desses serviços.  

 

Figura 77 - Atendimentos na unidade de Itaúna (14/07/1997-01/07/2017) 

Atendimento com: Total  Semanal Mensal Anual Por cada recuperando (anual) 

Médicos 7295 7 30 360 2 

Dentistas 7535 7 31 372 2 

Psicólogos 10014 10 41 494 3 

Assistentes Sociais 11003 11 45 543 3 

Encarregados de 

segurança 11377 11 47 562 3 

Presidente 6905 7 28 341 2 
Fonte: acervo da pesquisa. Elaboração própria. 

 

O “orgulho” com que são mostrados os números de atendimentos sanitários, legais, 

psicológicos, de assistências sociais e das pessoas que estudam e trabalham nos traz uma pregunta: 

todos esses não seriam direitos previstos nas leis que o Estado seria obrigado a respeitar. Aqui vemos 

dois riscos: o primeiro risco que os direitos se transformem em “agrados” concedidos pelo modelo 

aos privados de liberdade, sendo que as pessoas que trabalham na garantia dos direitos podem até ser 

voluntários, não podendo ser cobrados da mesma forma que os funcionários pagos. O segundo risco 

é que a APAC se torne um pretexto para o descompromisso ulterior do Estado com a garantia dos 

direitos dos privados de liberdade. 
o  #jur ídica  

Outra importante assistência é a jurídica. Vemos do que se ocupa a assessoria jurídica em 

SJDR nas notas tomadas em uma entrevista feita no segundo período de campo: 

Vamos entrevistar Caio, que faz o estágio de duração máxima de dois anos, ao término, de 

advocacia, na APAC. Ele trabalha com uma outra menina. O dois [que trabalham no setor 

jurídico] são estagiários, jovens e com carga horária de 20h. Quando entramos, ele não parece 

muito ocupado, estava estudando para terminar a faculdade. 

Sucessivamente me explica que às vezes também ajudam os recuperandos que têm um 

advogado privado, também se a FBAC pensa o serviço de assessoria jurídica só para os 

recuperandos pobres. Ele afirma que o serviço tem tempo. 

[…] 

Os atendimentos são, na maioria, para controlar a situação dos benefícios, seja a remissão da 
pena que a progressão de regime. Para progressão tem um “critério objetivo”, um tempo 

mínimo, e um “subjetivo” determinado do juiz – fundado sobre o bom comportamento 

carcerário. Os assessores jurídicos podem individuar quando o tempo objetivo é cumprido e, 

então, encaminhar um pedido para o juiz através da defensoria. Eles também fornecem a 
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documentação pela defensoria. Esse serviço tem função, C. afirma, de reduzir a ânsia dos 

desconhecimentos da situação processual deles. 

Quando o juiz nega um pedido, o advogado vai questionar. Aqui o advogado pode ser só o 

atribuído pela defensoria. Eles fazem um recurso a uma instituição acima do juiz, um outro 

tribunal, por exemplo, pedindo o habeas corpus. 

A conta da remissão de pena é simples: três dias de trabalho menos um dia de pena. 12 horas 

de estudo, 1 dia de remissão. Porém, também, se não está previsto na lei, o juiz pode escolher 

e atrasar o procedimento. No caso de falta grave do recuperando, 1/3 da remissão ganha no 

último ano fica perdida. 

[…] 

O auxílio reclusão é mais do setor de assistência social. Aqui tentam encontrar o erro de 
levantamento da pena, que parece ser comum. explicam que os presos têm direito ao 

domiciliar aos 65 anos para os idosos ou enfermos e me comunicam que tem até um cego e 

o juiz não queria conceder. Sucessivamente me explicam que o domiciliar é para as pessoas 

acima dos 90 anos. (DIÁRIO DE CAMPO, 24/01/19). 

Confirmando o escrito nos livros da APAC, “esse serviço tem função, C. afirma, de reduzir a 

ânsia dos desconhecimentos da situação processual deles.” (DIÁRIO DE CAMPO, 24/01/19). 

Substancialmente, o serviço prestado por eles é fazer ponte com a defensoria, em particular para quem 

tem falta de advogado particular. Em SJDR há muitos presos e a defensoria não consegue responder 

a todos os pedidos por causa da falta de recursos humanos. Nesse sentido, vemos que a assistência se 

ocupa de estabelecer ligação com os serviços especializados da defensoria pública que não tem 

recurso humano suficiente para lidar com todos os casos. Dessa forma, os estagiários são usados para 

substituir as carências dos serviços públicos na garantia de direitos previstos na lei. Vemos que isso, 

porém, pode configurar um problema reduzindo a qualidade do serviço: 

Distintos recuperandos de São João del-Rei lamentaram a pouca capacidade da assistência 

jurídica, porque não conseguiam de obter do juiz a remissão de pena prevista para os dias de 
trabalho, um problema extremamente difuso nessa APAC. Alguns atribuíram a causa ao 

status dos assistentes jurídicos, que ainda eram estudantes estagiários. (DIÁRIO DE 

CAMPO, 28/07/17). 

Apesar de os estagiários disponibilizarem 20 h semanais, têm tempo para ajudar também os 

que já tenham assistência privada – contrário ao prescrito pela metodologia – não parecendo que as 

pessoas estejam sobrecarregadas com muito trabalho. Isso pode ser determinado também pelas suas 

competências limitadas, de estagiários não graduados. Inclusive, esses dificilmente são contratados 

depois em forma estável: “perguntado se haveria possibilidade de empregá-lo depois de dois anos, 

Caio me explica que isso depende da organização interna das APACs ter advogados. Normalmente, 

isso acontece quando a defensoria pública é muito carente ou não existe.” (DIÁRIO DE CAMPO, 

24/01/19). 

Como isso, podemos perceber as limitações que a assessoria tem e a dificuldade que se pode 

encontrar com uma defensoria pública lotada e com um juiz que interpreta de forma restritiva as 

possibilidades de libertação progressiva previstas na lei. Caio lembra-nos que a defensoria tem que 
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se ocupar de mais de 600 presos, havendo uma única defensora que se ocupa disso. Antigamente 

havia só um ou dois estagiários e muitos desses processos envolvem defesas muito complicadas. 

Apenas para fazer uma revisão criminal, pode-se passar dois, três dias com um único processo. 

Distintas pessoas entrevistadas na assessoria jurídica da APAC de SJDR ainda são estagiários 

sem OAB e estudam em faculdades particulares que são vistas, geralmente, como tendo baixa 

qualidade no Brasil, o que faz supor que as vagas não são muito disputadas. Isso pode reduzir a 

efetividade de um serviço desse tipo: 

A assessoria jurídica aparece estar sem excessivo trabalho quando a visitamos, também 

porque os dois estagiários não tinham a habilitação da Ordem dos Advogados do Brasil, não 

podendo, então, peticionar o poder judiciário. Boa parte das tarefas fica a cargo da defensoria 

pública, também se essa com excessivo trabalho. Os assistentes são estagiários, jovens, não 
formados ainda e trabalham só a metade do tempo (20h/semana) por, no máximo, dois anos 

sem muitas perspectivas de se tornarem advogados oficiais da APAC. Isso pode fragilizar o 

serviço, sendo a assessoria dificilmente útil para casos mais complexos. (DIÁRIO DE 

CAMPO, 24/01/19). 

 
o  #ass is tência social e às  famílias  

 O trabalho na APAC foi definido por uma assistente social em SJDR como “o sonho de todo 

o assistente social: o trabalho no sistema comum é uma decepção” (DIÁRIO DE CAMPO, 25/01/09).  

Ela nos explica que as tarefas principais do setor da família são a orientação e o suporte das 

famílias, buscando possíveis benefícios, como a cesta básica ou uma ajuda de custo para a família, já 

que as visitas domiciliares revelam que grande parte passa por problemas financeiros. O serviço social 

também orienta outros auxílios: o auxílio doença não se consegue porque os recuperandos são 

considerados assistidos pelo Estado. Contudo, eles orientam os auxílios que podem ser solicitados 

pelas famílias, como o auxílio reclusão para os recuperandos que trabalharam no mínimo 24 meses, 

destinando 1349 reais, hoje, para a família pelo tempo de privação de liberdade. 

Existe a elaboração de um estudo social para entender como podem ajudar. Na família são 

inclusos os parentes diretos de primeiro grau, mas agora a metodologia mudou: antes se exigia uma 

família tradicional, agora a “família” não precisa ser sanguínea. Um amigo pode ser incluído se tem 

família, se estuda, se tem índole e se não tem dependência e se não faz parte do tráfico. 

No caso de a família ser envolvida no crime, a situação é delicada. De toda forma, se as 

pessoas estão sob efeito de drogas, não podem entrar na APAC. Há famílias que estão no tráfico, mas 

acabam entrando, por ser difícil controlar esse fator. 

Eles tentam encontrar e contatar as famílias as buscando ativamente. Poucos se encontravam 

no período de campo sem visita, vez que as pesquisas sociais não conseguiram encontrar nenhuma 

vinculação dos recuperandos. O trabalho é delicado e complexo, como podemos ver no relato:  

Na visita social é necessária muita sensibilidade. As famílias muitas vezes se encontram 

desestruturadas emocionalmente, com muitas necessidades. Eu deixo as pessoas falar em 

função de estabelecer o vínculo de confiança. Não pode chegar e ficar olhando, tem que ser 
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o mais natural possível [para não ser confundido com um fiscalizador]. (DIÁRIO DE 

CAMPO, 25/01/09). 

Eles também controlam quem acede às visitas familiares, sendo que “tem muitos parentes que 

não veem as pessoas faz tempo e não têm vínculo real e, dessa forma, o parente cai ali. Em particular, 

se tem problema com álcool, não dá” (DIÁRIO DE CAMPO, 25/01/09).  

 A assistência à família é gerida em algumas unidades por assistentes sociais formados e em 

outras unidades pelos voluntários e estagiários. Pessoas ainda não formadas e não experientes se 

encontram gerindo o complicado setor da família – em particular se quer trabalhar na mediação 

familiar reconstruindo os laços enfraquecidos e quebrados - disponibilizando de 20h semanais. 

Vejamos por exemplo: 

Não estavam muitas outras graduandas na prova de seleção de APAC e A., assistente social 

da APAC em SJDR ficou decepcionada. Ele se está formando em ciências sociais através 

uma universidade a distância e se encontra há pouco tempo na APAC e está fazendo uma 

prática profissional de 20 horas semanais (mas voluntariamente, né, faz mais). Ela se 

encarrega principalmente da família. (DIÁRIO DE CAMPO, 25/01/09). 

Perguntando sobre o trabalho com as famílias, Fuzatto explica-me que o assistente 

social não tem recursos suficientes e os voluntários do grupo de assistência às famílias não 

são muitos para garantir esse serviço (DIÁRIO DE CAMPO, 25/01/09). A equipe da família 

é composta por um funcionário, um assistente social, um psicólogo, um segurança e 20 

voluntários. Eles levam ao médico, ao dentista e à assistência espiritual as famílias dos 

recuperandos, principalmente, não das vítimas, explica Fuzatto. 
o  DESENVOLVER: Ass is tência à saúde  

o  DESENVOLVER#ass is tência médica; precar ização 

Vemos que a assistência médica encontra dificuldade, tendo que se relacionar também com 

um sistema de saúde pública sem os recursos necessários para atender a todas a suas demandas: 

No meio de uma palestra, o responsável pelas escoltas estava tentando arrumar um dentista 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Como o dentista estava de férias, ele estava sem 

possibilidade de fazer o agendamento. 

Apesar do sistema prisional tem que ser apojado por lei e o município colocar à disposição 
as unidades de saúde com prioridade pelos privados de liberdade no atendimento no SUS, 

esse tem problema, nos evidenciam: se tem um amiguinho o um parente marcam antes por 

eles. No caso de atendimentos urgentes, o SUS tem obrigação de atender. (DIÁRIO DE 

CAMPO, 25/01/19). 
o  #profiss ionalização das  ass is tências 

Vemos que, nas APACs, pessoas que ainda não terminaram a graduação gerem serviços 

fundamentais, sendo estagiários e, às vezes, como reportado no diário, também sem supervisão. Eles 

trabalham de forma parcial e existem, inclusive, estagiários que estão se graduando nas universidades 

a distância, que são vistas como desqualificadas no sentido comum brasileiro. Encontramos também 

pessoal que trabalha nesses serviços faz pouco tempo, sendo que depois de dois anos de estágio, os 

praticantes não, necessariamente, tornam-se funcionários. 
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• #conclusão 

Neste capítulo, vimos o projeto que se declara educativo das APACs, refletindo sobre 

educação formal, profissionalização, trabalho, sobre a valorização humana além das salas de aula, a 

educação da comunidade, o espaço das APAC como espaço educativo e os destinos dos egressos 

entre estigma e bicos. Vimos os pontos de força desse modelo e as fraquezas, as precariedades, as 

dificuldades que se encontram no campo das políticas de privação e restrição de liberdade que seguem 

sendo consideradas, ainda, o terreno baldio das políticas públicas, como nos lembra o pedagogo 

Antônio Carlos Gomes da Costa (JULIÃO e PAIVA, 2014), que lutou uma vida para o respeito dos 

direitos humanos dos jovens privados de liberdade no Brasil. Encaminhamo-nos, então, ao final desta 

tese e vamos refletir agora sobre as APACs como proposta apresentada como alternativa em expansão 

no mundo.  
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CONCLUSÃO 

 
5.2.5.1.1  Resumo das  pr incipais  ques tões  abordadas   

É possível outra educação para os privados de liberdade? Ou as prisões serão sempre a 

“universidade” do crime e as pessoas privadas de liberdade tornar-se-ão grandes traficantes de drogas, 

assaltantes de bancos, sequestradores, “poderosos chefões” ou — mais comumente — ladrões de 

galinhas, partes dispensáveis e facilmente substituíveis em organizações criminosas? Podemos 

alargar a oferta de formação e carreiras disponíveis no período de detenção e após? Será que, um 

dia, os privados de liberdade poderão tornar-se médicos, engenheiros, professores, contabilistas ou, 

por que não, advogados, investigadores, militantes e criminologistas? Nesse cenário, qual é o papel 

do modelo APAC? Estamos, então, diante de uma proposta de educação alternativa ou de outro 

fracasso sofisticado? 
5.2.5.2 Introdução  

À luz do exposto, ficamos surpresos com a ideia de uma prisão sem violência física, que visava 

educar mais de 200 pessoas privadas de liberdade, condenadas por qualquer tipo de crime, incluindo 

os mais violentos. Os “criminosos terríveis” estavam sendo educados para compartilhar o espaço, 

sem nenhuma necessidade da presença constante de uma ameaça armada. Isso nos pareceu uma 

resposta à angústia vivida em 2015, quando nos encontramos atuando como educadores no Centro de 

Educação Juvenil localizado no Instituto da Jovens em conflito com a Lei Penal, em Salta, no norte 

da Argentina. 

Com esse sentimento de angústia ainda vivo, convidaram-nos para uma conferência. O 

palestrante era um “temível” ex-prisioneiro brasileiro. Tinha sido condenado várias vezes por 

múltiplos crimes violentos e repetidamente transferido para diferentes prisões de segurança máxima. 

Enquanto prisioneiro conflituoso, durante todo o período de execução penal, era considerado 

“indomável”. Quando lhe foi oferecida uma prisão sem oficiais de polícia armados, ele aceitou 

prontamente, já pensando em fugir. Ele já tinha conseguido escapar em circunstâncias de maior 

vigilância, imagina em numa prisão sem agentes! 

Ele havia sido repetidamente transferido de uma prisão para outra na tentativa de remover sua 

presença desconfortável, chegando ao ponto de as prisões o rejeitarem. Assim, ele aceitou a proposta 

de ser transferido para o modelo APAC. Quando ele chegou, as algemas foram retiradas e ele foi 

autorizado a comer junto com as outras pessoas — funcionários, voluntários e recuperandos. Ele 

poderia comer novamente com um garfo e uma faca, sem causar medo ou insegurança em outras 

pessoas. Ele ficou, portanto, surpreso com o contexto e pensou: “Vou fugir amanhã”, como ele disse 

na conferência. Amanhã se tornou então a próxima semana, os próximos 15 dias, os próximos meses 

e os próximos anos. Ao final, ele passou mais de 15 anos na unidade e agora se tornou um testemunho 
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internacional desse modelo, participando de diferentes conferências em distintos países do mundo. A 

frase que está inscrita em uma das paredes da APAC de Itaúna, “do amor ninguém foge”, é sua. 

Também por isso, o modelo proposto para as APACs nos impressionou como experiência, pois 

parecia uma possibilidade de superar o circuito da violência, que se mostrava como uma experiência 

compartilhada nas prisões. 

Ficamos, portanto, interessados por essa experiência, que nos pareceu ter algo semelhante ao 

processo de desinstitucionalização que teve lugar como premissa para a possibilidade de abolir os 

manicômios na Itália. Tentamos analisar essa experiência em seu contexto original. Na pesquisa, 

tentamos demonstrar que outra educação é possível para as pessoas privadas de liberdade. 

Nessa perspectiva, estudamos o modelo proposto das APACs como alternativa no Brasil e no 

mundo. Esse projeto acumula mais de 40 anos de experiência e mais de 40.000 pessoas privadas de 

liberdade já experimentaram sua proposta educativa nos seus Centros de Reintegração Social (CRSs). 

O próprio modelo das APACs convidava-nos a viver a sua proposta. Partimos, então, para viver em 

suas “prisões”, comer junto com os seus terríveis “prisioneiros”, dormir no regime semiaberto e 

partilhar a vida dos recuperandos durante um mês nas duas unidades internacionais de referência. 
5.2.5.3 Objetivos  

Conscientes de que, mesmo na Constituição italiana, a reeducação foi incluída como objetivo 

da prisão e do fracasso desse objetivo, estávamos, portanto, interessados nesse modelo, já 

parcialmente implementado em Itália e que poderia ser um ponto de transição tanto para uma prisão 

alternativa como para uma alternativa à prisão. É por isso que nos perguntamos: é possível uma 

outra educação para as pessoas privadas de liberdade? Fomos, dessa maneira, analisar o modelo 

proposto pelas APACs, perguntando-nos também se era um novo modelo ou uma sofisticação do 

tradicional. 
5.2.5.4 Métodos  

Com o objetivo de aprofundar e sistematizar o conhecimento sobre o modelo prisional 

tradicional, começamos por refletir, no primeiro capítulo deste trabalho, sobre uma série de dados 

quantitativos disponíveis sobre o encarceramento no mundo (INSTITUTE FOR CRIMINAL 

POLICY RESEARCH, 2016; PENAL REFORM INTERNATIONAL, 2017, 2018; WALMSLEY, 

2016), para, depois, aprofundar, analisando os dados disponíveis sobre o contexto europeu e italiano, 

prestando especial atenção aos funcionários públicos contratados para trabalhar nas prisões e o uso 

de alternativas. 

Analisamos as políticas de privação de liberdade no segundo capítulo, a partir dos textos 

clássicos (FOUCAULT, 1987; GOFFMAN, 1988, 1996) e dos autores mais contemporâneos 

(COSTA, 2006a; GARLAND, 1999; WACQUANT, 2011, 2013). Nessa fase, também retomamos as 

teses apoiadas pelo abolicionismo (BIANCHI, 1991; DELISLE et al., 2015; NICOLAS; JUSTIN, 
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2015; RUGGGIERO, 2010, 2015, 2016), concentrando-nos, então, especificamente, em dois dos 

autores que nos pareciam mais interessantes: Davis (2003) e Mathiesen (1996). Finalmente, 

refletimos criticamente sobre o conceito de reintegração social (BARATTA, 1990), que é também 

utilizado pelas APACs. 

A análise da situação carcerária brasileira, apresentada no terceiro capítulo, foi considerada 

uma questão fundamental para contextualizar as APACs, dialogando com a história da prisão no país. 

Nesse capítulo, vimos, portanto, o processo de encarceramento em massa, analisando mais 

detalhadamente as características da população detida. Posteriormente, relatamos o que a lei brasileira 

prevê na execução penal, particularmente no que diz respeito à reintegração de pessoas privadas de 

liberdade e o que acontece na prática, por meio de relatórios de diferentes órgãos governamentais e 

não governamentais. 

No quarto capítulo, analisamos os discursos propostos pelo modelo APAC através dos livros 

que foram indicados no 8º Congresso das APACs para difundir o modelo, enfocando, em particular, 

os textos escritos pelo fundador, Mario Ottoboni, e pelo atual presidente, Valdeci Ferreira. Esses 

textos foram problematizados a partir de uma pesquisa bibliográfica que identificou as teses que 

discutiam esse modelo na Itália e no Brasil. Dessa forma, pudemos obter uma visão geral dos 

problemas e discrepâncias encontrados em comparação com a autodescrição, vez que as pesquisas 

abordavam diferentes CRSs em diferentes momentos. 

No quinto capítulo, reportamos os resultados da observação, visando analisar, na prática, a 

aplicação desse modelo. Inicialmente, foi realizada uma observação participante, com método 

etnográfico, no período de um mês, entre junho e julho de 2017, em duas unidades indicadas pela 

Federação Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC) propostas como implementação 

exemplar do modelo: os CRSs masculinos de São João del-Rei e o de Itaúna. Sucessivamente, 

realizamos entrevistas abertas e semiestruturadas com pessoas privadas de liberdade, funcionários e 

voluntários. Foram também realizadas entrevistas com um juiz de execução criminal, o presidente da 

APAC de SJDR e um diretor da prisão local de SJDR. 
5.2.5.5 Resultados  (Procurar entender as  cont radições  e fazer um discurso único, também porque es tão logicamente inte rligados)  

5.2.5.5.1  INTRODUÇÃO - REINTEGRAÇÃO OU MORTE? 

5.2.5.5.2  #pobre emergência social 

5.2.5.5.3  #Minor  cr imes 

Nos dois primeiros capítulos desta tese, vimos, portanto, que o que experienciamos na equipe 

pedagógica da unidade de privação de liberdade na Argentina se configurava como uma emergência 

social nas prisões do mundo. Existe uma tendência mundial para encarcerar os pobres, os excluídos, 

os migrantes e as pessoas com problemas de saúde mental e toxicodependência, distanciando-os do 

olhar da sociedade. A maioria dos dez milhões de pessoas presas no mundo contemporâneo é acusada 

de crimes menores contra a propriedade ou por tráfico de drogas. As pessoas problemáticas são 

eliminadas do espaço social, tendo-se, assim, a ilusão de enfrentar os problemas que essas pessoas 
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causaram. Por que uma pessoa escolhe vender drogas? Por que um outro escolhe furtar em 

apartamentos e um terceiro decide assaltar bancos? Não importa: os bandidos não estão agora na 

sociedade, eles são eliminados do espaço social através da prisão. 
5.2.5.5.4  #ONU e uso reduz ido 

5.2.5.5.5  #penalidades  alternativas , tais  como pena lidades  adicionais  

A Organização das Nações Unidas (2015) também reconhece os danos causados pela prisão, 

a ineficácia da reintegração social proposta e os elevados custos econômicos e sociais. Por essa razão, 

recomenda o uso da prisão como último recurso, após terem esgotadas todas as penas alternativas 

possíveis. No entanto, verificamos que as sanções alternativas à prisão têm sido utilizadas 

principalmente como sanções adicionais: a expansão desta última foi acompanhada pela expansão da 

prisão, envolvendo pessoas que antes não teriam sido privadas da sua liberdade. A prisão permanece 

a rainha do castigo, sendo cada vez mais central nas sociedades contemporâneas, e não parece 

destinada a ser superada em curto prazo. É necessário encontrar outras alternativas eficazes para 

reduzir o encarceramento. 
5.2.5.5.6  #centralidade da pr isão 

5.2.5.5.7  #suicídios  e automut ilações  

No isolamento social forçado, verifica-se, habitualmente, uma maior incidência de 

automutilações e suicídios, o que aflige indiferentemente tanto os reclusos como os agentes 

penitenciários, indicando, assim, o grande sofrimento social que paira nessa instituição. A prisão 

danifica todas as pessoas lá dentro. Casos de violência, abuso e violações são frequentemente 

relatados devido à alta intensidade dos conflitos concentrados nessa instituição. A vida entre as quatro 

paredes esquecidas não é fácil para ninguém. 
5.2.5.5.8  #Marginalização secundár ia 

O estigma (GOFFMAN, 1988) que acompanha os ex-prisioneiros contribui para o processo 

definido por Baratta (1990) como marginalização secundária, que se acrescenta ao processo de 

marginalização primária do mercado de trabalho e da sociedade, que os presos já viviam na 

sociedade definida como “livre”. Não surpreende, portanto, que a prisão construa carreiras criminais 

(GOFFMAN, 1974) e transforme criminosos em criminosos profissionais (FOUCAULT, 2004), 

configurando-se como uma “universidade” do crime. Então, o que devemos fazer face a esses 

problemas? Parece evidente e necessário repensar uma educação que possa ajudar no objetivo do 

regresso à sociedade dessa população vulnerável e ainda mais vulnerável pela vida insalubre e 

criminogênica nas prisões. Nesse sentido, as APACs podem, potencialmente, contribuir para a 

redução do estigma. 
5.2.5.5.9  #Marketing burocrático 

O que fazem os chamados programas de reeducação, reinserção social, tratamento penal e 

ressocialização para resolver esse problema? Já vimos que a segurança domina dentro das prisões. A 

maioria dos funcionários contratados nesses espaços é responsável principalmente pela função de 

custódia e pela parte que trata do tratamento penal. Já para a educação, normalmente, destinam-se 

recursos humanos insuficientes e estruturas inadequadas. Assim, a função educacional da prisão se 
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encontra como simples marketing burocrático (WACQUANT, 2011), ainda hoje funcionando como 

uma forma de sofisticação e legitimação da punição (FOUCAULT, 1987). 
5.2.5.5.10  #abandona ndo a reeducação  

Nesse contexto, agrava-se a tendência para abandonar, explícita e abertamente o objetivo da 

(re)educação dos presídios nas sociedades contemporâneas, como podemos ver em Garland (1999).  
5.2.5.5.11  #Per igos  do abandono  

Esse processo já tem sua gênese nos anos 1980, sendo os perigos desse abandono teórico e 

político já apontados por Baratta (1990). O pai da criminologia crítica nos apontou: a função da 

punição também é legítima através do que se chama de prevenção especial, ou seja, a capacidade de 

punição de evitar novos crimes por parte daqueles que foram condenados. A reeducação faz parte da 

prevenção positiva especial, ou seja, destina-se a evitar que o indivíduo cometa uma nova infração, 

oferecendo outras oportunidades na sociedade. Agora, como mostrou profeticamente Baratta, o que 

acontece quando a reeducação é abandonada? Vemos que as teorias que sustentam o avanço especial 

da prevenção negativa avançam. Eles afirmam: se o infrator não for reintegrado à sociedade e, 

portanto, continuar sendo visto como perigoso, será tratado como um inimigo público. Desse modo, 

avançará o objetivo da neutralização como uma ferramenta para evitar novas infrações da lei: o 

inimigo público será, então, removido da sociedade pelo maior tempo possível — através do aumento 

da duração das penas e da redução dos benefícios que fazem da execução penal um caminho 

individualizado. 
5.2.5.5.12  #Penalismo, pr isão em massa #Neutralização #Neutralização #  

5.2.5.5.13  REINTEGRAÇÃO OU ABOLIÇÃO? 

5.2.5.5.14  #recuperação da reintegração 

Lembremos, portanto, que Baratta já sugeria recuperar o objetivo da reintegração social de 

acordo com o seguinte pensamento: não há prisão que reintegre, porém, há prisões que marginalizam, 

separam e deterioram mais as vidas administradas por elas. Temos, então, que pensar numa nova 

reintegração, que exista apesar da prisão. É possível pensar numa outra educação para ajudar as 

pessoas a regressar à sociedade? As APACs nos forneciam um exemplo concreto, apesar de todos os 

problemas relatados. 
5.2.5.5.15  #Não é melhor  abolir?  

No entanto, ainda havia uma forte dúvida: se as prisões são campos de concentração para os 

pobres (WACQUANT, 2011), não seria melhor aboli-las imediatamente? Fomos, então, obrigados a 

fazer um aparente desvio e perguntamo-nos: o que aconteceu ao movimento abolicionista que queria 

eliminar essa instituição da sociedade? 
5.2.5.5.16  #Exper iência basagliana  

Efetivamente, o nosso pensamento voltava constantemente à outra instituição total que tinha 

sido abolida na Itália em 1978: o manicômio. O movimento antimanicomial foi, de fato, liderado por 

um ex-preso que se formou na Universidade de Pádua: Franco Basaglia, um dos psiquiatras mais 

conhecidos no país. A história dos críticos do manicômio está, de fato, fortemente ligada aos críticos 

da prisão, como nos recorda Basaglia: 

Quando entrei na prisão pela primeira vez, eu era estudante de medicina e lutava contra o 

fascismo (...) havia um cheiro terrível, um cheiro de morte. Lembro-me de ter a sensação de 
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estar numa sala de anatomia onde os cadáveres são dissecados (...) quando entrei no 

manicômio tive essa mesma sensação. (...) Tive a sensação de que era uma instituição 

completamente absurda, que era necessária ao psiquiatra que trabalhava lá para receber o 

salário no final do mês. Dissemos não a esta absurda e infame lógica do manicômio 

(BASAGLIA; ONGARO BASAGLIA, 2000). 
5.2.5.5.17  #não-an tips iquiátr ico movi mento an tips iquiátr ico  

O movimento antimanicomial foi um movimento poderoso e criativo, que não teve medo de 

experimentar e demonstrar, na prática, que poderia haver uma sociedade sem manicômios. Muitos 

dos que participaram do movimento foram, de fato, os filhos da resistência, que experimentaram na 

própria pele os danos gerados sobre as vidas trancadas em uma instituição total. Apesar da situação 

histórica favorável, porém, a prisão provou ser uma instituição muito mais dura, enraizada e central 

no sistema de poder; como previa Foucault (1987), a crítica não conseguiu transformá-la 

profundamente. 
5.2.5.5.18  #A força e a luta do movi mento  

A história magistralmente escrita para a Babini (2009) nos mostrou a resistência, os riscos, as 

lutas e o diálogo constante com os técnicos e com a opinião pública que o movimento tinha levado 

para abrir a instituição ao olhar da sociedade: mostrando o horror, abrindo o manicômio à sociedade, 

repensando-o como uma instituição social e não técnica, lançando, assim, as bases políticas para 

pensar e, enfim, praticar a abolição. De fundamental importância foi a clareza de Basaglia sobre uma 

questão: a abertura do manicômio era apenas transitória, não era possível democratizar efetivamente 

esse espaço de privação de liberdade; só a liberdade poderia ser verdadeiramente “terapêutica”. Era 

necessário criar uma instituição de transição que fosse “recusada”, que considerasse a sua própria 

abolição como o seu objetivo intrínseco: o manicômio teria de se tornar uma instituição recusada. 

Essas reformas legitimam, portanto, a existência do manicômio? 
5.2.5.5.19  #reformas  como legitimidade do exis tente?  

Pensando em reeducação, educação em prisões, reintegração social, tratamento prisional, 

reforma carcerária, corremos o risco de legitimar o sistema penal com seus (in)juízes estruturais? Ou 

poderiam essas práticas, se postas em prática, abrir a prisão, religá-la à sociedade, mostrar a 

humanidade das pessoas que foram sequestradas e fechadas pelos olhos dos cidadãos, que só podiam 

vê-las como monstros, criminosos, inimigos públicos? Poderão as reformas, tal como aconteceu na 

fase de transição do movimento abolicionista de manicômio, abrir fendas para trazer de novo os 

detidos para o centro do debate público, de modo a fazer ressurgir também o seu sofrimento? 

Podemos, então, pensar em reformas que não legitimem a existência da prisão, de instituições que 

são negadas, que melhorem a situação sem abandonar a ideia de ultrapassar a prisão? 

De fato, encontramo-nos com um movimento abolicionista vivo no Brasil, que discute a 

redução do uso do encarceramento, o uso de penas alternativas, denuncia violações de direitos 

humanos na prisão e luta para melhorar as condições dos detentos sem abandonar a denúncia da 

injustiça desse encarceramento, da “seletividade penal” que prende ladrões de galinhas e jovens com 
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problemas de dependência das drogas e não quer atingir os grandes evasores fiscais, os corruptos e 

todos os infratores pertencentes às camadas mais privilegiadas (os chamados colarinhos brancos), 

afirmando a natureza classista e racista do sistema penal. Por conseguinte, perguntamo-nos com 

veemência: é possível abolir imediatamente o sistema penal? O apelo a reformas para melhorar as 

condições de vida de milhões de pessoas privadas de liberdade contradiz o objetivo de abolir e superar 

as injustiças do sistema penal? 
5.2.5.5.20  #imediata aboliçã o?  

Examinando o debate abolicionista contemporâneo (RUGGIERO, 2016), podemos ver que, 

para a maioria dos abolicionistas, a abolição imediata da prisão é impossível. Por conseguinte, o 

abolicionismo é uma postura simultaneamente teórica e prática. Nesse sentido, vemos uma boa parte 

dos abolicionistas militar em grupos que exigem reformas pontuais do sistema penal. Assim, ao 

mesmo tempo, temos de considerar como fundamental que o debate sobre as reformas não elimine o 

debate sobre a abolição e a superação da prisão, como nos recorda Angela Davis (2003). 

Concordamos com Davis que é necessário pensar numa constelação de alternativas para reduzir o 

uso da prisão até a sua possível extinção. 
5.2.5.5.21  #penalty tactical overs tepping  

Acreditamos, portanto, que os discursos sobre reformas, sobre modelos alternativos à prisão, 

sobre educação na prisão, também devem pensar em superar esse espaço. Mathiesen (1974) recorda-

nos a importância táctica das reformas num quadro estratégico que visa à abolição. Para Mathiesen, 

toda reforma deve ser pensada como um “processo incompleto” que abre espaços para exigir novas 

reformas, até a superação final da prisão. Por isso, pedimos que a universidade entre na prisão, 

exigimos o direito à educação para todos e melhores serviços, a redução da violência e da tortura, 

para não falar da injustiça estrutural que permeia a pena de privação de liberdade. 
5.2.5.5.22  #Não às  reformas  que legitimam a pr isão  

No entanto, Mathiesen adverte-nos: temos de ter cuidado para não apoiar reformas que 

legitimem o sistema e conduzam a uma expansão do controle social. Não devemos apoiar, por 

exemplo, a construção de novas prisões que parecem ser uma solução no curto prazo e que estarão 

novamente sobrelotadas em médio prazo. 
5.2.5.5.23  CRITÉRIOS Necess idade de reformas  es truturais 

Não podemos esquecer que as reformas para reduzir o encarceramento não podem ser apenas 

reformas que alteram o sistema penal. Com efeito, são também necessárias políticas econômicas e 

sociais para garantir trabalho digno e oportunidades de estudo para todos, serviços de apoio 

psicológico com acesso livre e voluntário para pessoas com problemas de toxicodependência, etc. 

Por conseguinte, são também necessárias políticas públicas. O que pode ser feito diretamente, então, 

para devolver as pessoas privadas de liberdade à sociedade? 
5.2.5.5.24  #REINTEGRAÇÃO 

5.2.5.5.25  #outras  formas  de reintegração social 

Acreditamos que a concepção pedagógica do modelo APAC pode ter essa função. Quando as 

prisões forem abertas e os recuperandos saírem, será que a sociedade poderá continuar a desviar o 



239 

 

olhar? Nesse sentido, temos a necessidade de pensar em outras formas de educação para a 

reintegração social, e as APACs podem ser uma. Vemos, então, algumas propostas de Baratta e Costa 

que parecem estar incorporadas no projeto concreto das APACs brasileiras. Eles querem claramente 

responsabilizar a sociedade pela tomada a seu cargo das pessoas que cometeram delitos. Vemos, 

portanto, parcialmente realizada a necessidade de retirar a questão prisional dos técnicos: psicólogos, 

assistentes sociais, educadores, médicos, etc. devem difundir seus conhecimentos na sociedade para 

permitir que toda a sociedade seja responsável, também através de voluntários, pela execução penal. 

No entanto, é preciso observar qual será o caminho futuro das APACs, pois já hoje encontramos mais 

funcionários do que voluntários nas unidades. Apesar dessa vontade de utilizar de forma diferente os 

profissionais especialistas, estes existem nas unidades das APACs pesquisadas. Os professionais se 

encontram em maior número nas APACs comparando-as às prisões comuns e inclusive são fornecidos 

também pelo Estado. 
5.2.5.5.26  #exemplo de troca 

5.2.5.5.27  Nesse sentido, corroboramos com a afirmação de Baratta (1990), que diz: “Os programas de 

integração devem ser projetados para pessoas normais e não para monstros, desajustados, sub-

humanos”. O criminologista vai além, e enfatiza: “A única coisa que realmente acomuna as pessoas 

presas é precisamente ser privado de liberdade”. Vemos que as APACs parecem responder a esse 

chamado, alegando, através de slogans, também pintados nas paredes das estruturas, que “somos 

todos recuperandos” e “ninguém é irrecuperável”: “o homem é maior que seu erro”, como diz 

Ottoboni (2014).#Relações  iguais  

Baratta (1990) ainda argumenta: “Para tornar habitáveis os espaços de privação de liberdade, 

é necessário que as relações dentro das unidades sejam as mais iguais possíveis, que os papéis sejam 

invertidos”. Vemos nas APACs uma boa parte da disciplina administrada pelos mesmos indivíduos 

privados de liberdade e ex-recuperandos que, uma vez liberados, são funcionários nas APACs. Isso 

parece reduzir a assimetria e os conflitos radicais frequentemente encontrados entre prisioneiros e 

agentes penitenciários nas prisões, sem esquecer que a violência latente da ameaça da volta à prisão 

fica presente. 
5.2.5.5.28  #Sócio-educação  

Para analisar as APACs, importante é também mencionar brevemente a proposta de socio-

educação defendida pelo pedagogo Costa (2006a, 2006b), pensada especialmente para adolescentes 

privados de liberdade, mas que pode nos dar uma pista para refletir sobre outra possível educação 

para adultos. Conceitos importantes propostos nessa visão são os de incompletude institucional, de 

abaixamento dos muros e da visão da unidade da privação de liberdade como comunidade educativa. 
5.2.5.5.29  #A incompletude i ns tituciona l  

A fim de evitar abusos que aumentam a privação de liberdade como uma punição adicional, é 

necessário romper o isolamento da prisão que a torna uma instituição total. É por isso que Costa 
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argumenta, através da ideia de incompletude institucional, que as estruturas de privação de liberdade 

não devem estar dependentes de uma única instituição. Os programas sociais que garantem direitos 

na sociedade em geral devem entrar nas prisões: vemos, então, que há escolas autônomas nas APACs 

visitadas e que diferentes grupos de voluntários participam da rotina dos CRSs. Os investigadores, 

como vimos diretamente e podemos encontrar em outras investigações, são bem-vindos e foi-nos 

dada total liberdade na condução da observação. Conseguimos registrar, fotografar, coletar material, 

sem qualquer controle da instituição. Vemos, dessa forma, uma diferença substancial com as 

instituições totais que querem manter um controle total sobre as pessoas. 
5.2.5.5.30  #redução das  paredes 

A concepção pedagógica das APACs está comprometida também com o projeto de redução 

dos muros da prisão, defendida por Costa (2006b), aproximando a sociedade das estruturas. Vemos 

que as APACs parecem poder abrir a prisão, recebendo visitas de escolas, paróquias, voluntários, 

famílias, juízes, políticos, membros do governo. Ao mesmo tempo, através do regime de punição 

gradual, os recuperandos saem para visitar as famílias, trabalhar ou realizar obras públicas, criando-

se, dessa forma, novamente um diálogo entre os presos e a sociedade. 
5.2.5.5.31  #pr isão como uma comu nidade educativa  

Devemos lembrar que a prisão é uma comunidade educativa, como afirma Costa (2006b), que 

seja consciente disso ou não seja. Todavia, o problema é que, atualmente, atua como uma 

universidade do crime, um centro de emprego para os desempregados e para as pessoas que querem 

fazer carreira dentro das hierarquias criminais. Em Costa, tal como nos discursos das APACs, vemos 

que as estruturas teriam de ser concebidas como comunidades educativas orientadas para a mudança 

e o crescimento humano, e as APACs constroem uma proposta educativa, em particular enfocada nas 

pessoas que têm fé crista. Podemos expandir a nossa oferta de formação além disso? Podemos 

oferecer outras possibilidades às pessoas que querem sair do crime? 
5.2.5.5.32  #Propos ta da APACs  

Analisemos, então, a concepção pedagógica dos Centros de Reintegração Social (CRSs) das 

APACs brasileiras, que surgiram em mais de quarenta anos de convivência com os presos. Os CRSs 

mostram-nos que a escolarização, a profissionalização e o trabalho são de extrema importância nos 

percursos de reeducação para o regresso à sociedade e são oferecidos nas unidades pesquisadas, pois 

também temos encontrado limitações na qualidade da profissionalização e no trabalho oferecido. 

Vemos que, nos centros visitados, todas as pessoas estão envolvidas em diferentes atividades, ao 

contrário da prisão brasileira, onde as pessoas passam a maior parte do tempo presas nas celas. 
5.2.5.5.33  A educação prevalece sobre a segurança 

É evidente uma prevalência dos funcionários da educação sobre os oficiais de segurança: 

notamos com interesse que, nas APACs, apesar do baixo financiamento, este não é investido 

principalmente em oficiais de segurança, ao contrário da tendência global examinada no primeiro 

capítulo. A esse respeito, vemos que isso pode ser considerado outro sinal de que o objetivo das 



241 

 

APACs é, principalmente, a educação para a reintegração e não apenas a prisão de pessoas privadas 

de liberdade. 
5.2.5.5.34  #educação formal  

O valor de um projeto educacional como o das APACs deveria ser apontado para conseguir 

garantir melhor o direito à educação para as pessoas que estão inseridas nas unidades, bem como 

melhor garantir os demais direitos humanos dentro do sistema prisional brasileiro. Os recuperandos 

também estão acessando universidades: conhecemos 42 estudantes universitários no CRS SJDR. De 

fato, lembramos que essas pessoas estão, entre as outras, em estado de vulnerabilidade educacional, 

tendo tido uma permanência limitada no sistema formal de ensino, o que afeta suas chances de 

trabalhar em sociedade, tornando, portanto, a vida profissional regular menos atraente do que a 

proposta pelo mundo do crime. 
5.2.5.5.35  #Educação não- formal.  

A educação não formal está integrada na concepção pedagógica: se o trabalho, a escola e a 

profissionalização são componentes necessários para pensar no regresso à sociedade, vemos como, 

para as APACs, o projeto educativo ultrapassa as paredes da escola. Nos CRSs, voluntários e 

funcionários pensam em conjunto com as atividades e os seminários de “valorização humana” que 

provocam reflexões sobre sua vida presente, passada e futura. Vemos, então, que são propostas 

atividades para gerar meditações sobre o uso de drogas, regras internas, espiritualidade, busca de 

emprego, visitas íntimas, gestão das relações familiares, etc. Muitas vezes se encontram testemunhos 

de antigos recuperandos que conhecem em profundidade as dinâmicas e linguagens do mundo do 

crime, obtendo uma credibilidade especial por parte das novas pessoas que se juntaram ao CRS. As 

dinâmicas informais da educação pelos pares são geradas através do que se chama uma pedagogia da 

presença (VALDECI ANTÔNIO FERREIRA, 2016). Temos também visto que essas atividades 

dependem muito da qualidade e das características dos voluntários e funcionários presentes. 
5.2.5.5.36  #Educação informal  

A educação informal que as APACs produzem através da própria concepção pedagógica 

também é diferente da cultura carcerária brasileira, como observado por Massola (2005), Muhle 

(2013) e Oliveira (2013), a qual propõe hierarquias criminais e o uso da violência. Os recrutados 

devem abandonar o uso da agressão e concordar em administrar a unidade em conjunto com os 

inspetores de segurança, rompendo com o mundo do crime, que considera essas atividades típicas dos 

agentes penitenciários, como também observa Oliveira (2013). Os beneficiários são obrigados a 

comunicar quaisquer infrações ao regulamento. No período de campo, vimos que isso nem sempre 

acontece e que formas de silêncio podem gerar castigos coletivos. 
5.2.5.5.37  Educação #quebrando código de h onra  

A educação informal também se torna visível na quebra do código de honra analisado por 

Massola (2005), através da necessária coabitação nos CRSs com violadores e pedófilos, que não são 

colocados em seções separadas. Este é um dos componentes da educação informal que visa ensinar 
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diretamente o respeito por outras vidas e o perdão no processo de educação interna, evitando libertar 

pessoas que não tenham, pelo menos, refletido criticamente sobre o código da prisão. 
5.2.5.5.38  Quebrar  a identidade cr iminal  

A concepção pedagógica desse modelo contribui para um ambiente que facilita a ruptura da 

identidade criminal: os recuperandos são teoricamente proibidos de proferir o tipo de crime cometido 

e usar os apelidos que normalmente estão ligados a histórias criminais (OTTOBONI, 2014). Ouvir 

música que faça apologia ao crime também é proibido, para evitar o fortalecimento ou a formação de 

uma identidade criminal. No entanto, observamos que essa regra não é estritamente observada. Assim, 

concordamos com Massola (2005) quando afirma que a cultura prisional não desapareceu 

completamente. A suspeita de Oliveira (2013) também parece razoável, quando argumenta que a 

eliminação da cultura prisional pode ser uma escolha oportunista para algum recuperando. 
5.2.5.5.39  #gradualidade da propos ta educativa  

Há uma natureza gradual da proposta educativa. Não é possível mudar as vidas de repente, 

quase magicamente, visto que os recuperandos estão em diferentes níveis de preparação para a volta 

à sociedade. A partir desse princípio, as APACs definem o mérito, determinado não só pelo 

cumprimento do regulamento, mas também pela participação nas atividades. Dessa forma, o sistema 

progressivo de execução penal encontrado na Lei de Execução Penal (LEP) é respeitado. Os 

recuperandos podem, progressivamente, aceder aos regimes semiabertos e abertos que permitem mais 

liberdade, possibilitando uma volta gradual à sociedade durante a sentença e não apenas — 

tardiamente — quando a sentença termina. 
5.2.5.5.40  #Espaço fís ico 

É possível falar de educação para uma pessoa que está privada de responsabilidade, de 

dignidade, ameaçada, encarcerada, faminta, sedenta, doente, com problemas psicológicos e jurídicos? 

As APACs argumentam que não é possível e, portanto, tratam de garantir serviços materiais, médicos, 

jurídicos, psicológicos, de assistência social em um espaço de baixo conflito, construindo relações de 

confiança que sustentam o processo educacional. Temos visto que essas assistências existem, porém, 

são precárias devido ao baixo financiamento das unidades. Já a estética dos espaços visitados é 

agradável, tendo sido possível comer, dormir e viver nas instalações durante um mês sem encontrar 

nenhum problema. Nesse sentido, vemos que as APACs visitadas oferecem um padrão de vida 

material acima da média da população “livre” mais pobre das favelas brasileiras. Isso poderá, no 

futuro, configurar-se como um problema, existindo a possibilidade de que pessoas empobrecidas pela 

crise econômica que o Brasil está passando poderão pedir para entrar nas APACs, acreditando 

preferível a vida “privada da liberdade” à vida teoricamente livre na sociedade. 
5.2.5.5.41  treino 

No entanto, verificamos que os modelos das APACs diferem da prisão tradicional em termos 

de acompanhamento externo, como nos rememora Oliveira (2012). Essa diferença se materializa 

durante o período nos CRSs, pois há uma clara preocupação com a libertação pós-pena na 
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implantação do projeto educativo. A ideia das APACs é de que o recuperando, no final da execução 

penal, já estaria incluído na sociedade, sendo, portanto, o acompanhamento externo não 

explicitamente abordado e previsto. Contudo, vemos que, por exemplo, na APAC de SJDR, o 

convênio que garante trabalho aos recuperandos pode se estender por um período de três meses após 

a saída definitiva da estrutura. A unidade de Itaúna, segundo Vargas (2011), por outro lado, já parecia 

capaz de prestar melhor atendimento nessa fase do que a unidade SJDR, que é mais recente. Fomos 

informados, entretanto, da existência de um grupo de recuperandos que não consegue encontrar 

trabalho ou alugar uma casa. Nos casos em que essas pessoas voltaram a entrar em contato com a 

APAC, foram procuradas soluções graças ao conhecimento e as amizades pessoais do presidente da 

SJDR. Dessa forma, apesar de ter diferenças com o sistema prisional brasileiro, vemos que existem 

fortes continuidades. 
5.2.5.5.42  #CRÍTICOS 

5.2.5.5.43  #desemprego e problemas  es truturais  de exclusão 

Mas o que acontece quando há aumento do desemprego, como no caso do Brasil? Podemos 

pensar na “volta à sociedade” de mais de 770.000 pessoas privadas de liberdade onde existem mais 

de 13 milhões de pessoas em busca de emprego? Essa intervenção educativa complexa será 

suficiente? Não parece: nós também constatamos que os empregos disponíveis para as pessoas 

liberadas são insuficientes em quantidade e qualidade, confirmando o que foi encontrado em outras 

realidades (COUTINHO, 2009; VARGAS, 2011). Vemos que grande parte dos recuperandos que 

ainda não tinha uma profissão consolidada antes de serem privados de sua liberdade se encontra 

confinada ao mercado de trabalho informal. Isso aumenta claramente a atratividade dos empregos 

oferecidos pelo mundo do crime, que são muitas vezes mais bem pagos, bem como assegura uma 

identidade criminosa que pode ser preferida por pessoas diferentes. 
5.2.5.5.44  #Ins titucionalização  

A vida em liberdade no mundo exterior pode ser mais difícil do que a privação da liberdade 

legal. Isso pode gerar um processo de institucionalização, a vida na instituição pode ser preferida à 

vida que chamamos de “livre”. Encontramo-nos com um recuperado que afirmou que a APAC era 

uma oportunidade para ele e que, por isso, não queria sair. Outros pesquisadores, como Muhle (2013) 

e Oliveira (2012), relataram histórias semelhantes. A APAC também tem sido descrita como um 

“hotel 5 estrelas” e tem havido relatos de pessoas de fora perguntando como conseguir um emprego 

como os recuperandos dentro da unidade no nosso período de campo. 

Se essas testemunhas são a favor do modelo APAC, não podemos deixar de nos preocupar e 

temos de nos interrogar: que sociedade é aquela em que há pessoas privadas da sua liberdade que 

preferem essa situação à liberdade vivida na sociedade? Qual é a liberdade oferecida a certas camadas 

da população no mercado livre? O que fazer com a sociedade livre? O que acontece, no entanto, se a 

sociedade não aceitar os recuperandos liberados? 
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5.2.5.5.45  #Insuficiência de polít icas  cr iminais  

Nesse caso, vemos a insuficiência e a dependência das políticas penais em relação às políticas 

sociais. É necessário, como Wacquant (2011) sugeriu, reconectar a questão penal com a questão 

social. É possível incluir antecipadamente na sociedade aquela parcela da população com estudos 

interrompidos, poucas experiências profissionais reconhecidas, com problemas de drogas, saúde 

mental ou física, causados ou agravados pela experiência de encarceramento? 
5.2.5.5.46  #necess idade de políticas  sociais 

Sente-se, assim, a necessidade de políticas sociais universais para não inviabilizar o projeto 

educativo, como denunciado por Davis (2003). Qual seria, de fato, a força de uma reivindicação de 

mais direitos apenas para os detidos? Como mobilizar a sociedade apenas para esse grupo fortemente 

estigmatizado e excluído, que não vota e dificilmente se organiza? A questão das prisões deve ser 

incluída nas lutas por um maior respeito aos direitos humanos na sociedade, começando pela 

igualdade de oportunidades de todas as pessoas no mercado de trabalho. Como é possível reconstruir 

a solidariedade entre as classes trabalhadoras taticamente destruídas pela prisão? (FOUCAULT, 

1987). 
5.2.5.5.47  #educação para a sociedade; educar  através  da sociedade; Freire. 

Dito isso, é importante ressaltar que a educação, nas APACs, é diferente também porque não 

se dirige apenas às pessoas internas, mas também às pessoas externas, às pessoas que compõem a 

sociedade, sejam elas juízes, advogados, educadores, psicólogos, assistentes sociais ou cidadãos 

comuns. As APACs abrem suas portas para visitantes e pesquisadores, querendo provar que ninguém 

é irrecuperável. A sociedade aprende visitando o CRS: aqui você pode facilmente entrar em contato 

com pessoas que cometeram assassinatos, estupros, roubos, fugas e sequestros e que agora estão em 

um caminho de responsabilidade, não fugindo nem usando a violência, apesar da ausência de pessoal 

armado. Os voluntários são incentivados a entrar e são treinados para conhecer os pontos básicos do 

modelo. Ao mesmo tempo, os recuperandos deixam as unidades para trabalhar, visitar as famílias ou 

testemunhar em escolas, praças e paróquias. 

A tarefa de educar a sociedade para pensar que é possível garantir uma maior segurança na 

sociedade através da inclusão das pessoas detidas em relação com a exclusão gerada pela prisão 

tradicional é uma tarefa difícil. As APACs se põem isso como objetivo diariamente com poucos 

recursos, e conseguiram gerar um consenso que lhes permitiu tornar-se uma política pública regional 

reconhecida, que já foi também proposta para todo o Brasil. Vimos, também, que a APAC conseguiu 

isso ao atrair a atenção de pessoas que estão principalmente interessadas em reduzir os custos do 

encarceramento e não criticam seu uso seletivo e em massa. 
5.2.5.5.48  #abs tração de responsabilidade dos  técnicos 

Também se educa a sociedade através do processo de subtração da responsabilidade dos 

técnicos, entendido como partilha de responsabilidades com toda a sociedade pela reintegração social. 

Em vez de indicar “os especialistas” como os únicos responsáveis pelo sucesso ou fracasso do 
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processo de reintegração social, as APACs ajudam num processo de responsabilidade social, 

fundamental para a reintegração, segundo Baratta (1990). Toda a sociedade, de acordo com as 

APACs, deve assumir o seu papel na tarefa de reintegração. Pelo contrário, a prisão comum afasta as 

pessoas da sociedade, desresponsabiliza os cidadãos e declara a reintegração como uma atividade 

realizada por profissionais especializados. 
5.2.5.5.49  #recons trução da solidar iedade e humanização  

Nesse sentido, vemos a possível importância tática das APACs, que educam as pessoas 

defendendo que o erro e o cometimento de crimes são uma possibilidade humana, um acontecimento 

normal nas vivências: rompendo com a ideia do criminoso como monstro, alienígena, que 

encontramos desde o nascimento da prisão por Foucault (1987). Assim, as APACs trabalham com a 

perspectiva de que o preso é um humano, como admitido na criminologia moderna sintetizada em 

Garland (1999). Essa ideia de compartilhamento de uma condição não é apenas para aproximar a 

pessoa privada de liberdade das pessoas livres, mas também para afirmar que “somos todos 

recuperandos”, lema muito difundido pelas APACs, com veemência. Isto é, todos erramos e/ou 

cometemos crimes e todos precisamos de uma segunda, terceira, quarta oportunidade. Nesse caso, 

portanto, há a possibilidade de romper com a divisão maniqueísta entre o bem e o mal, entre 

criminosos e pessoas honestas, entre prisioneiros e livres. Assim, pode-se, finalmente, sair dos 

mecanismos projetivos que querem ver, na prisão, no preso, todo o mal que existe. Será que isso 

permitirá regenerar e reforçar um movimento de solidariedade para e com as pessoas privadas da sua 

liberdade? 
5.2.5.5.50  #poss ível educação e movimentos  sociais  

Vemos, no entanto, que a concepção pedagógica das APACs se concentra principalmente, 

através de seus discursos e ações, na mobilização daquela parcela da sociedade cristã — evangélica 

e católica — que se reúne nas igrejas e paróquias. Esse trabalho é fundamental, mas será suficiente? 
5.2.5.5.51  #Corpos  delicados  - cadáveres 

Foi afirmado em outro lugar que o modelo APAC produz corpos dóceis (ANDRADE, 2015). 

Recordemos aqui que Foucault definiu corpos dóceis como aqueles de pessoas que se adaptam às 

regras do mercado de trabalho sem contestar a ordem social existente. 

Se, desde a origens da prisão até na França dos anos 70, quando Foucault escreveu “vigiar e 

punir”, podia-se pensar nas necessidades do sistema econômico para explorar até mesmo os presos, 

haverá a mesma necessidade no mundo contemporâneo com o avanço do desemprego? É necessário 

explorar ex-presos quando há 13 milhões de desempregados e 28 milhões de subempregados no 

Brasil? (IBGE, 2019). E, ainda, por que, se a prisão produz corpos dóceis, eles encontram enormes 

dificuldades para encontrar algum tipo de trabalho? Qual é o destino dos corpos indóceis hoje em dia, 

se eles decidirem, outra vez, violar a lei? O que acontece com aqueles organismos que não aceitam 
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as duras regras do mercado de trabalho, sem serem herdeiros ricos ou filhos de capitães de indústria, 

banqueiros e fazendeiros? 

Parece-nos que a prisão contemporânea — e especialmente a brasileira, analisada em maior 

detalhe — produz corpos inúteis, se não cadáveres, como pudemos ver tanto nas dificuldades de 

encontrar trabalho quanto nas violências, torturas, doenças, assassinatos e suicídios. Nesse caso, pode 

até um corpo dócil ser um resultado melhor comparado com um provável corpo morto? 

Vejamos que, no período em que Foucault pensou na violação da lei como uma forma de 

rebelião inconsciente, possivelmente tornou os movimentos sociais mais fortes, construindo capital 

político para as pessoas que queriam lutar para mudar as estruturas sociais. Se esse fenômeno pode 

ser visto claramente por nós em relação às fugas dos escravos que ele examinou e que contribuíram 

para a abolição da escravidão, quem capitaliza, hoje, essas rebeliões inconscientes? Serão as pessoas 

que estão presas verdadeiros rebeldes ou constituir-se-ão, na sua maioria, como corpos dóceis à mercê 

de organizações criminosas? Como é possível hoje, então, educar corpos indóceis conscientes? 
5.2.5.5.52  #não-explicit a consciência polít ica 

Nas APACs visitadas, mostrava-se atenção à situação política, embora não seja um tema 

explícito nos discursos sobre a difusão do modelo. Assistimos a discussões críticas sobre as propostas 

apresentadas pelos governos, tanto na escola regular como na formação planejada pelos funcionários 

e voluntários. Vemos, aqui, que tanto a escola como a educação em geral dentro das APACs podem 

fornecer ferramentas para a construção da consciência política e social. Ainda é um corpo dócil que 

tem uma consciência crítica? Pode ser o início de um caminho para a construção de um corpo indócil 

consciente? Nós achamos que sim. É importante, no entanto, lembrar aqui um estudante de Sociologia 

encontrado na universidade no interior da prisão na Argentina. Em uma discussão sobre a necessidade 

de tornar as pessoas privadas de liberdade conscientes de seus direitos, explicou-nos que diferentes 

greves, lutas, protestos e manifestações existiam na prisão, mas ninguém sabia disso. As lutas não 

conseguiram mudar a dura realidade da prisão. Depois interrogou-nos: quantos dos “vossos” direitos 

foram violados? As “vossas” lutas são bem-sucedidas? Então, vamos pensar nisso: para que serve 

uma consciência crítica, se não se consegue organizar para mudar o estado atual das coisas? 
5.2.5.5.53  #conexão perdida com movimen tos  sociais  

Deve-se ressaltar que, na educação para reintegração social proposta das APACs, a construção 

de uma consciência política e a conexão com os movimentos sociais, sugerida por Baratta (1990), 

não são um objetivo explícito, apesar de muitos de seus membros que encontramos serem militantes 

ativos em associações contra o encarceramento ou em partidos que criticam a distribuição desigual 

da riqueza na sociedade brasileira. Estamos, de alguma forma, numa zona de tensão: seriam os 

recuperandos dóceis ou rebeldes, uma vez de volta à sociedade? E, no segundo caso, quais seriam as 

formas escolhidas de serem rebeldes? 
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5.2.5.5.54  #es tabelecimento total  

Apesar do projeto educativo de reintegração social, o modelo APAC certamente ainda possui 

algumas características da instituição total, pois impõe uma disciplina de ferro com prescrição pré-

estabelecida de regras, tempos e rotina, como Andrade (2015) também mostra. No entanto, 

discordamos da pesquisadora quando ela argumenta que o CRS é o espaço obrigatório onde os 

recuperandos trabalham, dormem e aproveitam do seu tempo livre. De fato, temos demonstrado a 

porosidade e a permeabilidade desse ambiente, que oferece diferentes aberturas, seja pelos visitantes, 

pesquisadores, voluntários e famílias, seja pelos recuperandos que saem e trabalham na sociedade. A 

escola e os voluntários trabalham dentro do CRS, mantendo a sua autonomia. Todas essas pessoas 

que não trabalham para as APACs tornam o ambiente mais transparente e menos fechado. Dessa 

forma, podemos dizer que o modelo da APAC “reduz os muros” entre a prisão e a sociedade, 

preenchendo a incompletude institucional proposta por Costa. 

De fato, não encontramos, nas unidades da APAC, os árbitros, a mortificação do ego, a tortura 

sistemática ou as violações à dignidade — características fundamentais da instituição total, segundo 

Goffman (1974). Nem sequer encontramos evidência da raiva e do sentimento de vingança nos 

recuperandos, identificados por Goffman entre as pessoas submissas às instituições totais. Uma 

evidência pode ser a seguinte: encontramo-nos com os juízes que condenaram os recuperandos a 

centenas de anos de prisão em livre circulação nos CRSs sem escolta. Isso seria possível na prisão 

comum? O juiz entrevistado falou claramente que não, lembrando que, às vezes, até a pastoral 

carcerária tem de entrar com escolta nos presídios brasileiros. 

No projeto educativo pela reintegração social, vemos também que o processo de 

desaculturação (GOFFMAN, 1974) não parece estar presente, pois a vida nas APACs é dinâmica e 

repleta de atividades. Para Goffman (1974), as penas injustas e excessivas em relação às previstas na 

lei geram motins e um sentimento de vingança nas pessoas, que pode gerar uma inserção permanente 

no ambiente criminal da prisão. Nesse sentido, o modelo APAC, com as suas regras claras reiteradas 

muitas vezes, pode evitar esse sentimento de injustiça. 
5.2.5.5.55  violência e dependência das  pr isões  

No entanto, embora a violência física não exista nas APACs, não podemos deixar de relatar 

que sempre há violência latente, oculta e ameaçada, como também sinaliza Massola (2005). Os 

recuperandos que cometem violações graves dos regulamentos do CRS podem regressar à prisão 

comum, sofrendo ameaças adicionais por parte daqueles que veem a entrada no modelo APAC como 

uma traição ao mundo do crime. Podemos fazer a mesma crítica às APACs que Mathiesen (1996) fez 

contra as “penas de prestação de serviço à comunidade”. Podem constituir uma alternativa, se forem 

alternativas ao regresso à prisão ou se a recusa de trabalho — muitas vezes não remunerado — se 



248 

 

transformar num novo encarceramento? Há uma forma de violência presente nas APACs como em 

todas as alternativas que ainda dependem da existência da prisão. 
5.2.5.5.56  barateza 

Podemos ver que a relação custo-eficácia do modelo, argumento fundamental para a sua 

aceitação social e política, baseia-se, em grande parte, no trabalho obrigatório e não remunerado de 

pessoas privadas de liberdade, tanto na construção dos CRSs como na manutenção das estruturas. De 

fato, são os recuperandos que constroem as unidades e os móveis e gerenciam a disciplina e a 

segurança, além de lavar, reparar, cozinhar, cultivar e criar animais. A economia também se baseou 

na utilização de horas de trabalho “voluntário” não remunerado prestado pelos funcionários. Ao 

mesmo tempo, pareciam-nos insuficientes, em quantidade e qualidade, as assistências oferecidas, 

devido à falta de recursos humanos ou à utilização de recursos subqualificados ou inexperientes, aos 

quais eram atribuídas tarefas complexas. Podemos, então, afirmar que as APACs usam os 

recuperandos para obter lucro? 
5.2.5.5.57  #no profit pr ivatizatio n  

Vemos que o modelo APAC tem sido criticado enquanto modelo privado. Recorda-nos Davis 

(2003) que o principal problema gerado pela privatização das prisões nos Estados Unidos é ter gerado 

lucro ao explorar as pessoas privadas de liberdade, construindo, assim, um complexo sistema 

prisional-industrial que consegue exercer pressão política para aumentar ainda mais o 

encarceramento. Os defensores das APACs também se opõem abertamente ao modelo de privatização 

que gera lucro nas prisões e à exploração para lucro do trabalho dos privados de liberdade. Convém 

relembrar que as APACs são uma associação sem fins lucrativos e, por conseguinte, não podem gerar 

lucros. Quaisquer economias devem ser reinvestidas no mesmo projeto, a fim de melhorar a qualidade 

de vida dos recuperandos. Dito isso, as APACs não são imunes à corrupção, assim como não é o 

sistema prisional público brasileiro. No entanto, vimos que as APACs estão subfinanciadas. A 

economia gerada pelo trabalho dos recuperandos para onde vai? Transforma-se em uma simples 

redução das despesas do Estado? Estamos perante a exploração pública do trabalho não remunerado? 

O Estado pode agora aprisionar economicamente? 
5.2.5.5.58  #injus tiça profu nda de pr ivação de liberdade  

5.2.5.5.59  #racismo e class ismo # 

Uma educação que pensa na privação de liberdade não pode esquecer a profunda injustiça que 

caracteriza a privação de liberdade na sociedade contemporânea. Vimos o elitismo e o racismo 

estrutural das políticas de privação de liberdade particularmente evidentes no contexto brasileiro. Não 

podemos dar-nos ao luxo de concentrar a nossa atenção apenas na prisão como uma instituição 

isolada, analisando-a como uma mônada fora do sistema. A prisão está no centro de uma série de 

dispositivos de poder que devem ser estudados, analisados e disseminados como conhecimento na 

sociedade, a fim de quebrar a repetição das mesmas injustiças solidificadas e naturalizadas. Não seria 

desejável que as pessoas fossem “reeducadas”, “reintegradas”, em liberdade, através de políticas que 
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respeitassem os seus direitos antes de serem condenadas? Uma educação diferente para as pessoas 

privadas de liberdade pode resolver o problema da privação de liberdade na sociedade 

contemporânea? Pode um espaço num CRS ser realmente oferecido a todas as mais de 770.000 

pessoas privadas de liberdade? 
5.2.5.5.60  # ? gama limi tada de APACs  

O projeto educativo das APACs é um modelo para todas as pessoas privadas de liberdade? 

Todos os prisioneiros brasileiros vão se tornar recuperandos? A possibilidade de participar desse 

projeto é oferecida a uma parte mínima dos privados de liberdade no brasil. Apesar das milhares de 

vidas passadas por seus CRSs, hoje as APACs só podem acomodar 5% das pessoas privadas de 

liberdade em Minas Gerais e nem sequer 0,5% da população carcerária brasileira, embora seja 

possível, no futuro, vermos uma multiplicação de leitos, se as promessas do atual governo forem 

cumpridas. selectividade 

5.2.5.5.61  #"Per igosos" cr iminosos  

Não cremos nisso, sem diferentes reformas. A crítica que relega o modelo APAC para as 

pessoas condenadas por crimes geralmente considerados não muito perigosos é falsa. Pessoas com 

diferentes tipos de condenações são realmente encontradas nas instalações. Na APAC de SJDR, por 

exemplo, as pessoas com mais anos de condenação têm prioridade na transferência. Então, vemos 

que o modelo da APAC não é usado apenas para pessoas que cometeram crimes de baixo risco, como 

confirmado em outro estudo realizado por Silva (2007a). 
5.2.5.5.62  #Disciplinado  

Embora ninguém, nos discursos dos promotores do modelo, seja considerado a priori 

irrecuperável, pareceu-nos haver uma preferência por pessoas que demonstrem boa disciplina na 

prisão. Vemos, de fato, que a entrada no CRS é também determinada pelos pareceres dos 

representantes dos Poderes Jurídico e Executivo, que podem, portanto, aplicar uma forma de 

seletividade. Em particular, vimos como o poder judicial pode exigir a boa conduta da pessoa detida 

como pré-requisito para a entrada, contrariamente aos discursos do presidente Valdeci, que argumenta 

que a conduta violenta no seio da instituição prisional pode ser uma reação à violência do ambiente. 
5.2.5.5.63  #Disciplinado  

Mesmo durante o caminho no interior dos CRSs, é necessária uma boa disciplina. Há muitas 

regras a serem respeitadas: a permanência requer, de fato, trabalhar, estudar, participar das 

assistências espirituais, manter uma boa disciplina e mostrar vontade de se reintegrar. As pessoas 

selecionadas são testadas quanto à presença de drogas no sangue. Isso pode, portanto, excluir os que 

tenham problemas de droga, que constituem uma grande parte da população prisional. 
5.2.5.5.64  #Dependente de drogas  

5.2.5.5.65  #Condenação fi nal  

Entrar no modelo da APAC requer uma sentença final, sendo que não quer trabalhar com 

pessoas inocentes ou com pessoas que não aceitaram ainda a sua sentença. Isso já exclui mais de 40% 

da população carcerária brasileira. No entanto, encontramos exceções a essa regra, mas estas 

conduziram a conflitos e fugas das unidades. 
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5.2.5.5.66  #moral cr iminal  

Entrar na APAC exige o abandono da moral criminal, de modo que aqueles que aderem a essa 

“cultura” dificilmente podem pedir transferência para as APACs. Essas pessoas são, portanto, 

normalmente excluídas, como destaca Augusto (2016). 
5.2.5.5.67  #Organizações  cr iminosas 

Por conseguinte, há também dificuldade em aceitar e gerir a permanência de pessoas 

pertencentes a organizações criminosas. A ausência de funcionários armados torna as unidades 

vulneráveis a ataques externos por parte das organizações. Todavia, encontramo-nos com membros 

de grandes organizações criminosas e membros de organizações criminosas de pequeno porte rivais 

que viviam pacificamente dentro das mesmas unidades. 
5.2.5.5.68  #religião 

Na educação oferecida existe um fator de exclusão que gera a principal crítica contra o 

modelo: a escolha de incluir a espiritualidade obrigatória na proposta educativa. Embora seja definida 

como ecumênica, vimos como essa definição inclui, principalmente, evangélicos e católicos. Porém, 

qual é a situação nas prisões brasileiras? O Estado é laico? 
5.2.5.5.69  #religião 

No Brasil, ainda há uma grande estigmatização das religiões de origem africana, 

particularmente forte nas prisões: 94 das 1.438 prisões pesquisadas (CONSELHO NACIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO, 2016) tinham pessoas que declararam não receber assistência espiritual. 

Em 17 unidades havia também uma obrigação de participar de atividades religiosas, contrariamente 

ao que é garantido pela Constituição. 

Nas APACs, há pessoas pertencentes às religiões africanas que, respectivamente, declararam 

uma excelente coabitação nas APACs ou não declararam discriminação. Fomos informados da 

presença de celebrações internas dentro do CRS de membros do espiritismo, provando que a inclusão 

de outras religiões pode ir além das simples fronteiras católicas e evangélicas. Também foram 

encontradas pessoas pertencentes às religiões africanas que preferiram esconder a sua identidade por 

medo de possíveis repercussões, seja entre os recuperandos, seja entre os funcionários e voluntários. 

Efetivamente, essas religiões não são plenamente aceitas e reconhecidas como formas espirituais que 

podem substituir a assistência evangélica ou católica. Embora tenha havido relatos de tentativas por 

parte dos funcionários de garantir assistência religiosa a essa parte dos recuperandos, parece que isso 

não foi possível. Além disso, perguntamo-nos: qual é o espaço das pessoas ateias? Não pode haver 

pessoas ateias nesse modelo? Podemos pensar em formas seculares de espiritualidade? 
5.2.5.5.70  Propos tas  

5.2.5.5.71  inter -religioso 

Essa circunstância torna clara a necessidade de uma política ativa de inclusão de pessoas 

pertencentes a outras religiões, passando de uma perspectiva ecumênica para uma perspectiva inter-

religiosa. Vemos que, se o modelo quer ser uma alternativa cada vez mais ampla ao modelo prisional, 

o desafio será abrir-se a outras formas de religião, como mostra a pesquisa no caso italiano, onde há 

uma forte presença de migrantes muçulmanos que, portanto, requerem uma adaptação do modelo. 
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5.2.5.5.72  Várias  alternativas  

Os percursos educativos alternativos poderiam também ser propostos por outras organizações 

sem fins lucrativos do terceiro setor que representem valores laicos ou religiosos diferentes. A 

existência de modelos alternativos e complementares ao da APAC poderia permitir uma escolha 

respeitosa da cultura específica das pessoas privadas de liberdade, personalizando o percurso 

educativo. Precisamos, então, multiplicar as APACs, tanto para ampliar a frente das pessoas que 

atendem e protegem os condenados como para construir uma cultura alternativa à punição. 
5.2.5.5.73  # Constelação de alternativas  

Temos presente a advertência de Angela Davis, que nos desafia a pensar numa constelação 

de estratégias e instituições alternativas, a fim de eliminar a prisão também do espaço social e 

ideológico. O modelo APAC parece poder fazer parte dessa constelação, porém não ser a única 

alternativa. 

De acordo com o princípio da individualização dos percursos educativos, seria desejável que 

cada pessoa pudesse escolher um grupo de valores semelhante, a fim de construir novos laços já no 

período da execução penal. A APAC é cristã, mas não se propõe como a única alternativa. Não há 

nada que impeça o surgimento de associações baseadas em outros valores que façam o mesmo 

trabalho, dando forma concreta ao princípio da reintegração dessas pessoas, por exemplo, nos 

movimentos sociais. Poderíamos, portanto, incluir mais pessoas privadas de liberdade mesmo em 

espaços que não ocupam atualmente? É possível pensar em outras educações possíveis para as 

pessoas privadas de liberdade? 
5.2.5.5.74  Individualização educaciona l  

5.2.5.5.75  #His tór ia social 

Seria necessário pensar em uma forma de educação que recupere a história social proposta 

por Baratta (1990), que se concentre no pertencimento social das pessoas privadas de liberdade e na 

influência que esta teve na gênese da infração e na posterior prisão. Dessa forma, as pessoas podem 

começar a pensar sobre si mesmas dentro de conflitos e movimentos sociais relacionados, lutando 

para mudar as condições que incentivam a adesão às ações ilegais. Assim, será possível, como sugere 

Wacquant (2011), colocar ao centro a questão criminal, agora entendida como questão social. 
5.2.5.5.76  #Inves timento em serviços   

Se isso acontecesse, seria possível solicitar mais financiamento e isolar aqueles que propõem 

o modelo APAC como uma política de simples redução dos custos do Estado. O Estado deve investir 

em APACs, pelo menos, os mesmos recursos que coloca à disposição do sistema comum. A economia 

interna das APACs deve ser usada para pagar o pessoal com funções educativas que ajudam no 

retorno à sociedade: assistentes sociais, educadores, professores, psicólogos. Além disso, esse 

dinheiro poderia ser reinvestido no acompanhamento externo, como prestação temporária, pelo 

menos para as pessoas com dificuldades em encontrar um emprego e uma casa. 
5.2.5.5.77  Salár ios  dos  pr is ioneiros 

O trabalho interno dos recuperandos poderia ser remunerado com dignidade, permitindo-lhes 

ajudar a família e favorecendo a manutenção e reconstrução dos laços familiares. Dessa forma, 
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poderia ser evitada a instauração de relações de dependência com organizações criminosas que, por 

sua vez, solicitarão o dinheiro emprestado com juros. 
5.2.5.5.78  #r iform não esconde a redução e abolição da pr isão  

A educação diante da privação de liberdade não pode esquecer o que afirmou Davis (2007): é 

fundamental que as reformas do sistema penal não nos façam esquecer o debate sobre a 

despenalização, a redução do encarceramento e a sua profunda injustiça. Entre as propostas de Davis, 

está a necessidade de revitalizar a educação em todos os níveis, de um sistema de saúde que apoie 

gratuitamente as pessoas com problemas mentais e físicos e de um sistema de justiça baseado na 

reparação e reconciliação. Estes não podem ser o objetivo de uma simples “prisão alternativa”, mas 

sim de uma “sociedade alternativa”. 
5.2.5.6 Inves tigação futura  

Além de algumas perguntas abertas e pendentes, podemos ver que várias pesquisas podem ser 

conduzidas para aprofundar e ampliar o conhecimento sobre o modelo APAC. Vamos enumerar 

brevemente as questões que entraram na agenda de campo, mas que não pudemos abordar aqui. 
5.2.5.6.1  Análise dos  regulamentos  

5.2.5.6.2  Ser ia necessár io realizar  uma análise que compare as  propos tas  do regulamento disciplinar  e adm inis trativo do modelo  APAC com a legis lação bras ileira, pres tando especial atenção ao que diz  respeito à educação na pr isão. amáve Também podem os  nos  perguntar: como o modelo APAC é vis to pelas  mulheres  nas  unidades  fem inin as? Quais  

são as  especificidades  em que o modelo pensou para se adaptar  a essa diferença? Qual é o des tino das  pessoas  LGBT e quais  são suas  exper iências  dentro de um modelo prof undame nte cr is tão?  

5.2.5.6.3  liber tado 

5.2.5.6.4  Formação e selecção de funcionár ios  

A formação e as experiências profissionais dos educadores sociais deveriam ser aprofundadas 

a fim de compreender bem as políticas de seleção de pessoal nas APACs. A segurança ou a educação 

serão privilegiadas na seleção de um perfil? Os cursos de jiu-jitsu ou anos de trabalho voluntário no 

suporte às pessoas que vivem na rua serão mais bem avaliados para ser um “educador social”? 
5.2.5.6.5  Poss ível conflito  

Deveria também ser investigado o grau de expressão do conflito que é possível nas 

assembleias do regime dentro dos CRSs. Quais são os pedidos que podem ser feitos e quais não são? 

O que acontece quando um pedido é intolerável para a instituição? O conflito se transforma em uma 

mudança nas regras internas das APACs ou prevalecem as expulsões? 
5.2.5.6.6  Disciplina  

A disciplina interna também deve ser estudada em detalhe: quais são as principais razões para 

as punições leves, médias e severas dentro das APACs? Com que frequência ocorrem as 

transferências? Por que razões? O que acontece quando eles se encaixam no sistema comum? Como 

é tratada a recusa de trabalho? O que acontece em caso de greve? Quantas são as pessoas que 

regressam ao sistema comum? 
5.2.5.6.7  Eficácia do modelo  

Há necessidade de aprofundar estudos sobre a reincidência das unidades da APAC e 

possivelmente realizar uma análise comparativa entre pessoas com características semelhantes saindo 

da prisão ou APACs, a fim de ser capaz de considerar efetivamente qual pode ser a eficácia do 

modelo. Nesse sentido, é também necessário analisar e comparar o número de fugas, abandonos, 

evasões e os episódios de violência dentro das unidades. 
5.2.5.6.8  # Vítimas  da jus tiça res taurativa  

O modelo APAC declara que quer aplicar a justiça restaurativa. Que tipo de assistência é 

proporcional às vítimas e às suas famílias? Estamos vendo a necessidade de pensar em ações voltadas 

para a comunidade. É necessário fortalecer a assistência às famílias, desarmar a raiva nas vítimas, 
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transformar os conflitos que só ficaram dormentes temporariamente através da privação da liberdade. 

É essencial pensar em programas de justiça restaurativa que cuidem das vítimas e meditem sobre os 

conflitos não resolvidos que persistem na sociedade. 

O apoio às vítimas, entendido no sentido clássico, não nos pareceu estar presente, apesar de 

constar da proposta. Vemos que as vítimas mais apoiadas são os mesmos recuperandos e as suas 

famílias, vítimas do sistema prisional. A questão deve ser investigada mais aprofundadamente. Quais 

são as ações das APACs nesse sentido? 
5.2.5.6.9  Justiça res taurativa 

5.2.5.6.10  Apoio às  vítimas  

5.2.5.6.11  (EVIDENCIADO) #Relações 

Há necessidade de investigar a visão de pessoas pertencentes a religiões não cristãs nas 

APACs. A partir de sua visão, podemos entender o quanto o ecumenismo é respeitado e como essas 

pessoas conseguem viver sua religiosidade nas estruturas. 
5.2.5.6.12  Razões  para o abandono 

Uma pesquisa deveria ser realizada sobre as motivações das pessoas que deixaram as APACs 

ou que não pedem para ingressar. Dessa forma, poderíamos analisar as críticas de pessoas que já não 

estavam presentes nas instalações. 
5.2.5.6.13  Grátis  

O que acontecerá com os recuperandos quando retornam à sociedade? Será que a experiência 

adquirida com as APACs os transformará em trabalhadores conscientes ou serão condenados a serem 

corpos dóceis, como a maioria dos trabalhadores ultraexplorados na sociedade? Que tipo de relações 

tem os antigos recuperandos com as APACs? 

Na análise da proposta educativa do modelo, seria importante contextualizar o modelo adentro 

dos marcos legais brasileiros para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), especialmente nas diretrizes 

para a educação nas prisões, e aprofundar a análise da concepção de trabalho prevista. 
5.2.5.7 conclusão #outra educação é poss ível 

As APACs nos ensinaram, nas práticas das duas unidades que temos analisado, que outra 

educação é possível. Essa educação parte da consciência de que estamos todos em recuperação e 

temos de nos reeducar quando pensamos nas pessoas presas. O poder legal, o poder executivo e o 

Poder Legislativo devem ser reeducados juntamente às pessoas privadas de liberdade. 
5.2.5.7.1  #Flor  no deser to 

5.2.5.7.2  CONCLUSÃO do potencial po lítico  

A situação no Brasil nos mostra, com toda a violência, tortura, abuso e mortes que 

encontramos em suas prisões e em suas ruas, que as APACs representam uma flor no deserto. Se a 

comunidade fosse envolvida, as potencialidades políticas são múltiplas para um processo de educação 

para a re-humanização dos privados de liberdade. Isso pode travar o avanço das políticas de tolerância 

zero e de populismo penal que legitimam o Estado na sua forma cada vez mais neoliberal e o avanço 

do encarceramento em massa. O que seria do neoliberalismo sem políticas punitivas? Poderia ser 

sustentável? 
5.2.5.7.3  #APAC como um movime nto globa l?  

Vemos que a APAC também é compatível com teorias abolicionistas gradualistas ou que 

admitem um direito penal mínimo. Parece-nos que, apesar das dificuldades encontradas, a instituição 
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tem potencial para gerar um movimento global e reabrir o debate contra a prisão em massa e a tortura 

sofrida por milhões de pessoas presas. 
5.2.5.7.4  #necess idade de utopia de betão  

É importante examinar as APACs também à luz da necessidade de “utopias concretas” 

defendidas por Christie (1982). Essas utopias não procuram, em última análise, uma justiça abstrata 

e absoluta, mas uma redução das “injustiças reparáveis” com o objetivo de reduzir o mais possível a 

quantidade de sofrimento no mundo. 
5.2.5.7.5  #apac como mediador  de conf litos  

Se encararmos o crime como um conflito social, como sugere Christie, podemos compreender 

que há uma necessidade cada vez maior de organismos intermediários capazes de promover a 

mediação entre a sociedade e as pessoas condenadas. É necessário desenvolver uma educação mútua 

que permita à sociedade assumir a responsabilidade pelos seus problemas cogeridos pelas 

desigualdades econômicas e sociais e, ao mesmo tempo, educar os infratores, que escolheram, por 

muito limitada que seja, a sua liberdade de cometer a infração. 
5.2.5.7.6  Pedagogia da Esperança  

Voltamos ao espírito da utopia de um mundo sem prisões, sem marginalização, sem o 

sofrimento adicional devido à desigualdade como nosso guia, nosso horizonte. Lembramos, com 

Eduardo Galeano, que cita Fernando Birri, que a cada dois passos o horizonte também avança por 

dois passos e não pode ser alcançado. Às vezes, quando estamos cansados, nosso caminho pode 

parecer inútil, mas, se olharmos para trás, veremos todos os passos que nos levaram a ser o que somos. 

Então, para que serve a utopia? Caminhar, assim como caminham os milhares de pessoas envolvidas 

na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados no Brasil. É necessária uma pedagogia da 

esperança e uma pedagogia da presença ao mesmo tempo. 
5.2.5.7.7  #projeto inacabado  

O modelo APAC é um projeto inacabado, nas palavras de seu atual presidente executivo. 

Podemos ver uma reforma “inacabada” que, como Mathiesen (1974) propôs, exorta-nos a refletir 

mais. Os recuperandos estão nos esperando e nos questionando, através dos atos de sua vida cotidiana 

tirados da invisibilidade. Hoje também encontramos suas fotos no Facebook, sendo mais difícil 

ignorar a chamada. As prisões estão agora um pouco mais abertas no Brasil. Se uma prisão sem 

guardas armados é possível, quantas possibilidades ainda não pensamos e inventamos? 
5.2.5.7.8  # ? cons telação de alternativas  

Existe a necessidade de que outros sujeitos, com diferentes afiliações culturais e espirituais se 

encontrem e se unam para construir uma constelação de alternativas. Podemos, portanto, imaginar a 

possibilidade de que cooperativas, fundações, ONGs em defesa dos direitos humanos, movimentos 

sociais e associações LGBT e feministas possam assumir a responsabilidade de se educar junto às 

pessoas encarceradas, através da mediação com o mundo. É a nossa vez. Todos nós somos chamados 

a aumentar a oferta de formação. Se os presos serão finalmente chamados a escolher seu próprio 

caminho individual, poderá aumentará o sucesso de seu retorno à sociedade. Ao mesmo tempo, 
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poderão ser abertos espaços na sociedade para essas pessoas, que são muitas vezes esquecidas atrás 

de muros altos e arame farpado. Dessa forma, talvez possamos trazer de volta ao centro a questão da 

prisão, agora também ligada à questão social, vendo-a, algum dia, como um instrumento arcaico para 

o qual os nossos netos irão olhar da mesma forma como olhamos para os campos de concentração e 

perguntar-nos: como é que isso foi possível? 
5.2.5.7.9  #Conclusão 

É necessário, de fato, ter um ato restaurador desde o início. Não podemos esquecer que essas 

pessoas foram consideradas as últimas das últimas porque foram julgadas más. Nós as expulsamos 

da escola como crianças difíceis (PIERO BERTOLINI, 1993). As escolas e universidades devem 

também reeducar-se para acolher as pessoas que foram expulsas precocemente. Não podemos 

esquecer o baixo nível de escolarização das pessoas que encontramos nas prisões, por vezes devido a 

perturbações específicas de aprendizagem não diagnosticadas, a problemas familiares, econômicos e 

psicológicos que não foram adequadamente tratados. Encontramos os nossos expulsos, os nossos 

excluídos no crepúsculo das prisões. Não os interceptamos a tempo, não nos encarregamos dos 

problemas quando eles apareceram de forma ainda leve. Não compreendíamos os perigos que 

esperavam essas existências que se afastavam cada vez mais do mundo dos bons, do nosso mundo, 

que os via partir com indiferença. 

Agora, é nos dada uma segunda oportunidade de pensarmos em educação para pessoas 

privadas de liberdade. O que estamos fazendo para nos reeducarmos com os reclusos? No final, 

parafraseando Freire, não há imparcialidade, somos todos orientados por uma base ideológica, a 

questão é: nossa base ideológica é exclusiva ou inclusiva? Nós excluímos ou incluímos em nossas 

vidas essas pessoas que vivem na sombra de nossas prisões? 

As APACs, com todas as suas limitações, nos ensinaram que outra educação é possível, e isso 

tem o potencial de reconstruir o pacto social que nos une às pessoas privadas de liberdades. Quantas 

outras formas de educação são concebíveis e praticáveis para gerir o complexo conjunto de conflitos 

sociais a que chamamos crime? Recordemos que a educação não transforma o mundo, a educação 

transforma as pessoas e são as pessoas que mudam o mundo. Recordemos, mais uma vez 

parafraseando Freire, que ninguém reeduca ninguém, os homens reeducam-se juntos através da 

mediação do mundo. Vamos lembrar-nos das pessoas privadas de liberdade. 
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Figura 78 - Coordenador dos recuperandos de Itaúna (direita) com um recuperando italiano 

 

 

Fonte: Arquivo de pesquisa. 
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