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RESUMO 

 

O presente trabalho possui como objetivo o estudo da prisão alternativa brasileira denominada 

Associação de Proteção aos Condenados, iniciando pelo contexto histórico e social que 

permeou o surgimento dos espaços destinados ao encarceramento feminino no país. Para que 

tal propósito fosse alcançado, os métodos de pesquisa utilizados foram o de revisão 

bibliográfica, com a utilização de autores e autoras que se dedicaram ao estudo sobre a 

temática, entrevista semiestruturada e a análise de documentos, dados estatísticos e legislação 

vigente. Após a abordagem do primeiro capítulo sobre as relações de gênero dentro da 

trajetória de institucionalização do cárcere, foi realizado um recorte sobre essas relações 

dentro do método prisional alternativo apresentado. E a partir das reflexões propostas, 

demonstra-se que a prisão humanizada, por si só, não consegue romper com as diversas 

barreiras encontradas pelas mulheres presas, visto que as representações de gênero fazem 

parte de cenários sociais muito mais amplos que devem ser trabalhados de forma articulada ao 

cárcere institucionalizado.  

 

Palavras-chave: Cárcere feminino. Método Prisional Alternativo. Associação de Proteção 

aos Condenados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

This work aims to study the alternative prison method called Associação de Proteção aos 

Condenados, starting with the historical and social context that permeated the creation of the 

first spaces intended to female incarceration in the country. For this purpose, the research 

methods used was the literature review, using authors and authoress who dedicated 

themselves to study about the theme, semi-structured interviews and the analysis of 

documents, statistical data and current legislation. After the first chapter that abords gender 

relations within the institutionalization trajectory of the prison, the focus was on these 

relationships at the alternative prison method presented. And based on the reflections 

presented, it is sought to demonstrate that the humanized prison, by itself, cannot break with 

the many barriers found by the women prisoners, once gender representations are part of 

bigger social scenarios that must be worked articulated to the institutionalized prison.  

 

Key words: Female prison. Alternative Prison Method. Associação de Proteção aos 

Condenados. 
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INTRODUÇÃO  

 

 O presente trabalho possui como objetivo o estudo da prisão alternativa brasileira 

denominada Associação de Proteção aos Condenados (APAC), iniciando pelo contexto 

histórico e social que permeou o surgimento dos espaços destinados ao encarceramento 

feminino no país.  

 Como motivo ensejador à realização da pesquisa, pode-se destacar a inaceitável 

conjuntura de violações às garantias e direitos fundamentais das mulheres, circunstâncias que 

trazem impactos ainda maiores dependendo das particularidades dos locais em que ocorrem, 

como nas prisões. E apesar das diferenças encontradas entre os presídios tradicionais e o 

método alternativo em estudo, desde a narrativa do período em que as mulheres eram 

confinadas juntas aos homens - com relatos de abusos sexuais, abandonos e doenças 

(ANDRADE, 2011) -, até a criação de espaços reservados exclusivamente às mulheres, como 

as unidades femininas das APACs, as desigualdades de gênero se apresentam como um 

problema estrutural em comum.  

 Por isso, a hipótese levantada na pesquisa é a de que, assim como as prisões 

convencionais, as APACS possuem como grande obstáculo o descaso estatal com as mulheres 

privadas de liberdade, visto que a prisão humanizada, por si só, não consegue romper com as 

diversas barreiras encontradas pelas mulheres presas. E além dessa, outras problemáticas 

foram abordadas no decorrer do estudo, a exemplo da inexistência de um recorte de gênero 

nos fundamentos adotados pela APAC.  

 Durante a pesquisa, as metodologias utilizadas foram a de análise de documentos, 

dados estatísticos, legislação vigente e revisão bibliográfica. O primeiro capítulo traz algumas 

reflexões acerca das relações de gênero dentro da trajetória de institucionalização do cárcere 

e, nos capítulos seguintes, tem-se uma abordagem voltada às APACs, sendo o foco do 

segundo capítulo o seu surgimento e institucionalização e, o terceiro, voltado à essas relações 

dentro do método prisional alternativo apresentado. 
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1 MULHERES EM CÁRCERE  

 

 Quando se fala em prisão como pena, surge um importante questionamento que 

direciona o início da pesquisa sobre as cadeias: qual foi o marco inaugural da privação de 

liberdade dos corpos como instrumento de punição? Na busca por respostas para essa 

pergunta deve-se fazer uma análise não somente do cárcere, mas também de outros 

fenômenos sociais que fizeram - e ainda fazem – parte das cadeias.  

 Por isso, nesse capítulo, visando abordar esse marco temporal da privação de liberdade 

e a relação do cárcere com as mulheres presas, cabe-nos, primeiro, uma reflexão sobre esse 

percurso dos corpos presos em nossa história para que seja compreendida, também, a 

trajetória das relações de gênero dentro dessa jornada punitiva. 

 

1.1 Penas e punições  

   

 Um importante fenômeno social que faz parte desse percurso, a metamorfose do punir 

é alvo de estudo e aprofundamento no tema para que seja entendida em toda a sua 

complexidade. Esse fracionamento entre o que deve ser permitido ou proibido é uma 

atividade que passou – e ainda passa - por transformações diárias e, muitas das vezes, 

silenciosas, sendo a análise acerca da legitimidade de quem pune e de qual forma o faz um 

dos desdobramentos do estudo sobre as cadeias.  

 E da mesma forma com que a sociedade modifica esse entendimento sobre o que deve 

ser considerada uma conduta criminosa, as penas atribuídas a quem infringe esse pacto 

coletivo também foram modificadas. A única circunstância que não se transformou em nossa 

história é a lei penal: criada por um grupo de pessoas e aplicada em outro (SILVA, 2012). 

Desse modo, sendo a privação de liberdade um dos possíveis desdobramentos da pena e da 

aplicação dos preceitos legais, mostra-se como essencial trazer essa primeira reflexão sobre o 

seu surgimento e como a sua construção aconteceu no decorrer da história. Nas palavras de 

Beccaria:  

 

Vemos, pois, os mesmos delitos punidos diferentemente em épocas diferentes, 

pelo mesmo tribunal, por ter esse consultado não a voz imutável e constante da lei, 

mas a errante instabilidade das interpretações. A desordem, que nasce da rigorosa 

observância da letra de uma lei penal, não se compara com as desordens que nascem 

da interpretação [...] tanto mais cruéis quanto menor é distância entre quem 

sofre e quem faz sofrer (1999, p. 34, grifo nosso). 
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 Para o autor, a origem das penas seria identificada através da necessidade da existência 

de motivos sensíveis o suficiente para que os homens fossem convencidos de que fazia-se 

necessário sacrificar a liberdade em prol da obediência às normas sociais. E esse direito 

soberano à punição, por sua vez, estaria interligado a indispensabilidade de defesa do público 

às práticas de usurpações dos particulares, sendo o Estado responsável por demonstrar a 

segurança e a liberdade que ele poderia proporcionar (BECCARIA, 1999).  

 Por isso, se respeitarmos essa interpretação, a pena se apresentaria como uma forma de 

fazer com que o homem entregasse a sua liberdade em prol das regras de convivência pública, 

visando evitar a punição do soberano sobre o seu corpo. Desta forma, seria conservado o 

vínculo que mantêm unidos os interesses particulares e o legislador atuaria como autoridade 

responsável por representar essa unidade social e fixar as penas dos crimes. A punição, 

portanto, deveria ocorrer na medida dos impulsos que fazem com que os homens atentem ao 

bem público – uma certa proporção entre o delito e a pena.  

 Com o decorrer da história e o crescente não pertencimento ao nacional e aos 

impérios, afirma Beccaria (1999) que a tendência para o crime teria crescido de acordo com o 

interesse pessoal na desordem do público e, por esse motivo, a necessidade de cada vez mais 

aumentar as penas. Caso estas fossem cominadas de forma igualitária a todos os delitos, não 

seriam encontrados obstáculos para que os homens cometessem delitos maiores. Por essa 

razão, durante esse percurso de edificação do público e privado e da construção das práticas 

que seriam consideradas criminosas, as penas foram sendo criadas, modificadas e aplicadas.  

 Essas transformações e reflexões sobre a necessidade de punir marcaram os estudos 

referentes às prisões e acontecem ainda nos dias de hoje, sendo encontradas também na 

trajetória de institucionalização das cadeias que será aprofundada nesse capítulo. A partir 

disso, iniciando a nossa jornada de estudo sobre a privação de liberdade, foco dessa narrativa, 

um primeiro marco foi a transição das penas de suplício para as de privação de liberdade. No 

entanto, pretende-se demonstrar que o suplício e a privação de liberdade eram punições que 

andavam juntas, mesmo que de forma não oficial.   

 Em um primeiro momento desse estudo, observa-se que o ato de aprisionar, apesar de 

ser uma prática comum, não se apresentava como um meio de punição em si, mas como uma 

garantia de que aquele sujeito estaria sob o domínio físico do soberano aguardando o suplício. 

Esse encarceramento provisório acontecia em calabouços, ruínas de castelos, masmorras e 

outros espaços insalubres não necessariamente reservados apenas para essa finalidade. Além 

disso, o cárcere também funcionava como um meio de conservar os que seriam submetidos às 

penas de morte, evitando que ocorressem fugas antes do suplício final (MAURÍCIO, 2011). 
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Tais acontecimentos podem ser utilizados para justificar o fato de que, apesar da nossa 

história ter sido marcada pela privação da liberdade dos corpos, nem sempre existiram 

espaços físicos criados para esse fim, e isso porque essa restrição não era concebida como 

uma pena em si, mas como um recurso para que esta fosse alcançada.  

 A punição durante esse período era resultado da forte influência da igreja católica, que 

ordenava a perseguição e realizava o julgamento daqueles e daquelas que não seguiam as suas 

normas de conduta. E foi nesse contexto que surgiram os mosteiros, reservados aos rebeldes 

que, através da penitência, deveriam se arrepender do mal que fizeram e obter a correção 

necessária para que suas ações fossem ajustadas ao esperado pela igreja (MAURÍCIO, 2011). 

Nesse período inquisitório, marcado por padrões de feminilidade e masculinidade construídos 

através de um discurso religioso e moralista - no qual a submissão das mulheres se mostrava 

como principal característica -, o feminino foi alvo de grande parte dessa violência e 

repressão. Mulheres como Brites Frazão, Brites Marques, Catarina de Faria, Felicia Tourinho 

e Margarida Carneiro Magalhães1 foram condenadas, torturadas e mortas na fogueira por 

acusações relacionadas à feitiçaria e ao sobrenatural. E esse período, conhecido na história 

como caça às bruxas, foi um dos marcos na construção do perfil das mulheres criminosas.  

 Na sequência dos acontecimentos, a partir do século XVIII, a história foi marcada pelo 

nascimento das ideias iluministas que pregavam a liberdade econômica, política, separação da 

Igreja e do Estado e ideais de justiça e igualdade. A mentalidade acerca da pena, até então 

caracterizada pelo castigo do corpo por meio da dor e do sofrimento, foi aos poucos se 

transformando e o estudo sobre as práticas punitivas fizeram parte dessas modificações 

sociais. Dentro da perspectiva trazida por Foucault (1999), a realidade incorpórea de punir aos 

poucos foi instituída como forma de cessar o rito de corpos esquartejados e dilacerados na 

qualidade de espetáculo, objetivando agora punir mais a vida do que o corpo.  

 A punição, então, passa a ser menos física e se torna uma parte velada dentro do 

processo punitivo, deixando o Estado de assumir publicamente a violência que lhe é atribuída, 

uma vez que os suplícios eram espetáculos públicos com grande plateia, em que toda a 

sociedade assistia o que acontecia com quem se desvirtuava das condutas esperadas pelo 

soberano.  

 
1 Na pesquisa de Marcus Vinícius Reis (2018), alguns nomes das que foram condenadas por feitiçaria pelos 

tribunais europeus ao longo do século XVI, período em que o predominava o entendimento de que haveria uma 

predisposição feminina às tentações diabólicas e que estas estariam relacionadas aos crimes que envolviam o 

sobrenatural, devendo, portanto, receberem as punições devidas. 
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 Essa mudança, mesmo tendo sido considerada como um afrouxamento do caráter cruel 

e preocupante das penas de suplício, durante muitos anos também foi vista como um 

fenômeno quantitativo: reduzir a intensidade da punição e não mais atingir o corpo físico, mas 

a alma. Ainda que inicialmente a prisão institucionalizada tenha sido caracterizada pela não 

punição do corpo de forma degradante, essa nova forma de castigar os criminosos também 

poderia ser considerada como uma punição da mente, uma vez que esta começa, 

essencialmente, pelo corpo. Além disso, seria mais fácil controlar o corpo do que a mente, 

uma vez que o campo político e as suas relações possuem sobre ele alcance imediato 

(FOUCAULT, 1999).  

 Esse propósito de não mais fazer espetáculos também encontra fundamento na ideia de 

que as atrocidades que acontecem com os corpos penalizados passaram a ser crimes que não 

deveriam ter rosto, mas que continuavam sendo aceitos pela sociedade. Na prática, deixou-se 

de punir o corpo para punir o corpo - mas, de outra forma -, fazendo com que no imaginário 

coletivo tenha-se a certeza de que a prisão é muito menos gravosa do que o suplício. As 

torturas dos corpos que aconteciam nas penas - como queimaduras, amputação de partes do 

corpo e guilhotina - proporcionavam espetáculos que aos poucos foram sendo substituídos 

pela restrição do espaço físico ocupado pelos criminosos. E foi através dessa transformação 

do caráter da pena que surgiram os primeiros presídios.  

 

1.2 Um estudo sobre o surgimento das cadeias brasileiras  

 

 A determinação legal trazida pelo Código Criminal de 1830 no Brasil significou um 

grande marco histórico para o país e estabelecia penas de prisão simples, trabalho, banimento, 

multa, perda de emprego, degredo e morte, podendo esta última ocorrer através da 

combinação de punições físicas ou por meio da forca. Além disso, apesar de ter como 

intenção principal eliminar as mutilações corporais, penas de açoite poderiam ser aplicadas 

exclusivamente aos escravos e escravas, devendo ser fixada na sentença a quantidade de 

açoites a serem aplicados, não podendo passar de cinquenta por dia (PESSOA, 2014b). 

Percebe-se, dessa forma, que existiam alguns casos em que o suplício continuava sendo uma 

prática legitima, demonstrando que existe – e sempre existiu – uma cadeia social de exclusões 

que não pode ser trabalhada de forma desarticulada ao cárcere institucionalizado.  

 Apesar da edificação desses primeiros espaços institucionais ter se iniciado fora do 

Brasil, na presente pesquisa optou-se por fazer um recorte temporal e histórico desses 

primeiros espaços no país, por entender que o estudo dessa história se mostra como essencial 
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dentro do tema proposto na pesquisa. Cumpre ressaltar, também, que o objetivo dessa análise 

não é esgotar os estudos e produções sobre a temática, mas somente trazer um panorama 

sobre como se deram essas primeiras narrativas no cenário nacional.   

 Dito isso, um marco importante nesse percurso foi a criação da Casa de Correção do 

Rio de Janeiro – também conhecida como Casa de Correção da Corte –, datada de 6 de julho 

de 1850. A edificação desse espaço, instituído com o objetivo de funcionar como uma prisão 

modelo do império, seguia a determinação constitucional de 1824 de que as prisões fossem 

limpas, seguras, arejadas e de que os réus fossem separados de acordo com a natureza dos 

seus crimes (PESSOA, 2014a). O projeto da Casa de Correção, voltado a estratégia de que 

seus presos deveriam se empregar em trabalhos uteis, possuía uma construção arquitetônica 

no estilo panóptico2, permitindo a total visibilidade da população prisional pelo diretor.  

 Inicialmente, em 1850, a Casa de Correção possuía cem celas e sessenta condenados 

que trabalhavam nas oficinas como sapateiros, marceneiros e carpinteiros. Nos anos seguintes 

o número de celas e de detentos foi sendo ampliado e a renda proveniente desse trabalho 

carcerário era destinada à própria sustentação dos presos. As oficinas laborais iniciavam após 

as orações e o trabalho era interrompido apenas para o almoço e jantar, devendo os 

presidiários permanecerem em total silêncio durante as tarefas, sob pena de sofrerem castigos 

disciplinares. Foi desse espaço que se tem a notícia das primeiras mulheres presas no Brasil. 

187 mulheres escravas, em 1870, no calabouço da Casa de Correção do Rio de Janeiro 

(HELPES, 2013). Esse marco histórico demonstra o objetivo ideológico da prisão e deixou 

marcas que refletem diretamente no cenário atual do cárcere brasileiro, 151 anos depois. 

 A Casa de Correção, idealizada em observância aos parâmetros prisionais que estavam 

sendo estabelecidos fora do país, foi aos poucos sendo marcada por violências, dificuldades 

de funcionamento relacionadas ao rendimento do trabalho exercido pelos presos, e, 

impossibilidade de cumprir a regra do silêncio durante as atividades laborativas (ANDRADE, 

2011), o que também trouxe uma grande necessidade de alteração desse espaço prisional. Era 

necessário, além do investimento público, reflexões acerca das leis penais e práticas punitivas 

 
2 O modelo panóptico encontrado nos escritos de Jeremy Bentham é um princípio geral de construção baseado na 

vigilância humana, em que o vigilante possa ver sem ser visto. Esse modelo utilizado em escolas, prisões, usinas 

e asilos foi estudado e aprofundado por diversos autores como Foucault e possui uma grande importância dentro 

do estudo sobre a institucionalização do cárcere (TADEU, 2008). Para Foucault (1979), os aparelhos estatais se 

apoiaram nessa vigilância permanente, variando no seu modelo de construção a depender do local que se 

pretende vigiar. Afirma o autor que, na realidade, Bentham teria anunciado uma verdadeira tecnologia de poder, 

uma vez que a arquitetura também funcionaria como modo de organização política. Dessa forma, o construir 

estaria completamente relacionado às necessidades de manifestação do poder e a vigilância, então, seria 

materializada pela arquitetura.  
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– necessidades que se encontram presentes ainda nos dias de hoje. Nas palavras de 

SANT’ANNA (2010, p. 39):  

 

(...) apesar de todo o progresso da ciência penitenciária, do intercâmbio com 

experiências internacionais que comprovam a preocupação com o estabelecimento 

penitenciário na maioria dos países europeus e americanos, não havia investimento 

do poder público no interior das prisões brasileiras. 

 

 Um pouco antes dessas reflexões no Brasil, ao final do século XVIII e início do século 

XIX, Foucault (2002) analisa o que denomina de sociedade disciplinar: um período marcado 

pela reorganização e reforma do sistema penal e judiciário no mundo. O crime e o criminoso 

passam a ser encarados como algo que prejudicaria a sociedade, não mais sendo relacionados 

a lei natural e religiosa, mas sim com a danificação da ordem social. Essas transformações do 

sistema penal foram essenciais para que o crime começasse a ser estudado pelos teóricos da 

época, como Beccaria e Bentham, através de uma perspectiva que enxerga a lei como 

necessária à definição das condutas puníveis, com a concepção de que não mais poderiam 

existir infrações sem que o texto legal assim as determinassem. 

 E como reflexo dessas transformações, na época de criação da Casa de Correção, 

vigorava o Código Criminal do Império do Brasil. Aprovado em 1830 e complementado pelo 

Código de Processo Penal de 1832, o Código Criminal prescrevia que nenhum crime deveria 

ser punido com penas que não estivessem estabelecidas na lei – norma que prevalece ainda 

nos dias de hoje - e estabeleceu o conceito de criminoso: aquele que cometia, constrangia ou 

mandava alguém cometer crimes. Uma das inovações também trazidas pelo diploma legal foi 

a isenção de responsabilidade penal dos menores de quatorze anos, com exceção dos casos em 

que fosse comprovado o cometimento do crime com discernimento, situação em que 

poderiam permanecer nas Casas de Correção até completarem dezessete anos (PESSOA, 

2014b).  

 Outro marco de grande importância no cenário nacional foi a inauguração, em abril de 

1920, da Penitenciária do Estado de São Paulo. O espaço foi planejado nos moldes da 

Antropologia Criminal influenciada por autores como Lombroso e Ferri, em que o condenado 

tinha o seu comportamento e antecedentes familiares avaliados. Na análise de prontuários, 

laudos e documentos, comprova-se que essa penitenciária foi marcada por uma forte violência 

institucional através de castigos físicos, jejum e aprisionamento dos apenados em solitárias 

insalubres (ANDRADE, 2011). E esses relatos demonstram que as resistências e as revoltas 

individuais e coletivas também fizeram parte dessa realidade prisional, afirmando Batista de 
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Andrade (2011) que a contradição entre a moderna ciência penal trazida pela antropologia e 

medicina legal convivia dentro dos muros da penitenciária de São Paulo.  

 Após a edificação desses primeiros espaços institucionais no país, vários presídios 

masculinos foram sendo edificados e a prisão foi se tornando uma realidade cada vez mais 

presente no cenário nacional. E depois dessa primeira abordagem sobre o percurso dos corpos 

presos em nossa história, cabe-nos, agora, compreender também a trajetória das relações de 

gênero dentro dessa jornada punitiva.  

 

1.3 Punição, ressocialização e prevenção: o controle social das mulheres privadas de 

liberdade 

  

 A criminalidade feminina, negligenciada nos estudos referentes ao cárcere e por seus 

estudiosos - que também não eram mulheres - demonstra como essa temática não era 

prioritária e muitos são os frutos dessa falta de produções históricas sobre as mulheres presas. 

Em primeiro lugar, uma importante reflexão a ser feita: ainda que tenham existido mulheres 

que se dedicaram ao estudo sobre o cárcere no momento da transição das penas de suplício 

para as de privação de liberdade, faltam relatos históricos sobre essa participação, validando o 

quão prejudicial essa invisibilidade se faz nos estudos sobre o tema. Mesmo com muitos 

direitos conquistados, - a exemplo da disposição legal que determina o cumprimento da pena 

em estabelecimentos próprios, distintos e adequados de acordo com o sexo3- as mulheres 

criminosas ainda são submetidas a diversos estereótipos em todas as esferas sociais, e, 

também, nas prisões.  

 Desse modo, outro questionamento se mostra como essencial dentro do estudo sobre o 

cárcere feminino: quais foram as mulheres consideradas criminosas no decorrer da história? 

Essa pergunta, além de nortear a pesquisa sobre as primeiras mulheres privadas de liberdade 

em ambientes institucionais criados para esse fim, também nos guia em uma jornada de 

reflexão sobre os espaços destinados a mulher em nossa sociedade. A figura da mulher 

criminosa não é fixa, devendo ser compreendida como uma condição estabelecida não 

 
3 Essa determinação legal se encontra presente no artigo 5º, XLVIII da Constituição Federal e artigo 82 e 

parágrafos da Lei de Execuções Penais. Nesse primeiro, apesar do termo sexo ser utilizado como distinção, o 

STF, em julho de 2019, concedeu uma medida cautelar para assegurar o cumprimento de pena das mulheres 

trans em presídios femininos, o que faz com que a alteração esse termo para gênero se mostraria uma atitude 

mais adequada e inclusiva. Contudo, ainda não existem leis federais regendo o cumprimento de pena das 

mulheres transexuais em estabelecimentos adequados às suas condições pessoais, somente projetos que ainda 

tramitam no legislativo, como o projeto de lei n. 6350/19.  
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somente através de parâmetros legais, mas, também, sociais, o que será demonstrado no 

presente título.  

 No âmbito da literatura internacional, teorias desenvolvidas até a primeira metade do 

século XIX por estudiosos como Ferrero e Lombroso apontam que existiria uma 

predisposição feminina à passividade, o que afastaria as mulheres das práticas de crimes 

violentos. E as que não se adequavam a este padrão comportamental passivo seriam aquelas 

que praticariam crimes. Por isso, as ações das mulheres criminosas eram consideradas como 

práticas masculinizantes, tendo em vista que fugiam às condutas naturalmente femininas 

(HELPES, 2013). Percebe-se, dessa forma, que nessa época, a análise acerca das mulheres 

girava em torno dos homens, uma vez que as condutas que mais se aproximavam do 

comportamento masculino, eram as consideradas criminosas. O homem estava no centro dos 

estudos sobre as mulheres criminosas e o crime, por sua vez, era uma conduta essencialmente 

masculina. 

 Umas das obras pioneiras a analisar especificadamente a criminalidade feminina foi a 

obra denominada La Donna Delinquente, la Prostituta e la Donna Normale, produzida por 

Lombroso e Ferrero em 1893. Nesse estudo, os autores buscaram demonstrar que as práticas 

criminosas das mulheres apareceriam com menos frequência pois estas seriam menos 

evoluídas biologicamente, menos ativas e mais sedentárias do que os homens (ANDRADE, 

2011). 

 Outras teorias e especulações sobre a criminalidade feminina surgiram, a exemplo de 

Pollok, que no início do século XX se utiliza de argumentos sociológicos, biológicos e 

psicológicos para afirmar que as mulheres também possuiriam aptidão às práticas criminosas, 

porém, seus crimes seriam menos visíveis aos olhos estatais, uma vez que eram voltados ao 

ambiente doméstico, ou então, de pouca relevância, como pequenos furtos, por exemplo. Para 

Pollok, as mulheres teriam uma chance maior de fraudar as leis quando descobertas suas 

práticas criminosas e tal fato se daria pelas particularidades femininas de falsearem e 

trapacearem, fazendo com que seus julgamentos se tornassem mais benéficos (HELPES, 

2013).  

 O que se percebe em comum nessas teorias é que as práticas do que seria considerada 

uma mulher criminosa estão diretamente relacionadas a um determinismo biológico, ou seja, 

consideravam-se criminosas aquelas que rompiam com os padrões comportamentais 

“naturais” femininos que lhe eram destinados ou então as que se utilizavam desses padrões 

para o cometimento da conduta criminosa. E além desses padrões biológicos, padrões sociais 

também possuem uma grande importância dentro da narrativa do cárcere. A construção 



22 

 

histórica da divisão entre papeis destinados aos homens e as mulheres fez parte da concepção 

do espaço privado do lar como um ambiente feminino por natureza. Cuidados com os filhos e 

afazeres domésticos eram funções inerentes às mulheres, mas o poder decisório nessa esfera 

privada e as atribuições referentes ao espaço público eram funções destinadas aos homens 

(SOUSA JUNIOR; APOSTOLOVA; FONSECA, 2011).  

 Essa dicotomia entre os espaços, discriminação que acontece ainda hoje, aprisionou as 

mulheres ao espaço privado e tinha como consequência a proibição da participação política 

feminina, repressão aos trabalhos por elas exercidos que não fossem os domésticos, 

impedimento de acesso as universidades e escolas, entre muitas outras mazelas que foram 

responsáveis por aprisionarem as mulheres em diversas cadeias sociais.  

 A partir disso, na segunda metade do século XX, com o advento das perspectivas 

feministas, acreditava-se que o crescimento da participação feminina nos espaços públicos 

poderia levar ao aumento de suas atividades criminosas. Em contrapartida, defendia-se 

também que apesar de uma participação maior nos espaços públicos, as mulheres 

continuavam em disparidade social e econômica, recorrendo ao crime como forma de garantia 

de sobrevivência (HELPES, 2013).  

 Esses métodos de controle social foram se modificando no decorrer do tempo, 

demonstrando as diferentes cadeias sociais responsáveis por aprisionarem as mulheres a 

diversos padrões físicos, de beleza e comportamentais. E a criação das prisões institucionais 

destinadas ao cárcere feminino, portanto, seria mais uma forma de dar continuidade a esse 

cenário de opressões estruturais e sociais.  

 Dessa forma, a pesquisa sobre os primeiros ambientes criados para este fim se mostra 

como fundamental para a compreensão do que significa o cárcere feminino atualmente. E, por 

isso, no próximo título nos cabe abordar como ocorreu essa continuação e quando as mulheres 

passaram a fazer parte desse isolamento institucionalizado, compreendendo que as instituições 

são construídas socialmente e pertencem a cenários sociais muito mais amplos (ANDRADE, 

2011).  

 

1.4 A penitência e o cárcere feminino 

 

 No cenário internacional, tem-se em 1645 o primeiro estabelecimento feminino, 

localizado em Amsterdã. Nessa instituição, as mulheres eram aprisionadas junto aos homens, 

sofrendo diversos tipos de abusos sexuais. Além disso, como era considerada uma casa de 

correção, seus afazeres consistiam em costurar, limpar e cozinhar para a comunidade 
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prisional. Apesar desse primeiro marco, a edificação do primeiro presídio exclusivamente 

feminino se deu nos Estados Unidos, em 1835. E até 1870, os relatos históricos apontam que 

era o único desse tipo, mas, já existiam presídios em que as mulheres ficavam separadas dos 

homens na França – década de 1820 – e Inglaterra - década de 1850 (ANDRADE, 2011). 

 Na época, ter uma prisão que atendesse as condições de gênero das mulheres 

significava ter um espaço no qual pudessem ser educadas para o cuidado do lar e tarefas 

domésticas (ANDRADE, 2011), sendo o tempo recluso utilizado como uma oportunidade de 

ensiná-las quais eram os seus lugares na sociedade: dentro de casa, responsáveis pelos 

afazeres domésticos, ou na cadeia, aprendendo estes afazeres para quando estivessem dentro 

de casa.  

 Nesse processo de construção de ideias, é importante a contextualização histórica 

acerca do momento legislativo e político em que foram edificados os primeiros presídios 

femininos no Brasil. E para analisar e buscar os principais relatos e produções da época, a 

pesquisadora Bruna Soares Angotti Batista de Andrade (2011) realizou o levantamento 

exploratório e a reunião e análise dos periódicos brasileiros sobre a temática, fazendo uma 

triagem de acordo com o contexto histórico das primeiras narrativas acerca do cárcere 

feminino no Brasil, correspondentes à década de 1950.  

 Apesar dos relatos terem ocorrido em momento posterior, as três primeiras unidades 

exclusivamente femininas do país foram arquitetadas nas décadas de 1930 e 1940, quais 

sejam: Instituto Feminino de Readaptação Social em Porto Alegre, estruturado em 1937, 

Presídio de Mulheres de São Paulo e Penitenciária de Mulheres de Bangu, sendo estes dois 

últimos concebidos em 1942 (ANDRADE, 2011). 

 O Instituto Feminino de Readaptação Social em Porto Alegre inicialmente possuía o 

nome de Reformatório de Mulheres Criminosas e foi o primeiro espaço brasileiro institucional 

destinado à prisão feminina. Na época, era considerado como um grande avanço para 

solucionar os problemas penitenciários existentes no estado do Rio Grande do Sul e pertencia 

ao comando das Irmãs do Bom Pastor d’Angers. Relatos e pesquisas da antropóloga apontam 

que na época, predominava o entendimento de que não existiam no Brasil mulheres aptas a 

trabalharem diretamente com as presas, uma vez que estas ainda estavam em pouca 

quantidade no mercado de trabalho e, por isso, o trabalho religioso das Irmãs foi uma 

alternativa encontrada para a administração da educação – cristã – das mulheres criminosas 

(ANDRADE, 2011). 

 Em relação a Penitenciária de Bangu, no boletim mensal A Estrela o presídio era 

vinculado à imagem de um lugar humanizado, com foco na recuperação da detenta. Produzido 
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na penitenciária masculina Central do Distrito Federal, na época, Rio de Janeiro, o periódico 

foi uma das primeiras produções históricas nacionais sobre as mulheres encarceradas e era 

composto por artigos escritos pelos funcionários, presidiários(as), jornalistas e juristas, sendo 

a quantidade de escritos femininos encontrados no periódico inferior a de escritos masculinos. 

Na época, havia uma grande preocupação em estruturar um espaço que garantisse os 

tratamentos próprios às mulheres, sem que a elas fossem destinados privilégios e regalias não 

recebidos pelos homens presos (ANDRADE, 2011).  

 O boletim era comercializado visando arrecadar fundos para a assistência social dos 

encarcerados e das encarceradas da Penitenciária Central do Distrito Federal - a qual estava 

submetida a Penitenciária de Mulheres de Bangu - e suas respectivas famílias, funcionando 

como um porta voz das presas com externo. No periódico, a religião sempre aparecia como 

elemento essencial na recuperação da condenada e demonstrava, também, a voz pacífica do 

preso feliz em um lugar que se permitia a reintegração social, apresentando a imagem 

específica do ambiente prisional humanizado. (ANDRADE, 2011).  

 Um importante ponto a ser destacado é o fato de que, nesse período da história, os 

crimes e suas consequências eram determinados pelo Código Penal de 1940 e Código de 

Processo Penal de 1941, que permanecem em vigor até os dias atuais. É necessário salientar, 

também, que antes da criação desses espaços no Brasil, as mulheres ficavam presas juntas aos 

homens. Em 1929, por exemplo, existem relatos do Conselho Penitenciário do Distrito 

Federal que demonstram que muitas dessas mulheres eram recolhidas pelo crime de vadiagem 

nos presídios masculinos e sequer existem registros do porquê foram assim enquadradas. 

Além disso, muitas eram as narrativas de que essas mulheres exacerbavam o sacrifício da 

abstinência dos homens nas cadeias e que por isso deveriam ocupar espaços separados. Ou 

seja, a construção de presídios exclusivamente femininos no Brasil decorria da necessidade de 

garantir calmaria ao cumprimento da pena dos homens (HELPES, 2013).  

 Após esses marcos históricos iniciais, diversos presídios femininos foram sendo 

edificados no país e cada vez mais mulheres foram sendo presas. Na história recente, em 2016 

havia 1.418 unidades femininas e em 2017 esse número aumentou para 1.507 (INFOPEN, 

2017). Além disso, a população carcerária feminina aumentou em 656% entre 2000 e 2016, 

enquanto, nesse mesmo período, o número de homens encarcerados aumentou em 293% 

(ALMEIDA, 2019).  

 Mesmo com números expressivos, a invisibilidade dessas mulheres se mostra como 

uma realidade: segundo informações do projeto “Mulheres Encarceradas” da Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo (MULHERESEMPRISÃO, 2020), estado com a maior 
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população prisional feminina do Brasil, mais de 70% das mães em cárcere declararam não 

receber visitas dos filhos e filhas. Além do afastamento e exclusão familiares, outros desafios 

são encontrados pelas mulheres antes, durante e após o período em que se encontram privadas 

de liberdade, como superlotação de celas, desamparo médico e jurídico e dificuldades em 

entrar no mercado de trabalho devido ao estigma que carregam após saírem das prisões.  

 E é dentro desse contexto, buscando trazer soluções para os problemas ocasionados 

e/ou agravados pelo cárcere no Brasil, que surge, em Minas Gerais, a Associação de Proteção 

aos Condenados. De acordo com esse método, as pessoas privadas de liberdade são chamadas 

pelo próprio nome e denominadas como recuperandas e recuperandos, o que não acontece nos 

presídios convencionais. Além disso, estudam, trabalham, recebem assistência médica e 

jurídica e custam menos ao Estado do que os presidiários do sistema carcerário comum 

(VARGAS, 2009, p.134).  

 Por isso, buscando adentrar e aprofundar o estudo acerca desse método prisional 

alternativo brasileiro, abordaremos no próximo capítulo o seu surgimento, criação, 

fundamentos e alguns aspectos que envolvem a rotina das mulheres presas nas unidades 

femininas, visando compreender a relação do sistema APAC com o Direito e com a história 

das mulheres privadas de liberdade.  
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(...) Grande é a missão 

De ser instrumento na mudança de mentalidade 

Para que se quebrem as algemas 

E alcancem a verdadeira liberdade 

APAC 40 anos 

Restaurando vidas 

Resgatando sonhos 

Sarando feridas 

Seguindo o caminho 

Que a mão de Deus move 

Vivenciando o amor 

Pois do amor ninguém foge. 

 

Wellington Silva e Marlon Samuel 
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2 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS CONDENADOS (E CONDENADAS) 

 

2.1 Surgimento  

  

 Durante a década de 70, período de ditadura militar no país, as pessoas presas eram 

submetidas às diversas formas de violações de prerrogativas que ultrapassavam a restrição de 

liberdade, como: torturas, celas lotadas, privação de banho de sol, censura de 

correspondências e alimentação estragada (JOZINO; CRUZ, 2018). Por isso, buscando trazer 

um novo quadro para o sistema penitenciário brasileiro, em 1972 o advogado Mário Ottoboni 

reuniu um grupo de voluntários cristãos que tinham como objetivo principal evangelizar os 

presos da cidade de São José dos Campos, São Paulo, entendendo que a religião seria uma 

forma de implementar melhorias na penitenciária local (SANTIAGO; SILVA, 2017).  

 Essa primeira atuação voluntária representou um grande marco inicial para o 

desenvolvimento do método APAC, que hoje conta com a colaboração de diversos 

voluntários e voluntárias e, também, com o apoio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

(TJMG). E para que possamos compreender como se deu a institucionalização da metodologia 

no país, serão utilizados autores e autoras que se dedicaram ao estudo sobre essa realidade 

prisional alternativa.  

 Inicialmente, a sigla APAC significava “Amando ao Próximo Amarás a Cristo”. 

Afirma a pesquisadora Laura Jimena Ordóñez Vargas (2009) que quando essa atuação foi 

transformada em uma ONG encarregada de gerir a cadeia de Humaitá, localizada na cidade de 

São José dos Campos, dada a inconstitucionalidade de uma instância religiosa na 

administração da execução penal em um Estado laico, a APAC modificou o conteúdo da sua 

sigla para “Associação de Proteção aos Condenados” e se tornou uma entidade de direito 

privado, oficializada em 1975.   

 Após essas experiências iniciais, o método foi replicado e teve grande adesão social. 

Como consequência dessa aprovação pública, o primeiro espaço físico institucional da APAC, 

voltado para os presos homens, foi fundado em 1984 na cidade de Itaúna, Minas Gerais, 

funcionando dentro das instalações da cadeia da cidade. Contudo, foi somente em 1997 que a 

APAC se instalou em um estabelecimento próprio (VARGAS, 2009). 

 A partir de então, começou-se a se pensar acerca da possibilidade de consolidação 

dessa atuação pelo Poder Judiciário e foi em 2001, através da implantação do Programa 
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Novos Rumos4, que o método foi institucionalizado pelo TJMG. E em decorrência disso, 

atualmente as APACs funcionam como política pública de execução penal no estado, tendo o 

Poder Legislativo as reconhecido como entidades através da Lei n. 15.299/20045, destinando 

diversos recursos às unidades por meio de convênios firmados com o Poder Executivo 

(SILVA, 2012, p. 6-7).  

 Outro marco de grande importância no estado de Minas Gerais foi a determinação 

trazida pela Lei Estadual n. 22.864/2018 de que 20% dos recursos orçamentários para a 

criação de vagas no sistema prisional deverão ser destinados as unidades administradas por 

entidades civis, como as APACs. E dentro dessa destinação, cada uma das unidades possui 

gestão própria e é filiada à Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC), 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e com sede em Itaúna, Minas Gerais. 

 Por isso, é da FBAC a responsabilidade pela fiscalização, orientação e assistência às 

APACs, possuindo como diretriz o desenvolvimento de estratégias para implantação do 

método em todas as Comarcas do Brasil6. Após essas considerações iniciais, importantes para 

a compreensão de como se deu a institucionalização do método, faremos agora uma análise de 

como funciona e quais são os fundamentos que norteiam a aplicação desse modelo alternativo 

de prisão dos corpos.  

 

2.2 A execução penal proposta pela APAC   

   

 Com grande apoio encontrado no TJMG, o método APAC foi acolhido pelo Judiciário 

como alternativa legal ao cumprimento de pena no presídio comum. No estudo da Lei de 

Execução Penal à luz do método APAC, a desembargadora aposentada Jane Ribeiro Silva 

(2012) destaca que a metodologia em nada se afasta das exigências trazidas pela Lei de 

Execução Penal, uma vez que em seu artigo 4º é estabelecido que o Estado deverá ter a 

sociedade participando nas atividades de execução da pena.  

 
4 O Programa Novos Rumos – atualmente regulamentado pela Resolução n. 925/2020 do TJMG – é integrado 

por três segmentos permanentes: a APAC, visando que sua metodologia seja implementada em todas as 

comarcas do estado de Minas Gerais, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, qual 

acompanha as execuções penais através de iniciativas como mutirões, e o Programa de Atenção ao Paciente 

Judiciário, que busca assessorar  à  individualização  da  aplicação das  medidas socioeducativas e de segurança.    
5 Um dos deputados que atuou nessa mudança legislativa, Durval Ângelo Andrade (2016, p. 54-56) afirma que a 

aprovação dessa lei foi uma mudança importante pela diferenciação trazida entre a atuação das APACs e das 

parcerias público-privadas no cumprimento de pena, uma vez que estas possuíam como objetivo principal o 

lucro e as APACs, por sua vez, possuem como objetivo principal a ação voluntária e comunitária na recuperação 

do presidiário.  
6 O objetivo de fazer com que o método APAC seja implementado em todas as comarcas do país é uma 

determinação trazida pelo Estatuto Social da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados. 
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 Portanto, em cada uma das unidades, essa participação ocorre de forma efetiva através 

dos voluntários e voluntárias que realizam cursos de capacitação para que possam auxiliar na 

rotina desses espaços. Para a autora, como ainda não foi encontrado um meio de substituir as 

penas privativas de liberdade cominadas aos crimes mais graves, a APAC se apresentaria 

como uma alternativa de fazer com que a dignidade da pessoa humana fosse respeitada.   

 

A experiência da atuação das APACs, em Minas Gerais, é quiçá um dos mais 

promissores avanços no âmbito do Direito Carcerário, evidenciando a vocação do 

Estado para a inovação e para as parcerias dos Poderes com a sociedade. A 

concatenação de esforços entre Poder Judiciário, Poder Executivo e a Sociedade 

Civil organizada permitiu-nos avançar na implementação desse modelo, que hoje se 

mostra como a grande possibilidade para tornar a cadeia mais humana (SILVA, 

2012, p. 13)  

  

 Sobre esse aspecto de “humanização” das cadeias, ressalta-se que diversos são os 

mandamentos legais que deveriam fazer com que a pessoa presa tivesse restringida apenas a 

sua liberdade de ir e vir, a exemplo da vedação de tratamentos desumanos ou degradantes, 

necessidade de respeito à integridade física e moral, recebimento de assistência material, 

jurídica e educacional, entre outras disposições encontradas na Constituição Federal e na Lei 

de Execução Penal. Contudo, contrariamente à essas determinações, os condenados e 

condenadas precisam lutar para conseguir algo que nenhuma decisão judicial deveria lhes 

retirar: a dignidade (SILVA, 2012).  

 Surgem, então, diversas diretrizes adotadas pelo método APAC que visam garantir 

com que as prerrogativas das pessoas presas não sejam violadas. Essas orientações são 

aplicadas nos presídios que utilizam a metodologia, denominados de Centros de Reintegração 

Social, onde são desenvolvidas ações de assistência social, educacional, cultural e de saúde e 

realização cursos e treinamentos que visem capacitar as pessoas privadas de liberdade, 

funcionários, voluntários, administradores e parceiros do método7.  

 Dessa forma, diferentemente da política de construção de cadeias nos moldes do 

sistema tradicional, que possuem como única finalidade a segregação e o castigo 

(ANDRADE, 2016), o método APAC se apresentaria no cenário nacional como uma prisão 

alternativa que se utiliza da valorização humana, através da participação da família, 

comunidade e de ideais religiosos relacionados à evangelização. 

 

 
7 Essas são algumas das determinações trazidas pelo Estatuto Social da Fraternidade Brasileira de Assistência 

aos Condenados, que possui abrangência nacional e estabelece diversas regras de funcionamento para as 

unidades da APAC.  
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 Figura 1 - Unidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul 

 

               Fonte: APAC DE PORTO ALEGRE, 2021. 

 

2.3 Metodologia APAC 

  

 Partindo da premissa utilizada por Andrade (2011, p. 29), de que a instituição cria o 

institucionalizado ao delimitar de que forma seus sujeitos deverão reagir aos limites impostos, 

uma importante característica a ser discutida dentro da metodologia APAC é a orientação de 

que todas as intervenções e atividades sejam pautadas pelos doze fundamentos obrigatórios, 

quais sejam: participação da comunidade; recuperando ajuda recuperando; trabalho; religião; 

assistência jurídica; assistência à saúde; valorização humana; família; voluntário e sua 

formação; centro de reintegração social; mérito e a jornada de libertação com Cristo 

(PIMENTA; FONSECA, 2017).  

 Para o idealizador do método APAC, o presídio não deve ser transformado em um 

local onde o delinquente se sinta de férias, devendo ser lembrado de que o sofrimento o 

conduz à reflexão, facilita o encontro com a realidade e aproxima de Deus (OTTOBONI, 

1978 apud VARGAS, 2009). Dessa forma, os doze fundamentos se apresentariam como uma 

forma de fazer com que as regras sociais de convivência nesses espaços sejam obedecidas. 

Nas palavras da socióloga Nayara Moreira Lisardo Pasti: 
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Foi possível observar que na realidade, muitas das características da rotina e do 

comportamento dos recuperandos e aplicadores do método é relacionado à 

valorização humana, como a ausência de guardas armados, a entrega das chaves dos 

estabelecimentos para recuperandos designados, o tratamento pelo nome, uso de 

crachás e a vedação da utilização de apelidos, o manuseio de pratos e copos de 

vidro, talheres (inclusive facas) de metal, o fato de os próprios internos prepararem 

os alimentos consumidos, a não utilização de uniformes e algemas e a 

obrigatoriedade de apresentarem-se sempre limpos e arrumados, assim como a 

organização exigida nas celas, espaços de trabalho e áreas comuns e etc (2015, p. 

12). 

 

 Dentro desses aspectos trazidos pela autora, no que se refere a inexistência de guardas 

armados dentro das APACs, a socióloga relata que quando os recuperandos e as recuperandas 

ingressam nas unidades, muitos confessam que cogitaram fugir. Mas também narram que 

desistiram da ideia devido ao tratamento que receberam dos funcionários e voluntários, uma 

vez que estes ao demonstrarem depositar confiança, promoveram um certo apaziguamento das 

resistências à adaptação e às intenções de fuga (PASTI, 2015).   

 Para a equipe entrevistada pela socióloga em sua pesquisa, essa postura de confiança 

depositada pela APAC aos privados de liberdade decorreria do fundamento institucional de 

valorização humana que, segundo eles, seria essencial para que os objetivos de 

ressocialização dos condenados e manutenção dos baixos índices de reincidência fossem 

alcançados (PASTI, 2015). Essas baixas taxas de reincidência mencionadas são comprovadas 

em números: em 2016, a média nacional de não reincidência dos egressos dos presídios 

tradicionais era de 15%, enquanto nas APACs esse número era de 90% (ANDRADE, 2016). 

Além disso, segundo dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2017 a 

reincidência nas APACs girava em torno de 2% a 30%, enquanto nos presídios tradicionais 

esse número era de 70% (BRASIL, 2017).  

 Afirma o professor e deputado estadual de Minas Gerais Durval Ângelo Andrade 

(2016) que uma série de outros fatores também poderiam servir de justificativa para a adoção 

desse sistema prisional, como por exemplo: melhores instalações, menor número de 

condenados cumprindo pena em um mesmo ambiente, proximidade do núcleo familiar e 

afetivo, possibilidade de escolarização e ausência de ociosidade. Além disso, um outro ponto 

benéfico para o autor seria o fato de que as atividades do método são voltadas ao resgate da 

autoestima dos recuperandos, através da aquisição de valores religiosos que os libertariam de 

qualquer prisão.  

 E para que tais objetivos sejam cumpridos, os doze fundamentos atuam de forma 

conjunta através da realização de diversos trabalhos e atividades voltados ao aprendizado 

social, profissional e espiritual, com uma forte fiscalização do comportamento do recuperando 



32 

 

e da recuperanda (VARGAS, 2009). O fundamento relacionado ao mérito, por exemplo, se 

relaciona com os critérios legais subjetivos e objetivos para a progressão de regime, e, 

também, com a avaliação do preso de acordo com as atividades propostas pelo método. 

Pontua o idealizador, que “o mérito deve sempre sobrepor-se ao aspecto objetivo da pena, 

exatamente porque é nele que reside a segurança do condenado e da sociedade” (OTTOBONI, 

2006, p. 47 apud VARGAS, 2009, p. 138).   

 Um dos requisitos para que o preso cumpra a sua pena dentro da APAC é o de que 

seus familiares residam na Comarca e possam, dessa forma, se envolver ativamente no 

funcionamento desse espaço prisional. E além desse requisito, dispõe a Portaria n. 

653/PR/2017 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que o preso condenado a pena privativa 

de liberdade, independente do crime, da duração da pena e do seu regime de cumprimento, 

poderá ser transferido para os Centros de Reintegração Social geridos pelas APACs.  

 Essa transferência deve ocorrer por meio de ato motivado pelo Juiz da Execução e 

após ouvido o Ministério Público, devendo, para tanto, serem obedecidas as seguintes 

condições: que seja manifestado o interesse pela transferência e intenção de se ajustar às 

regras do método por meio de anuência em ato processual devidamente documentado, e que 

se mantenham vínculos familiares ou sociais há pelo menos 1 (um) ano na região do estado 

onde estiver localizado o Centro de Reintegração Social.  

 

2.3.1 A dignidade da pessoa humana e o controle exercido pela religião  

 

 O direito a assistência religiosa é protegido pela Lei de Execução Penal, que em seu 

artigo 41 a estabelece como sendo um direito do preso, pontuando o idealizador das APACs, 

Mário Ottoboni (2004 apud SANTIAGO; SILVA, 2017), que a religião se mostra como uma 

forma de proporcionar ao condenado condições para que se recupere, visando proteger a 

sociedade, promover a justiça e socorrer as vítimas. Contudo, a religião atuando de forma 

isolada não seria suficiente para que o preso fosse recuperado.  

 Desse modo, um dos pontos altos da metodologia é a Jornada de Libertação com 

Cristo, um retiro espiritual realizado anualmente em que a instituição busca “matar o 

criminoso e salvar o homem”, fazendo com que o apenado se arrependa dos erros cometidos e 

se transforme em uma nova pessoa.  

 Além do fundamento da religião, a Jornada de Libertação com Cristo se apresentaria 

como uma forma de aprofundar esses ensinamentos religiosos e, também, provocar uma 

reflexão ao recuperando sobre outros aspectos do seu cumprimento de pena. Para Durval 
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Ângelo Andrade (2016), deve-se compreender que a metodologia não se propõe a ser uma 

entidade religiosa e não se presta ao proselitismo religioso às custas do Estado. E isso 

ocorreria porque o método APAC defende o princípio da laicidade e acolhe todos os apenados 

das comarcas que tenham um Centro de Reintegração Social, independentemente de religiões 

e acessível, inclusive, a quem não professe qualquer crença.  

 

A Jornada de Libertação representa o centro do método APAC. Desenvolvida em 

duas etapas, é constituída de um conjunto de palestras e reflexões e, durante três 

dias, o recuperando é provocado para a adoção de uma nova filosofia de vida, 

refletindo sobre suas ações, fazendo uma autocrítica e repensando seu rumo dali para 

frente. Há uma motivação, com testemunhos e músicas, e um clima psicológico que 

envolve o participante. Na primeira etapa, tendo a parábola do "Filho Pródigo" como 

referência, o "jornadeiro" é levado a refletir sobre Jesus Cristo, culminando no 

retorno ao seio da família, em um encontro com seus parentes. A segunda etapa 

consiste na busca do autoconhecimento. Nela, o recuperando é motivado a rever o 

filme de sua vida, procurando encontrar-se consigo, com o outro e com Deus - ou 

outro nome que se queira dar a este absoluto na vida. (...) O método APAC, no 

entanto, não faz apologia a denominações ou religiões, havendo, inclusive, 

testemunhos de vários recuperandos ateus e judeus que passaram por um Centro de 

Recuperação Social e enxergaram neste princípio uma norma mais histórico/ética do 

que dogmática de fé (ANDRADE, 2016, p. 63-64).  

 

 Contudo, assim como os outros onze fundamentos que foram apresentados, a Jornada 

de Libertação com Cristo é obrigatória dentro da APAC, não sendo exigida apenas a 

experiencia pessoal da vivencia do encontro com Cristo, o que dependeria da vontade de cada 

recuperando (ANDRADE, 2016).  Nesse sentido, em uma pesquisa de campo realizada nas 

unidades femininas e masculinas da cidade de Itaúna, Minas Gerais, os relatos são de que a 

conversão religiosa de muitos se deu durante o cumprimento de pena nos presídios comuns e, 

outros, dentro da APAC (PASTI, 2015).  

 Dessa forma, apesar do requisito adotado de que seja do próprio apenado ou apenada a 

escolha por cumprir a pena dentro dos Centros de Reintegração Social da APAC, cumpre 

ressaltar que o ingresso nas unidades pode funcionar como uma tentativa de amenização do 

sofrimento por aqueles e aquelas que se veem obrigados a aceitarem a religiosidade como 

forma de evitar as violações de direitos que acontecem nas prisões tradicionais. Algumas 

recuperandas relatam, inclusive, que sofreram violência física e moral no sistema comum, 

alegando que obedecem ao rígido regramento da APAC para evitarem o retorno ao cárcere 

tradicional (PASTI, 2015).  

 

2.4 Espaço físico e unidades   
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 Ainda sobre o funcionamento desse modelo alternativo de prisão, no site institucional 

da FBAC diversas informações são encontradas e foram utilizadas na pesquisa. A primeira 

delas é a de que, após utilizar vários projetos ao longo das últimas décadas, em 2020, pela 

primeira vez, a FBAC elaborou um projeto arquitetônico padrão para a construção das 

APACs, em que são observados espaços como horta, biblioteca, sala de aula, praça e 

auditório.  

 Outra informação encontrada através do site é a de que atualmente existem 57 

unidades em funcionamento, espalhadas por sete estados brasileiros, quais sejam: 

1. Minas Gerais (42 unidades, com capacidade para 4600 recuperandos/as), nas cidades 

de: Alfenas, Araxá; Arcos; Campo Belo; Caratinga; Conselheiro Lafaiete; Frutal; 

Inhapim; Itabira; Itabirito; Itaúna; Ituiutaba; Januária; Lagoa da Prata; Manhuaçu; 

Manhumirim; Nova Lima; Paracatu; Passos; Patos de Minas; Patrocínio; Pedra Azul; 

Perdões; Pirapora; Pouso Alegre; Salinas; Santa Bárbara; Santa Luzia; Santa Maria do 

Suaçuí; São João del Rei; Sete Lagoas; Teófilo Otoni; Varginha; Viçosa. As unidades 

femininas em funcionamento estão todas no estado mineiro: Belo Horizonte; 

Conselheiro Lafaiete; Frutal; Governador Valadares; Itaúna; Pouso Alegre; Rio 

Piracicaba; e São João del Rei;  

2. Maranhão (7 unidades, com capacidade para 500 recuperandos), nas cidades de: São 

Luís; Itapecuru-Mirim; Viana; Bacabal; Pedreiras; Imperatriz; e Timon; 

3. Paraná (3 unidades, com capacidade para 120 recuperandos), nas cidades de: 

Barracão; Ivaiporã; e Pato Branco; 

4. Espírito Santo (1 unidade, com capacidade para 50 recuperandos), na cidade de: 

Cachoeiro de Itapemirim; 

5. Rondônia (1 unidade, com capacidade para 50 recuperandos), na cidade de: Ji-Paraná; 

6. Rio Grande do Sul (2 unidades, com capacidade para 60 recuperandos), nas cidades 

de: Porto Alegre e Pelotas; 

7. Rio Grande do Norte (1 unidade, com capacidade para 20 recuperandos), na cidade de: 

Macau. 
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Figura 2 – Projeto arquitetônico elaborado em 2020 para a construção das novas APACs 

 

   Fonte: FRATERNIDADE BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS, 2021. 
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 Percebe-se, dessa, forma, que das 57 unidades em funcionamento, apenas 8 são 

destinadas ao encarceramento feminino, todas no estado de Minas Gerais. E esse fato nos leva 

ao início de uma reflexão que será realizada adiante: a apresentação do método APAC como 

uma estratégia de humanização do cumprimento da pena pode não ser a mesma impressão 

quando se fala das questões de gênero dentro desses espaços. 

 A ideia de descentralização do sistema penitenciário existente no método APAC, 

apresentada como um dos meios para cessar as violações de direitos que existem em grandes 

presídios, na verdade, se configura como um novo método de encarceramento. Se diferencia 

das prisões tradicionais por serem unidades distribuídas e descentralizadas que conseguem 

romper, em certa medida, com a violência simbólica presente nesses ambientes tradicionais, 

mas, assim como estes, não ressocializam as presas jovens (VEDOVELLO, 2008).  

 Nesse sentido, tanto no método APAC como nos presídios tradicionais, a punição 

destinada às mulheres encarceradas se mostra ainda maior, diante da falta de iniciativas que 

observem suas necessidades próprias em razão da condição de gênero. Para Santiago e Silva 

(2017), a inexistência de um recorte de gênero nos fundamentos adotados pela APAC acarreta 

a inobservância de questões específicas, como: aspectos relacionados a maternidade, 

necessidade de absorventes, exames periódicos e outros fatores referentes a saúde e higiene. 

Dessa forma, pontuam que o tratamento destinado as presas duplicaria a violência contra as 

mulheres ao tratá-las como homens se fossem.  

  Por isso, apesar desse modelo de encarceramento funcionar tanto para os homens 

quanto para as mulheres, as perspectivas de gênero se mostram como instrumentos 

fundamentais dentro dessa análise. E isso ocorre devido ao fato de que desconsiderar tais 

perspectivas é assumir um descompromisso com as que foram, e ainda são, historicamente 

invisibilizadas, sendo a história das mulheres em cárcere considerada, também, uma história 

de apagamento (KLANOVICZ; BUGAI, 2019). 
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A sociedade cerceia os direitos de todas as mulheres, será que cabe a 

nós enquanto instituição prisional devolver esses direitos? 

(Frase dita pelo funcionário da APAC feminina de São João del Rei 

em entrevista transcrita manualmente realizada em 08/02/2021) 
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3 RELAÇÕES DE GÊNERO E MÉTODO APAC 

 

 Ao realizar uma pesquisa de campo na unidade feminina de Itaúna, afirma a 

historiadora Nayara Moreira Lisardo Pasti (2015) que apesar da metodologia APAC ter sido 

criada em 1972, passou a ser aplicada às mulheres apenas em 2007. Para a autora, tal fato se 

daria por dois motivos principais: superioridade no número de homens presos no estado de 

Minas Gerais e a criação de uma metodologia que não foi idealizada para ser aplicada em 

mulheres.  

 Ao observarem a desproporção entre a quantidade de unidades femininas e masculinas 

no Brasil e a influência das desigualdades de gênero nesses espaços, a pesquisadora Brunna 

Rabelo Santiago e o pesquisador Ronaldo Alves Marinho da Silva (2017) analisaram os dados 

sobre as APACs oriundos do Sistema Nacional de Informações Penitenciárias e do site do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que serão abordados a seguir.  

 Em 2017, o número de unidades em funcionamento no estado de Minas Gerais era de 

39, estando outras 58 em implementação. Na época, desse total, apenas 7 unidades eram 

femininas. E nos outros estados que também adotaram as APACs como método prisional 

sequer existiam unidades femininas. Por isso, para a autora e o autor, seria necessária uma 

expansão do método no que se refere as mulheres em cárcere, uma vez que essa lógica de 

exclusão é uma consequência da desigualdade de gênero que precisa ser enfrentada 

(SANTIAGO; SILVA, 2017). Sobre essa exclusão, conforme se demonstrou na narrativa 

inicial da pesquisa referente ao surgimento das prisões, as produções históricas acerca da 

criminalidade feminina demonstram como essa temática não era prioritária dentro da 

institucionalização do cárcere - e na APAC não seria diferente.  

 No ano de 2015, existiam 36 unidades e 2.488 recuperandos. Desse número, apenas 

169 eram mulheres (PASTI, 2015). Atualmente, de acordo com informações fornecidas em 

contato através do e-mail institucional da FBAC, existem 8 unidades femininas em 

funcionamento, promovendo a metodologia a uma média de 350 recuperandas. São 

localizadas nas cidades de Belo Horizonte, Conselheiro Lafaiete, Frutal, Governador 

Valadares, Itaúna, Pouso Alegre, Rio Piracicaba e São João del Rei. Em contrapartida, 

existem 49 unidades masculinas em funcionamento. Contudo, as diferenças entre esses 

espaços não são encontradas somente nos números de unidades existentes.  

 Buscando fazer contrapontos entre as realidades das unidades masculinas e femininas 

de Itaúna, pontua Nayara Moreira Lisardo Pasti (2015, p. 13):  
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Em relação ao trabalho e a profissionalização dentro das unidades APAC foi 

possível perceber que o leque de oportunidades para os homens é bem mais extenso. 

Há grande oferta de cursos profissionalizantes, inclusive no regime fechado (o foco 

nesse regime é a laborterapia) e no semiaberto há oficinas de marcenaria, produção 

de peças automotivas, carrinhos de mão, blocos de concreto, padaria e horta, 

enquanto na unidade feminina o trabalho concentra-se na confecção de produtos 

artesanais como almofadas, colchas e artesanato com EVA (borracha). Questionando 

os aplicadores do método a respeito de tal diferença todos os ouvidos alegaram que 

essa diferença decorreria apenas de razões estruturais, por não haver na unidade 

feminina espaço físico suficiente para a instalação de oficinas (a APAC feminina 

fica no antigo prédio da masculina e a construção é consideravelmente menor que a 

masculina), mas apontaram também uma maior dificuldade de firmar parcerias com 

empresas da região. Em relação aos estudos as oportunidades pareceram mais 

equivalentes, pois professores estaduais ministram aulas noturnas em ambas as 

unidades diariamente e há também o acesso ao ensino superior à distância 

igualmente para as mulheres e os homens  
  

 Desse modo, pontua também a autora que na rotina das unidades também existiriam 

outras diferenças no tratamento e nas oportunidades destinadas às mulheres e aos homens, 

como por exemplo, a atribuição de algumas características consideradas tipicamente 

femininas como a dificuldade no relacionamento e de receber ordens de outras mulheres. 

Identificou, também, a utilização habitual de expressões pelas próprias recuperandas e 

aplicadores do método, como “mulher é mais difícil”, “mulher é diferente” e “coisas de 

mulher” (PASTI, 2015, p. 14).  

 As principais diferenças que podem ser encontradas no cumprimento de pena entre as 

recuperandas e os recuperandos são, portanto, as atividades a que são submetidos dentro das 

unidades, os estereótipos destinados as mulheres e a falta de cursos e treinamentos que 

abordem as relações de gênero para os aplicadores do método, aspectos que serão abordados a 

seguir.  

 

3.1 Rotina e cumprimento de pena: o dia a dia das recuperandas de São João del Rei 

 

 No que se refere ao dia a dia das pessoas submetidas ao método APAC, percebeu-se 

que apesar das rotinas serem diferentes de acordo com o regime de cumprimento de pena e 

das características peculiares encontradas em cada unidade, alguns aspectos como a rígida 

disciplina de horários para realização das atividades e orações são encontrados. A exemplo da 

unidade masculina de Itaúna: 

 

Para o regime fechado, o toque de despertar é às seis horas e às sete já acontece o 

primeiro ato socializador do dia, que inclui oração, chamada e avisos, seguido de 

banho de sol. Durante o dia, os recuperandos têm diferentes atividades, como aulas 

de valorização, culto cristão (evangélico ou missa), encontros de Narcóticos 
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Anônimos ou Alcoólicos Anônimos. Os recém-chegados devem frequentar a 

"escolinha" do método APAC por três meses e participam também de trabalhos de 

terapia ocupacional. Os internos realizam, ainda, trabalhos para a "casa" e em 

diversas oficinas. Têm também acesso à prática de esportes. À noite, todos estudam, 

seja escola regular, universidade ou curso profissionalizante. Já no regime 

semiaberto - trabalho externo - o toque de despertar é às cinco horas da manhã. Às 

seis, os recuperandos saem para trabalho externo, devendo retornar às 19 horas. 

Depois, participam de aulas de valorização, culto cristão ou encontros de Narcóticos 

Anônimos, ou Alcoólicos Anônimos (ANDRADE, 2016, p. 70-71). 

  

 No intuito de compreender melhor as peculiaridades encontradas em cada uma das 8 

unidades femininas existentes, algumas foram as tentativas de contato com a FBAC e, 

também, com as respectivas unidades. Contudo, devido ao período pandêmico excepcional 

vivido em 2020 e 2021, somente obteve-se sucesso no contato com a unidade de São João del 

Rei, oportunidade em que foi realizada uma entrevista com um funcionário administrativo que 

será apresentada a seguir. Cumpre destacar também que o contato com a unidade foi realizado 

por e-mail e, posteriormente, foi realizada a entrevista através de uma reunião no Google 

Meet e ligação telefônica por meio do aplicativo WhatsApp. Devido à instabilidade da 

internet, a comunicação precisou ser interrompida em diversos momentos durante as 

perguntas e respostas, quais foram transcritas manualmente e serão apresentadas no final da 

pesquisa.  

 Além disso, destaca-se que as informações apresentadas devem ser analisadas através 

da compreensão de que cada unidade prisional possui peculiaridades específicas, fato que não 

deve ser descartado quando se estuda sobre esses espaços prisionais. Sobre o contexto de 

criação da referida unidade, no ano de 2016, os recuperandos da ala masculina de São João 

del Rei estavam envolvidos na construção da ala feminina, uma vez que a unidade já possuía 

45 detentas que cumpriam pena em um prédio alugado (ANDRADE, 2016). Foi em março de 

2018 que a ala feminina foi oficialmente inaugurada, sendo a terceira unidade feminina de 

Minas Gerais e, também, a primeira a receber presas provisórias. 

 De acordo com os dados fornecidos na entrevista, existem atualmente na unidade 65 

mulheres, com idades entre 18 e 66 anos: 9 estão no regime aberto, 13 no semiaberto, 24 no 

fechado e 19 são presas provisórias. Desse total, 42 são mães e seus filhos e filhas possuem 

idade entre 2 meses e 42 anos. Sobre esse aspecto, foi informado que os filhos menores de 6 

meses ficam com as recuperandas geralmente por 1 ano e hoje na unidade existe uma 

recuperanda grávida e duas crianças, uma de 2 meses e outra de 7. 
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Figura 3 - Unidade feminina de São João del Rei 

 

                  Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, 2018. 

 

 Além desses dados, informações referentes à situação socioeconômica também foram 

indicadas, constatando-se que 18 mulheres da unidade tiveram a família identificada como 

“com condições” e 8 receberiam algum tipo de auxílio ou estão buscando receber, como 

auxílio emergencial, carcerário ou bolsa família. 

 No que se refere aos aspectos referentes à rotina atual das recuperandas na unidade, foi 

informado que no regime fechado elas acordam às 6:00, arrumam a cama e tem o momento do 

banho. Às 7:00 acontece o primeiro ato socializador com a oração, seguido do café da manhã, 

que vai das 7:30 até às 8:00. Depois, acontece a limpeza do regime até às 9:00 e, então, 

começam os atos do dia - valorização humana, atendimento, aula de zumba, ioga, entre 

outros, todos realizados em dias e horários específicos da semana. Nos horários sem 

atividades predeterminadas, elas fazem laborterapia. Sobre essa atividade, foi informado que 

antes da pandemia era a de artesanato, mas, atualmente, as recuperandas têm produzido 

máscaras de proteção ao Covid-19, sendo o objetivo principal da laborterapia a reflexão a 

partir do artesanato. 
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Figura 4 – No dia 20 de outubro de 2020 a unidade de São João del Rei recebeu do projeto 

“Máscaras Pela Paz” o material para a produção de 35 mil máscaras de proteção ao Covid-19 

 

        Fonte: APAC FEMININA DE SÃO JOÃO DEL REI, 2020. 

 

Figura 5 - Quadros produzidos pelas recuperandas da unidade na atividade de laborterapia 

 

Fonte: APAC FEMININA DE SÃO JOÃO DEL REI, 2020. 
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Figura 6 - Artesanatos produzidos pelas recuperandas da unidade na atividade de laborterapia 

 

Fonte: APAC FEMININA DE SÃO JOÃO DEL REI, 2020. 

  

 No regime semiaberto, elas são responsáveis pela “produção da casa”, fazem comida e 

limpam os quintais, sendo o foco desse regime a profissionalização. Por isso, as recuperandas 

fazem diversos cursos, como a oficina de design de sobrancelha. Devido ao cenário atual 

pandêmico, essas atividades estão acontecendo na modalidade online. Por fim, no regime 

aberto, o foco principal é reinserção, sendo a base desse regime as explicações sobre como 

elaborar um bom currículo, conseguir um emprego e outros aspectos que envolvem o retorno 

ao convívio fora das unidades. E além dessas ações, algumas recuperandas específicas são 

responsáveis pelas chaves das celas, pela participação nos conselhos de cumprimento da 

ordem e disciplina, entre outras ações. As únicas atividades em comum, obrigatória nos três 

regimes, seriam a valorização humana, encontros sobre a dependência química e escola do 

método APAC.  
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Figura 7 – Trabalho produzido para a feira literária online realizada em 2020 através da 

parceria com a Escola Estadual Detetive Marco Antônio de Souza 

 

Fonte: APAC FEMININA DE SÃO JOÃO DEL REI, 2020.  

 

Figura 8 – Recuperanda durante a feira literária online realizada em 2020 através da parceria 

com a Escola Estadual Detetive Marco Antônio de Souza 

 

Fonte: APAC FEMININA DE SÃO JOÃO DEL REI, 2020. 
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Figura 9 - Recuperandas graduadas pelo programa “Viagem do Prisioneiro” que acontece em 

parceria com a Prison Fellowship International 

 

Fonte: APAC FEMININA DE SÃO JOÃO DEL REI, 2020. 

 

 Foi relatado também que o aspecto do abandono familiar se apresenta com muita 

frequência na unidade. Para o entrevistado, que já havia trabalhado na unidade masculina da 

cidade, no cumprimento de pena masculino tem-se um acompanhamento familiar muito 

maior, enquanto no feminino existiria uma espécie de abandono. Além disso, alegou que a 

falta de profissionais de saúde nesses espaços em número suficiente para atender as demandas 

das mulheres pode, junto ao abandono familiar, ser um fator que contribui para o 

adoecimento. Segundo ele, a quantidade de remédios utilizados na unidade feminina da 

cidade é de aproximadamente 1400 comprimidos por semana, com 65 recuperandas, e na 

masculina, com quase 300 recuperandos, são utilizados 200 comprimidos.  

 Em decorrência dos desdobramentos da pandemia, os encontros das recuperandas com 

as famílias foram completamente modificados, uma vez que buscando incentivar o contato 

delas com o núcleo familiar, antes ocorriam de forma trimestral, além dos semanais, o que 

não estaria acontecendo mais devido a possibilidade de contágio. Acerca desse aspecto, o 

entrevistado informou que pela mudança de cenário decorrente da pandemia do Covid-19, 

enquanto na unidade masculina da cidade o acesso de funcionários ficou mais restrito devido 

a possibilidade de contágio, na unidade feminina essa ausência seria algo impensável, uma 
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vez que a “pedagogia da presença”, relacionada com a “dependência extrema de atenção” 

pelas recuperandas, fez com que essa restrição não pudesse ocorrer de forma tão efetiva.  

 Além disso, informou que tais circunstâncias levam as recuperandas a se relacionarem 

entre si de forma muito maior que os homens, alegando que pela lei e pelo regulamento elas 

não poderiam ter essas relações, mas que isso que faz com que elas troquem cartas de amor 

entre regimes diferentes e se relacionem de forma escondida, existindo casos de egressas que 

após saírem da APAC se casaram.  

 

3.2 Presídios tradicionais femininos e Centros de Reintegração Social  

 

 As desigualdades de gênero a que são submetidas as mulheres trazem impactos ainda 

maiores dependendo das particularidades dos locais em que ocorrem, como nas prisões. Por 

isso, compreendendo que cada método prisional possui características singulares, considera-se 

importante fazer uma análise acerca das APACs femininas em comparação aos presídios 

tradicionais femininos, uma vez que a realidade vivenciada nesses espaços possui diversas 

características comuns e divergentes que merecem ser destacadas. 

 Inicialmente, cumpre ressaltar que durante a pesquisa optou-se por se referir aos 

presos e as presas do método como recuperandos e recuperandas, uma vez que essa é a 

denominação utilizada dentro das APACs, conforme se observa nos relatos e nas pesquisas 

sobre o tema. Essa, portanto, seria uma primeira diferenciação a ser feita. Enquanto nos 

presídios tradicionais femininos as mulheres encarceradas são tratadas por apelidos, nas 

APACs, ao chamá-las de recuperandas ou então pelo nome, busca-se aplicar a valorização 

humana proposta pelo método, por meio do reconhecimento da identidade daquela mulher 

(VARGAS, 2009).   

 A valorização humana, portanto, é um dos pontos mais relatados quando se estuda 

sobre o método APAC, uma vez que, diferentemente dos presídios tradicionais, as 

recuperandas não ficam trancadas em celas, não utilizam uniformes e têm acesso a itens de 

higiene pessoal e vestuário. Por isso, para Santiago e Silva (2017), a aplicação adequada do 

método APAC, observando as questões de gênero, poderia representar uma possível saída 

para a desumanidade verificada nos presídios tradicionais femininos.  

  A primeira unidade da APAC voltada exclusivamente para o encarceramento 

feminino foi a de Itaúna, em 2012. Dados referentes ao ano de 2016, demonstram que a 

unidade contava com 40 recuperandas, sendo 21 em regime fechado, 5 no regime semiaberto, 

12 no regime aberto e 2 não foram informadas. Destas 40, 20 frequentavam a escola e as que 
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não estavam no regime semiaberto trabalhavam no próprio Centro de Reintegração Social, 

exercendo atividades como artesanato, cozinha, portaria, cantina e cursos de maquiagem 

(ANDRADE, 2016).  

 Como o contexto das APACs é vivenciado pela minoria das mulheres encarceradas - 

cerca de 350 recuperandas -, um outro ponto a ser destacado diz respeito à diferença desse 

número quando comparado ao de mulheres submetidas aos presídios tradicionais, sendo esse 

número correspondente a 37.200, conforme dados fornecidos pelo Departamento 

Penitenciário Nacional (2019). Sobre esse aspecto, ressalta-se que o custo de manutenção de 

uma pessoa presa na APAC é de 1/3 do valor do presídio comum (SANTIAGO; SILVA, 

2017), ou seja, atualmente, custa-se mais caro encarcerar uma mulher no sistema comum, em 

que a violação de direitos é um cenário recorrente, do que em um sistema que possui a 

valorização humana como um de seus principais fundamentos.  

 Um outro grande aspecto abordado sobre as APACs é a diferença entre a porcentagem 

de reincidência quando comparada aos presídios tradicionais. Contudo, uma crítica que 

precisa ser feita é a de que esses dados correspondem a todas as pessoas presas, em um 

cenário que, apesar do número de mulheres presas estar em constante aumento, são os homens 

que majoritariamente fazem parte dessa prisão alternativa. Dessa forma, essa falta de 

discriminação nos dados fornecidos sobre as recuperandas das APACs seria prejudicial tanto 

para o aprimoramento do método como para as pesquisas realizadas sobre essas mulheres. 

   O que se percebe em comum nesses espaços, portanto, é que independentemente do 

método que se utiliza para aprisionar, as desigualdades de gênero acontecem de diversas 

formas e possuem reflexos como a invisibilidade. Segundo dados já apresentados do projeto 

“Mulheres Encarceradas” da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

(MULHERESEMPRISÃO, 2020), estado com a maior população prisional feminina do 

Brasil, mais de 70% das mães encarceradas nos presídios tradicionais declararam não receber 

visitas dos filhos. E em relação ao método APAC, esse cenário não é diferente. Para o 

entrevistado da unidade de São Joao del Rei, o sentimento de abandono impacta diretamente 

na rotina das recuperandas, o que faria com que elas refletissem sobre o fato de que não teria 

ninguém para recebê-las quando saírem desse espaço.  

 Ainda sobre os aspectos das desigualdades de gênero encontradas nesses espaços, as 

políticas estatais destinadas as mulheres foram um dos pontos levantados durante a entrevista, 

ressaltando-se o descaso com direitos basilares das mulheres dentro e fora dos presídios e 

evidenciando que a prisão, independente de funcionar através de um método não 

convencional, faz parte de um mesmo sistema patriarcal de opressões. 
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Tem uma coisa que sempre me intriga na APAC feminina. As instituições prisionais 

visam cercear a liberdade, só que em grande parte dos nossos casos as mulheres não 

tinham direitos na rua, direitos de comer, banho, teto, saúde e quando elas vêm 

presas elas ganham todos esses direitos, direitos de ter uma família, de ter fala, 

posicionamento, então elas perdem o único direito à liberdade. Isso me intriga muito 

porque se você perguntar quantas querem sair daqui, de 64 umas 15/20 falam que 

querem ficar, porque elas se tornaram humanas aqui dentro. Isso é muito 

contraditório porque não é uma casa de abrigo e a gente prepara as pessoas para 

voltarem para a rua. O que esse Estado com E maiúsculo não está fazendo para que 

essas mulheres não queiram ir para a rua? Elas têm mais direitos dentro da APAC do 

que fora. Eu falo no meu mestrado hoje que toda pesquisa tem que gerar política 

pública. Olhar o seu objeto de pesquisa com o olhar do todo, pensando em como 

isso pode afetar as mulheres. A sociedade cerceia os direitos de todas as mulheres, 

será que cabe a nós enquanto instituição prisional devolver esses direitos?8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Informação verbal coletada em entrevista transcrita manualmente realizada em 08/02/2021, através de encontro 

online pela plataforma Google Meet e ligação através do aplicativo WhatsApp. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As teorias sobre a criminalidade feminina apresentadas inicialmente demonstram 

como os diversos fenômenos sociais que fazem parte das cadeias foram determinantes para a 

construção do cárcere feminino nos dias atuais. O homem era o centro dos estudos sobre as 

mulheres criminosas e o crime, por sua vez, uma conduta essencialmente masculina, 

demonstrando como a privação de liberdade também está diretamente interligada às 

representações de gênero. 

 Anos depois, os padrões biológicos e sociais a que eram submetidas as mulheres ainda 

são uma realidade, sejam em métodos alternativos prisionais ou nos convencionais. Desse 

modo, ao se compreender que as instituições são construídas socialmente e pertencem a 

cenários sociais muito mais amplos (ANDRADE, 2011), a suposta vantagem da APAC sobre 

as prisões tradicionais – por ser um presídio humanizado destoante das violações que 

acontecem em outros presídios –, é um fato não questionado nos trabalhos descritivos sobre o 

método (VARGAS, 2009), fazendo com que a postura crítica em relação às questões de 

gênero nesses espaços também não aconteça.  

 Nesse sentido, para Maria Soares de Camargo (1978 apud VARGAS, 2009), o método 

APAC desconsidera fatores sociais e estruturais, sobrevalorizando a responsabilidade do 

crime no indivíduo e considerando apenas o preso de conduta má, que deve se ajustar à 

sociedade, fundamentalmente boa. Por isso, o método contribuiria para o sistema social 

vigente, e não para reformá-lo. 

 Um outro ponto a ser destacado dentro do método prisional apresentado são os 

fundamentos religiosos adotados. Assim como as APACs, o primeiro espaço brasileiro 

institucional destinado à prisão feminina – o Instituto Feminino de Readaptação Social em 

Porto Alegre – também tinha a religião como uma grande aliada, uma vez que pertencia ao 

comando das Irmãs do Bom Pastor d’Angers. A “liberdade” na escolha de cumprir a pena nos 

Centros de Reintegração Social das APACs, portanto, implicaria à prisão religiosa (1978 apud 

VARGAS, 2009), fato que se repete na história do cárcere feminino.  

 Sobre esse aspecto, observa-se também que na Penitenciária de Mulheres de Bangu, 

espaço em que se tem uma das primeiras produções históricas nacionais sobre as mulheres 

encarceradas, a religião sempre aparecia como elemento essencial na recuperação da 

condenada e demonstrava, também, a voz pacífica do preso feliz em um lugar que se permitia 

a reintegração social, apresentando a imagem específica do ambiente prisional humanizado 
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(ANDRADE, 2011), o que se assemelha ao ideal de presídio humanizado apresentado pelo 

método APAC.  

 Diante do estudo apresentado, a metodologia da APAC, portanto, não seria uma 

alternativa à prisão, mas sim uma prisão alternativa. E, por isso, assim como as prisões 

convencionais, possui como grande obstáculo o descaso estatal com as mulheres privadas de 

liberdade, sendo necessário um recorte de gênero nos princípios norteadores da APAC 

(SANTIAGO; SILVA, 2017). 

 Não tem como falar em prisão humanizada se ela não se propõe a combater as 

desigualdades de gênero, uma das formas de violações aos direitos humanos. Dessa forma, 

conclui-se que a prisão humanizada, por si só, não consegue romper com as diversas barreiras 

encontradas pelas mulheres presas, visto que as diferentes cadeias sociais responsáveis por as 

aprisionarem de diversas maneiras fazem parte de cenários sociais muito mais amplos e que 

precisam ser trabalhados de forma articulada ao cárcere. 
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ANEXO A  

Entrevista realizada pela plataforma Google Meet e por ligação telefônica através do 

aplicativo WhatsApp em 08/02/2021 às 15:00.  

 

Entrevistadora: Mariana Nogueira Moraes 

Entrevistado: M. L.  

Formação: Graduado em biologia e história com mestrado em educação 

Você se considera branco/preto/pardo/amarelo? Branco  

Gênero: Masculino 

Função: Encarregado administrativo na unidade de São João del Rei 

Entrevistadora: Exerce esse cargo desde quando nessa unidade? 

Entrevistado: Era funcionário da APAC masculina, onde ficou quase 3 anos e agora tem 3 

meses que está trabalhando na feminina  

Entrevistadora: Como você conheceu a APAC?  

Entrevistado: Pelo processo seletivo. Tem o concurso público, então quem trabalha é 

celetista. Acontece com recurso estatal, o edital abre e é divulgado pelas redes sociais do 

CEJUSC; Não sou de São João del Rei, vim cursar a graduação e vi que estava com processo 

seletivo; até então, não sabia o que era APAC 

Entrevistadora: Antes de trabalhar na APAC de São João del Rei, você recebeu algum tipo 

de treinamento?  

Entrevistado: Na minha época tinha um curso presencial que eu participei. Quem não fazia o 

curso aqui em São João, fazia em Itaúna, mas hoje em dia isso não acontece mais. Hoje tem o 

site do CIEMA e todo funcionário que entra faz o curso de 40 horas horas lá. Além disso, tem 

também o curso de reciclagem que a gente faz e o curso de voluntário anual em que todos os 

servidores que entram têm que participar.  

Entrevistadora: Esse treinamento era geral, voltado para todas as unidades, ou tinha algum 

treinamento específico ou diferenciado para quem lidaria diretamente com as APACs 

femininas? 

Entrevistado: O curso é geral para todas as APACs, igual para todo mundo. Não foca muito 

no burocrático, mas sim no trato com a pessoa presa, os fundamentos, direitos, saúde, 

educação, jurídico etc 

Entrevistadora: E como que acontece a divisão de quem vai trabalhar nas unidades 

femininas e quem vai para a masculina? 
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Entrevistado: Então, são 2 instituições separadas (masculina e feminina), com CNPJ 

diferente e o edital é separado, então quando você entra já sabe se vai trabalhar na feminina 

ou na masculina. Tanto que quando eu passei no concurso para trabalhar na feminina, eu tive 

que sair da masculina.  

Entrevistadora: Atualmente existem quantas recuperandas na unidade? 

Entrevistado: 64 e o máximo que já tivemos foi 75. Na masculina tem 298. Sobre isso, o juiz 

não permitiu que a nossa APAC fosse regional, o estado já tentou mas também não 

conseguiu; a ideia de ser regional seria para melhorar isso (se referindo ao número de 

recuperandas ser inferior ao de recuperandos). A APAC funciona por anexos, essa daqui é o 

3. A Comarca daqui tem 8 municípios que juntos não têm muitas mulheres encarceradas.  

Entrevistadora: Existe a portaria 538/PR/2016 (TJMG) que fala sobre os requisitos para o 

ingresso na APAC (família residindo na comarca, manifestação por escrito do compromisso 

em seguir os regulamentos da instituição etc). Segundo essa portaria, existe uma fila de 

espera. Quantas mulheres hoje estão na fila de espera p/ ingressar na APAC de São João del 

Rei? 

Entrevistado: Na APAC masculina quem faz a lista de espera é o juiz de execução. Na 

feminina não tem isso, porque somos o único presídio que tem o regime provisório, então as 

presas vão direto, não tem lista. Esse é um ponto de dificuldade no nosso trabalho por que 

muitas não passaram antes pelo presidio e ai muitas conhecem essa realidade pela gente, então 

o problema em ter provisórias no sistema que foi feito para os condenados é que quem é do 

provisório não tem tanto medo de cometer falta.  

Entrevistadora: Provisório que você fala são as prisões preventivas, temporárias etc que 

acontecem antes da condenação, né?  

Entrevistado: Isso. Custódia, preventiva, depende da época.  

Entrevistadora: Na unidade vocês recebem só as provisórias? 

Entrevistado: Aqui recebe de todos os tipos, condenadas ou não, vai depender do regime. 

Mas, em qualquer deles, não tem fila. Só tem fila no masculino. 

Entrevistadora: Como funciona o ingresso das recuperandas na unidade? 

Entrevistado: Digamos que venha uma sozinha direto da rua para a APAC, vai seguir o 

procedimento comum: o juiz expede mandado de prisão, prendem ela na rua, vai para a 

delegacia e depois vem direto pra APAC. Aqui ela é revistada e já é inserida. Quando vem 

alguma já condenada, geralmente vem mais de uma junta e ai é diferente. Tem toda uma 

conversa com funcionário, apresentação das funções, da unidade etc.  
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Entrevistadora: Nesse ingresso, vocês coletam dados como raça, idade, etc ou recebem esses 

dados do Tribunal de Justiça? 

Entrevistado: Coletamos, não recebemos nada. Isso até dificulta porque é uma pessoa só 

responsável por isso para todas as unidades, não temos acesso ao sistema do INFOPEN. 

Fazemos tudo pelo CEJUSC, mandamos tudo por lá, e eles tem o núcleo de movimentação 

carceraria. É tudo por meio de formulário. Quando não vem com o INFOPEN a gente não 

consegue nem admitir por causa dos dados. É muito complicado, tanto que no relatório do 

CNJ perguntam se a gente alimenta o SIGPRI. Mas, a gente manda para lá, se eles atualizam a 

gente não sabe. A gente faz esse formulário perguntando quantos filhos, religião, se é casada, 

etc.  

Entrevistadora: Vocês poderiam compartilhar esses dados depois para a pesquisa?  

Entrevistado: É complicado divulgar os nomes, mas se forem dados gerais sobre as 

estatísticas da unidade eu te mando sim.   

Entrevistadora: Um dos fundamentos da APAC é a participação da família no cumprimento 

da pena, como funciona essa integração? As famílias podem visitar as recuperandas? 

Entrevistado: Olha, a gente tem dois cenários de visita, né, antes da pandemia e depois. 

Antes da pandemia a pessoa tinha que fazer cadastro e se fosse parente de 2º grau era 

diferente, porque tem um relatório social feito pela equipe multidisciplinar (psicóloga, 

assistente social) e a gente anexa ao cadastro da pessoa. A partir disso, é autorizada a visita. 

Todos os familiares devem fazer cadastro. As visitas aconteciam todo domingo, com duração 

de 4 horas, mas o turno em que ela acontece depende do regime. Na visita pode entrar quantos 

parentes quiser, é para toda a família, não tem exceção. 

Entrevistadora: Em relação as recuperandas são mães, como funciona? 

Entrevistado: Os filhos menores de 6 meses ficam com elas aqui e geralmente a gente pede 

extensão de mais 6 meses, ai as crianças ficam 1 ano. Hoje aqui tem uma criança de 2 meses, 

uma de 7 meses e uma recuperanda grávida. 

Entrevistadora: E no dia a dia, você pode explicar mais ou menos como é a rotina das 

recuperandas? 

Entrevistado: Depende do regime. No fechado elas levantam às 6:00, arrumam a cama e tem 

o momento do banho, às 7:00 acontece o primeiro ato socializador com a oração da manhã, 

7:30 começa o café e vai até as 8:00, depois tem limpeza do regime até as 9:00 e então 

começam os atos do dia (valorização humana, atendimento, aula de zumba, ioga etc, tudo isso 

é feito em alguns horários da semana); no horário q não tem atividade predeterminada elas 

fazem laborterapia, antes da pandemia elas faziam artesanato e agora estão fazendo máscara. 
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O objetivo é que elas reflitam sobre os atos a partir do artesanato, eles são demorados para 

que seja um momento de reflexão, isso no regime fechado. Tem também algumas 

recuperandas específicas com funções: ficar responsável pelas chaves das celas, participar dos 

conselhos de cumprimento da ordem e disciplina, entre outras. O regime fechado é voltado à 

reflexão. No semiaberto, elas são responsáveis pela produção da casa, fazem comida, limpam 

os quintais, é mais voltado para a profissionalização. Tem curso, oficina de design de 

sobrancelha e agora estão sendo todos online por causa da pandemia.  No regime aberto é 

reinserção, elas ficam das 6 da noite 6 da manhã e aos sábados, domingos e feriados. A base 

desse regime é explicar como conseguir emprego, fazer currículo, essas coisas. A única 

atividade em comum dos regimes são a valorização humana, dependência química e escola do 

método APAC, essas são obrigatórias;  

Entrevistadora: Já tiveram na unidade alguma recuperanda que se recusasse a seguir os 

regulamentos e fundamentos da APAC? Como a equipe procedeu? 

Entrevistado: Olha, quando elas chegam elas assinam o termo de aceitabilidade da 

metodologia, então quem não quer ficar, vai para o sistema comum. Quando elas não querem 

elas não entram na unidade.   

Entrevistadora: Vocês têm alguma recuperanda na unidade que seja PCD? 

Entrevistado: Não temos. Na verdade tem uma só que tem aparelho auditivo, mas não é nada 

grave.   

Entrevistadora: Vocês têm alguma recuperanda na unidade que seja transsexual? 

Entrevistado: Sim, tem o Symon (esse é o nome civil dele). É a única pessoa trans que já 

tivemos aqui na unidade.   

Entrevistadora: Dentro da sua vivência, sabendo que a APAC não é um método muito 

conhecido e que são poucas as unidades femininas, quais pontos você considera como 

positivos (que funcionam plenamente) e negativos (que precisariam de melhoria) dentro do 

método? 

Entrevistado: Para mim que vim da APAC masculina, vou falar para você sobre a realidade 

que é de São João del Rei, tá? No cumprimento de pena masculino a primeira coisa é que ele 

é acompanhado pela família o tempo todo, no feminino a gente tem uma espécie de abandono 

da família. Eu percebo que as recuperandas femininas tem uma dependência emocional muito 

maior, necessidade de conversar com os funcionários muito maior e isso implica no fato de 

que o estado não fornece médico e enfermeiro para a gente, o que nós temos hoje é uma 

técnica de enfermagem e um médico que atende quando dá, só que a mulher tem uma 

demanda maior de saúde, então hoje tem essa dificuldade maior de acesso. Penso que a 
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mulher somatiza mais o adoecimento. Para você ter noção, a quantidade de remédios que a 

gente recebe aqui é muito maior do que na masculina. Aqui são 1400 comprimidos por 

semana, com 65 recuperandas. Na masculina, com quase 300 homens, são 200 comprimidos. 

Hoje as APACs femininas precisam de funcionários da saúde como celetista. Ah, também não 

tem assistente social, o administrativo que faz. E também não tem psicólogo oficial, tem só 

um voluntario e um estagiário. As mulheres têm uma demanda muito maior que os homens 

nesse sentido. Na masculina, durante a pandemia, não pode entrar funcionário do 

administrativo por causa do contágio, na feminina isso é uma coisa impensável, porque a 

gente tem que entrar direto para exercer o que chamam de pedagogia da presença, se não elas 

surtam. Elas têm dependência extrema de atenção, o que leva elas a se relacionarem entre si 

de forma muito maior que os homens. Pela lei e pelo regulamento elas não podem ter 

relações, mas aqui sempre tem beijo, alguma recuperanda que é encontrada na cela sozinha e 

tudo isso gera falta. O Symon, que é o trans, ele é casado no papel com a recuperanda que 

também cumpre pena aqui, mas eles já solicitaram a intima, e é isso que tem que ser feito. O 

negócio é que elas tentam fazer escondido, mas hoje já reduziu muito porque mudamos um 

pouco aqui. Percebemos que por terem essa dependência emocional, elas tentam suprir entre 

elas. Elas trocam cartas de amor entre regimes diferentes, algumas até saíram da APAC e se 

casaram na rua depois. Esse é um ponto recorrente no encarceramento feminino. A família vê 

o homem preso como o homem provedor preso, já a mulher a família vê como depravada. A 

metodologia APAC busca promover encontro trimestrais com a família, mas com a pandemia 

nossa rotina mudou completamente. No encontro das famílias com elas a gente faz em 

conjunto com a equipe da APAC, justamente para incentivar o contato com elas. O 

sentimento de abandono reflete diretamente o que elas vivem aqui. E elas pensam que se não 

tem ninguém para receber quando sair, por que mudar de vida? 80% das presas aqui foram em 

crimes junto com o marido (33 e 35 da Lei de Drogas), o famoso sabia que estava em casa 

mas não denunciei.  

Entrevistadora: Existe algum ponto/alguma questão que não foi abordada durante a 

entrevista e que você queira registrar? 

Entrevistado: Tem uma coisa que sempre me intriga na APAC feminina. As instituições 

prisionais visam cercear a liberdade, só que em grande parte dos nossos casos as mulheres não 

tinham direitos na rua, direitos de comer, banho, teto, saúde e quando elas vêm presas elas 

ganham todos esses direitos, direitos de ter uma família, de ter fala, posicionamento, então 

elas perdem o único direito à liberdade. Isso me intriga muito porque se você perguntar 

quantas querem sair daqui, de 64 umas 15/20 falam que querem ficar, porque elas se tornaram 
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humanas aqui dentro. Isso é muito contraditório porque não é uma casa de abrigo e a gente 

prepara as pessoas para voltarem para a rua. O que esse Estado com E maiúsculo não está 

fazendo para que essas mulheres não queiram ir para a rua? Elas têm mais direitos dentro da 

APAC do que fora. Eu falo no meu mestrado hoje que toda pesquisa tem que gerar política 

pública. Olhar o seu objeto de pesquisa com o olhar do todo, pensando em como isso pode 

afetar as mulheres. A sociedade cerceia os direitos de todas as mulheres, será que cabe a nós 

enquanto instituição prisional devolver esses direitos?  

Entrevistadora: Muito obrigada pela entrevista e pela disponibilidade. Falar com quem está 

no dia a dia, vivenciando a situação, é muito importante e você ajudou bastante nisso. 

Entrevistado: Queria que você tivesse a oportunidade de visitar a gente, porque também é 

diferente. E pois é, isso é uma coisa que a gente até traz nas reuniões. A FBAC não tem essa 

vivencia. A gente que trabalha no sistema prisional precisa pesquisar, estudar. Tem até um 

livro em que o nosso fundador fala que “as coisas só têm significados quando nós as 

conhecemos”, e as coisas só têm significado quando a gente é apresentado à elas. A gente que 

trabalha aqui precisa mostrar o que a gente faz aqui dentro. Se a gente que está aqui não 

estudar sobre o que a gente vivencia, quem mais vai fazer? Tem 4 estabelecimentos da APAC 

aqui em São João e na comarca de 150 mil pessoas, são quase 2000 presos, se você for parar 

para analisar é uma média maior que a do Brasil. No curso de direito de São João del Rei são 

raras as turmas que visitam a APAC, sendo que a faculdade fica a 3 minutos daqui. Aqui em 

São João tem 2 universidades, hoje em dia uma delas é muito parceira nossa e tem projeto 

aqui dentro com o curso de pedagogia e odontologia, mas não com o curso de direito, porque 

eles se interessam mais pela parte do direito civil. Aqui na unidade de São João del Rei você 

vai ver que é a mais progressista, mas porque o nosso presidente sempre foi o progressista, ele 

foi preso durante a ditadura militar, já foi deputado, trabalhou com direitos humanos.  
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ANEXO B 

Dados sobre a as recuperandas da unidade de São João del Rei 
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