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RESUMO 

 

 

A presente dissertação, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Psicologia da 

Universidade Federal de São João del-Rei, se insere no debate sobre a reintegração social e 

a inclusão psicossocial de pessoas que cumpriram pena de privação de liberdade. Nesse 

estudo, o olhar voltou-se para o modelo alternativo de prisão denominado Método APAC – 

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Por ser um método ainda pouco 

conhecido no país e diferente do sistema prisional convencional, o principal objetivo que 

norteou essa pesquisa foi investigar a percepção que as pessoas que passaram por uma APAC 

têm acerca da sua experiência de reintegração/inclusão social. Em interface entre os campos 

teóricos da Psicologia Social e da Criminologia Crítica, a reintegração social/inclusão social 

se difere da ressocialização por ser um processo dinâmico e sistemico, na medida em que a 

reintegração é uma coresponsabilização entre a instituição, o preso e a comunidade (Baratta, 

1990; Sá, 2015). Trata-se, portanto, de um estudo qualitativo, do tipo exploratório-descritivo, 

que utilizou como principal estratégia metodológica para produção de dados a entrevista 

semiestrutura. Ao todo 16 pessoas que cumpriram pena de privação de liberdade nas APACs 

das comarcas de São João del-Rei e de Itaúna, em Minas Gerais, foram entrevistadas. A 

Análise de Conteúdo, orientada em Bardin (2011), foi utilizada como método de análise dos 

dados. Nesta etapa foi empregado o uso do software MAXQDA para auxiliar no 

procedimento de análise dos dados qualitativos. A partir da análise realizada foram 

constituídas quatro principais categorias: a privação de liberdade; a percepção sobre a 

APAC; o processo de reintegração social; a reintegração social versus a ressocialização e 22 

subcategorias de análise. Os resultados permitiram concluir que a experiência de inclusão 

psicossocial nem sempre é alcançada totalmente para todos os ex-recuperandos, pois mesmo 

que não eles não venham a reincidir no crime ou no sistema penal, não significa que a 

reintegração/inclusão social esteja completa, visto que a falta de condições dignas para a 

sobrevivência dessas pessoas as impedem de exercer sua cidadania de forma plena. Assim, 

a APAC obtém êxito no seu programa ressocializador de “recuperar o homem do crime”, no 

que tange a mudança no comportamento e na consciência ética-moral dessas pessoas, mas 

ainda encontra diversos desafios para atingir de forma mais ampla um programa de 

reintegração social. 

 

Palavras-chave: Reintegração Social. Inclusão Psicossocial. APAC. Sistema Prisional. 

Egressos. 



ABSTRACT 

 

 

 

 

Texto This dissertation, related to the Post-graduation program of Psychology from Federal 

University of São João del-Rei, is attached to the debate about the social reintegration and 

psychosocial inclusion of people whom fulfilled their sentence in deprivation of liberty. In 

this study, our regard turned to the alternative model of prison, named APAC Method – 

Association of Protection and Assistance to convicted (Método APAC - Associação de 

Proteção e Assistência aos Condenados). Due to this method being little known in the 

country and different from the current prison system, the main objective of this research was 

to investigate the perception of people whom went through an APAC about their experience 

of social reintegration/inclusion. In an interface between theoretical fields of Social 

Psychology and Critic Criminology, the social reintegration/inclusion differs from the 

resocialization for being a dynamic and systematic process as far as reintegration is a mutual 

engagement between the institution, the convict and the community (Baratta, 1990; Sá, 

2015). It is a qualitative study (an exploratory and descritive one), that used the semi-

structure interview as a methodologic strategy for data production. Altogether we 

interviewed 16 people whom fulfilled a sentence in deprivation of liberty in APACs of São 

João del-Rei and Itaúna. The analysis of the content, based on Bardin (2011), was used as 

the data method of analysis. In this stage, we used the software MAXQDA in order to help in 

the procedure of analysis of qualitative data. From this analysis we constructed four main 

categories: deprivation of liberty; perception about APAC; social reintegration process; 

social reintegration versus resocialization and 22 subcategories of analysis. The results 

allowed us to conclude that the experience of psychosocial inclusion is not always achieved 

entirely for all ex-convicts under recovering; although they will not commit crimes or get 

into a prison system again, it does not mean that the social reintegration/inclusion is 

complete, since the lack of worth survivor conditions for these people impede them to 

practice fully citizenship. This way, the APAC is successful in its program of resocialization 

to “recuperate man from crime” in terms of behavior changes and ethic-moral conscience of 

these people; nevertheless, it also comes across several challenges to achieve broadly a social 

reintegration program. 

 

Keywords: Social Reintegration; Psychosocial Inclusion; APAC; Prison System; Egresses.  
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EU, PESQUISADOR: MINHA RELAÇÃO COM O TEMA DA PESQUISA  

 

 

 

A minha relação com o tema de pesquisa sobre a reintegração social das pessoas que 

cumpriram pena de privação de liberdade em unidades da Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados (APAC) nasceu relacionada a experiência profissional que tive 

trabalhando na APAC do município de São João del-Rei, em Minas Gerais. Meu trabalho na 

instituição começou em 2014, quando fui selecionado como estagiário. Na época fui o 

primeiro estagiário em Psicologia da instituição e tive a tarefa de fundar o Setor de 

Psicologia, sendo pra mim um grande desafio. Era a primeira vez que pisara dentro de uma 

prisão e, para mim, tudo era novidade. Aos poucos fui descobrindo que o espaço da APAC 

era muito singular, pois apesar de ser uma unidade prisional, era muito diferente da ideia que 

tinha sobre prisão. É claro que já tinha ouvido falar sobe o método antes de pisar lá, mas 

como disse Mário Ottoboni “as coisas só têm significado quando nós as conhecemos”. E foi 

assim, dia-a-dia na instituição que fui cada vez mais entrando no universo das APACs. 

Desde minha entrada, além dos atendimentos psicológicos individuais que realizava, 

também trabalhava com os grupos de valorização humana. Para mim ainda são as 

experiências mais fantásticas que carrego na minha memória. Lembro, até hoje, do primeiro 

grupo que fiz com os “recuperandos” da unidade masculina. Eu, um estagiário com pouco 

mais de 20 anos, coordenando, sozinho, um grupo de cerca de 40 homens. Não havia nenhum 

agente penitenciário ou funcionário armado me dando guarita. Era apenas eu e aqueles 

homens, com histórias que aos poucos foram sendo contadas a mim. Desde o início notei 

que uma fantasia que eu tinha, a de que poderia teria dificuldade de conseguir fazê-los falar 

nos grupos, logo foi descontruída. E como eles queriam falar! Tinham encontros que era 

preciso encerrar de toda forma. Fui notando que a imagem que temos do preso, como aquele 

que carrega apenas sofrimento e raiva, que não se abre com ninguém, por medo, foi ficando 

pra trás. Ao contrário, eu encontrei homens que precisavam falar, mas para isso dependiam 

de ser escutados. Carl Rogers, um psicólogo por qual tenho grande apreço, disse que a 

verdadeira experiência de comunicação é estar presente diante do outro de forma inteira. 

Assim, mesmo não conhecendo as mazelas profundas do sistema, eu estava ali, 

simplesmente disposto a ouvi-los. E foi assim que passei o ano de 2014, realizando grupos, 
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fazendo atendimentos individuais, participando de eventos e reuniões sobre a APAC, me 

envolvendo cada vez mais no movimento apaqueano. 

No início de 2015, a angustia de terminar a minha graduação e ter que deixar o estágio 

na APAC me consumiu por um tempo, até que surgiu a oportunidade de ser contratado como 

psicólogo. Além do que eu já fazia, uma atribuição por qual tinha grande carinho e alegria 

foi realizar um trabalho de atendimento com as famílias dos “recuperandos”, assim 

novamente fundei o Setor de Famílias. Eu já fazia isso enquanto estagiário, mas de forma 

isolada. A partir daí comecei a aprofundar mais e a conhecer por outros ângulos a história 

dos homens que ali estavam presos. Passei a acompanhar mais o cotidiano familiar e as 

questões sobre a vida dessas pessoas que estavam para além dos muros. 

Nesse tempo todo de APAC, realizando o meu trabalho e participando de vários 

eventos, cursos e seminários sobre a metodologia, fui percebendo o quanto a APAC era 

realmente diferente. Fui vendo que a participação da comunidade e o envolvimento da 

família dos “recuperandos”, como parceiros no processo de cumprimento de pena, eram 

aspectos importantíssimos para o sucesso do método. Quando a unidade já estava atendendo 

em sua capacidade plena, com 180 “recuperandos”, entre os regimes semiaberto e fechado, 

meus grupos que eram com 40 pessoas dobraram, e minhas atividades passaram a ser feitas 

no regime fechado com 80 homens de uma só vez. Era um grande desafio, mas minha 

preocupação nunca foi com a segurança, mas em sempre manter um espaço de escuta para 

essas pessoas. Parece ingênuo e, talvez seja, pensar que um recém formado poderia estar em 

uma prisão, sozinho fazendo grupo com 80 homens e não se sentir ameaçado. Conhecendo 

as mazelas e os perigos do sistema prisional, as rebeliões, os motins e até mesmo as brigas e 

conflitos constantes entre os presos, o que poderia me garantir que eles não iram fazer isso 

comigo? Afinal, era apenas eu e eles, por um pouco mais de uma hora, em um salão fechado. 

Qualquer coisa que eles resolvessem fazer comigo, eu, definitivamente, não poderia fazer 

nada. Mas isso nunca me preocupou, pelo contrário, sempre me instigou a adentrar ainda 

mais nesse universo. Assim, fui percebendo na prática que a confiança por qual o método 

pregava era um dos aspectos principais e, também, diferenciais de uma APAC. Era a 

confiança que permitia a mim ou a qualquer outra pessoa estar diante desses homens, sem 

fazer uso de nenhuma relação de poder ou hierarquia, com armas ou segurança.  Do ponto 

de vista psicológico fui entendendo que a confiança era a melhor forma de criar vínculo com 

eles e, por isso, ela é tão prezada pelo método. 

Assim, fui entendendo que diferente do sistema prisional convencional, no Método 

APAC não era o medo, a autoridade ou a segurança mas a confiança e a valorização humana 
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que norteavam o trabalho. As relações horizontais nas quais os funcionários sentavam junto 

a mesa com os recuperandos para almoçar, ou o gesto simples de pedir licença ao adentrar 

no espaço ocupado por eles, são atos simplórios, mas que nos colocava de igual por igual. 

Em dezembro de 2015 saí da APAC e ingressei no ano seguinte no mestrado 

acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de São 

João del-Rei (UFSJ), a mesma universidade em que me graduei, levando comigo o desejo 

de pesquisar sobre a APAC. Inicialmente o pré-projeto de pesquisa que construí foi sobre a 

(re)construção da identidade e da afetividade dos recuperandos da APAC por meio da 

intervenção com grupos. O trabalho com grupos sempre despertou meu interesse tanto na 

minha prática profissional quanto acadêmica, por sempre fazer parte do Laboratório de 

Pesquisa e Intervenção Psicossocial (LAPIP) da UFSJ, ao qual a minha pesquisa se vinculou 

devido a trajetória de produção científica deste laboratório. Contudo, ao passar do tempo, 

sempre encontrava na rua com alguns “ex-recuperandos” que passaram pela APAC de São 

João del-Rei e eles me contavam um pouco sobre como estavam suas vidas. Alguns falavam 

dos desafios que estavam encontrando, outros da dificuldade de conseguir emprego, alguns 

sobre como estavam felizes em ter voltado ao convívio da família e da comunidade, outros 

contavam sobre as experiências de sucesso que tiveram em alguns trabalhos. Cada um tinha 

uma história diferente, única. Enquanto que uns me falavam sobre as dificuldades que 

estavam encontrando, para outros o processo de se reintegrar à comunidade estava mais fácil. 

Isso foi aguçando a minha curiosidade em saber como que se dava o processo, que até o 

momento, eu nomeava como retorno dos ex-recuperandos para suas famílias e comunidade. 

Fui amadurecendo essa ideia e comecei a ler sobre a questão da reintegração social, 

tema que para mim apesar de sempre tocar no meu trabalho com os recuperandos ao longo 

dos grupos, do ponto de vista teórico era uma novidade estuda-lo. Desta forma, mais do que 

encontrar um tema de pesquisa, acredito que foi o tema que me encontrou por meio dessas 

pessoas. Despertava em mim o desejo de dar voz a esses sujeitos. Assim, fui fazendo um 

percurso de revisão de literatura por pesquisas sobre o tema, até que tomei a decisão por 

mudar o meu tema de pesquisa para a “reintegração social de egressos do Método de 

Execução Penal APAC”, título que levou o meu projeto de qualificação.  

Nessa busca encontrei autores como Alvino Augusto de Sá e Alessandro Baratta, que 

falavam sobre a questão da reintegração social. Descobri a Criminologia Crítica e fui 

penetrando por seu universo. Fui encontrando estudos e pesquisas sobre a psicologia e a 

reintegração social. Participei de discussões, eventos e congressos, fui conhecendo outros 

pesquisadores da área, em especial a Profa. Vanessa Andrade de Barros, de quem li diversas 
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pesquisas acerca da prisão e da reintegração social. Tomei conhecimento da obra de 

Hulsman e Zaffaroni, também autores da Criminologia Crítica e me deparei com o desafio 

de articular o meu campo teórico de pesquisa, a Psicologia Social Crítica, com o campo da 

Criminologia Crítica. Por fim, cheguei ao meu trabalho tal como ele está hoje, uma interface 

entre a Psicologia e o Direito. Depois desse percurso teórico que fiz e, principalmente, a 

partir das entrevistas que realizei, resolvi alterar o título deste estudo substituindo o termo 

“egresso” para “pessoas” que cumpriram pena de privação de liberdade. Não tenho a ilusão 

que essa mudança de nomenclatura retira o estigma e os desafios que fazem parte desse 

processo, pois não adianta mudar a linguagem se as práticas continuam as mesmas (Hulsman 

& Celis, 1993). Contudo, dialogando com pesquisadores e escutando meus entrevistados fui 

percebendo que o termo egresso, que é carregado de estigma, era um rótulo ao qual era 

preciso romper. São pessoas comuns, que buscam o reconhecimento e o respeito de sua 

cidadania, que ao saírem de um sistema que os segregam do convívio social, buscam se 

reestabelecer e se sentirem parte da comunidade. O rótulo de egresso legítima todo um 

processo de exclusão. 

Nesse percurso, acredito ter sido importante minha desvinculação da APAC 

enquanto profissional. Não que na pesquisa qualitativa em Psicologia Social isso seria um 

entrave metodológico, o que não é, pois estar imerso no universo da pesquisa também tem 

suas vantagens. Mas estar fora da instituição me possibilitou perceber a questão de pesquisa 

de uma forma diferente do que se estivesse lá dentro. Se estivesse trabalhando dentro da 

instituição não sei se formaria a visão que construí ao longo do processo investigativo. Fui 

percebendo que embora a APAC seja a melhor prisão que eu já pisara na vida, ela ainda é 

uma prisão e que, por isso, carrega diversas questões e limitações.  

Acredito que a melhor alternativa para o sistema penal seja investir no 

desencarceramento. Valdeci, presidente da Fraternidade Brasileira de Apoio aos 

Condenados (FBAC), disse uma vez que a APAC não é a solução perfeita para os problemas 

do sistema prisional, embora tenha sido uma das melhores experiências. E talvez ela nunca 

seja perfeita mesmo, pois “a melhor prisão é, sem dúvida, a que não existe” (Baratta, 1990, 

p. 2). 

Assim, embora a APAC seja um avanço entre as experiências do sistema prisional 

brasileiro, e até mesmo em outros países, por ser uma prisão, sempre carregará consigo 

limitações, visto que cuida daquilo que não é natural ao homem: a privação de sua liberdade. 

Esse percurso me permitiu ver o fenômeno do aprisionamento de forma mais crítica, mas 

sem deixar de perder a minha relação de afeto pelo método. Esse distanciamento foi 
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importante para enxergar melhor a realidade e, também, facilitou a construção de vínculo 

com os entrevistados, visto que não era um funcionário da APAC, mas um pesquisador que 

buscava ouvir os relatos, o que os deixou mais livres para falarem e se posicionarem em 

relação ao tema investigado. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Conforme Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN), 

realizado no ano de 2014, pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), órgão do 

Ministério da Justiça, o número de presos no Brasil é de 622.2021 (República Federativa do 

Brasil, 2014), sendo a quarta maior população carcerária do mundo, ficando atrás somente 

dos Estados Unidos da América [2.217.000], China [1.657.812] e Rússia [644.237]. Apesar 

de ainda não divulgado, um novo relatório do DEPEN aponta que em 2017 foram 

contabilizados 726.712 presos em junho de 2016 (EBC Agência Brasil, 2017), ou seja, um 

aumento de 104.510 em comparação com o relatório de 2014. Esse número fez o Brasil subir 

para o terceiro lugar no ranking mundial superando a Rússia. 

É importante esclarecer que na metodologia adotada pelo INFOPEN, são analisados 

países com população superior a 10 milhões de habitantes. Nessa configuração o Brasil 

apresenta a sexta maior taxa de presos por 100 mil habitantes (República Federativa do 

Brasil, 2014). A taxa média de encarceramento mundial é de 144 presos para cada 100 mil 

pessoas, enquanto que no Brasil essa taxa é de 306,22. O Brasil aparece na 31ª posição do 

ranking, considerando a população absoluta. 

Entre os anos de 2000 a 2014 a população encarcerada no Brasil aumentou em 

167,32%, o que corresponde ao acréscimo de 389.447 mil presos no sistema prisional 

(República Federativa do Brasil, 2014). A taxa anual de crescimento da população prisional 

é de 7% (Cancian, 2015), ao mesmo tempo em que a taxa de crescimento de habitantes no 

Brasil, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de 0,772. As 

maiores populações prisionais estão nos estados de São Paulo [220.000], Minas Gerais 

[61.392] e Rio de Janeiro [40.301] (República Federativa do Brasil, 2014). 

Estima-se que 40% do número total de presos no Brasil são provisórios3, o que coloca 

o país na 38ª posição entre os países com mais de 10 milhões de habitantes e na 72ª posição 

mundial em números absolutos (República Federativa do Brasil, 2014). Essa taxa 

                                                           
1 Os dados também estão disponíveis pelo ICPR – Institute for Criminal Policy Reseach (Instituto para 

Pesquisas de Políticas Criminais) da Universidade de Londres, por meio da página do World Prision Brief 

(WPB) http://www.prisonstudies.org. 
2 Informação retirada de <ibge.gov.br/apps/populacao/projecao> em 10/02/17. 
3 Para Barros & Lhuilier (2013, p.676) são presos provisórios “aqueles em detenção que não têm natureza 

permanente. São provisórias as prisões: em flagrante, preventiva, temporária, civil (p. ex., não pagamento de 

pensão alimentícia), em decorrência de pronunciamentos e por sentença condenatória não definitiva. Aguardam 

decisão do juiz em cadeias públicas ou presídios. Geralmente, não há possibilidade de trabalho, a não ser fazer 

algum tipo de artesanato nas celas com material trazido pela família.” 
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corresponde a aproximadamente 250 mil pessoas presas. Entre os países com as maiores 

taxas de ocupação no sistema prisional no mundo, o Brasil estava em 2014 na 36ª posição, 

com a taxa de 167%, o que dá uma relação de 1,67 preso por vaga, com um déficit de 250.318 

vagas no sistema (República Federativa do Brasil, 2014). Conforme Cancian (2015), se o 

Brasil mantiver o ritmo de crescimento atual do seu sistema prisional, em 2022, é estimado 

que haja um milhão de presos. Já projeções do Instituto de Pesquisa e Cultura Luiz Flávio 

Gomes – IPC apontam que em 2034 o país poderá superar os Estados Unidos da América, 

chegando a aproximadamente 2.400.0004 de presos, tornando-se a maior população 

encarcerada do mundo (Gomes, 2011). Isso ocorre porque enquanto que nos EUA a taxa de 

encarceramento apresenta queda, no Brasil ela se mantém em crescimento. 

Sobre os tipos de crimes cometidos, 46% se referem a crimes contra o patrimônio, 

28% a crimes relacionados às drogas e 13% a crimes contra a pessoa, juntos esses três tipos 

correspondem a 87% do encarceramento no Brasil. Em relação às variáveis 

sociodemográficas da população carcerária brasileira, no que diz respeito ao gênero, 94,2% 

dos presos são homens e apenas 5,8% correspondem a mulheres. Contudo, entre os anos de 

2005 e 2014 a taxa de mulheres presas aumentou em 10,7% ao ano, saindo de 12.925 para 

33.793. Sabe-se que 55,07% da população carcerária se encontra na faixa etária entre 18 e 

29 anos (República Federativa do Brasil, 2014). 

No que se refere a escolarização, 75,08% dos presos corresponde ao grupo de 

analfabetos, alfabetizados informalmente ou têm apenas o ensino fundamental completo, 

enquanto que 24,92% possuem ensino médio completo ou incompleto ou ensino superior 

incompleto. Apenas 2% da população prisional do Brasil, o que corresponde a 63.852 presos, 

estão envolvidos em atividades educacionais (República Federativa do Brasil, 2014). 

No que diz respeito à atividade laborativa, dados do INFOPEN apontam que apenas 

20% do total de presos no Brasil trabalham. Destes, 75% trabalham em atividades internas 

e apenas 25% em atividades externas à unidade prisional. Entre o contingente de presos que 

trabalham intramuros, 32% prestam serviços para a própria instituição prisional como 

limpeza e serviços administrativos. Do universo de presos que trabalham, 38,06% não 

recebem nenhum tipo de remuneração e 37% dos que recebem têm remuneração menor do 

que ¾ do salário mínimo mensal (República Federativa do Brasil, 2014), o que é vetado pela 

Lei de Execução Penal (LEP). 

                                                           
4 Esse número foi estimado conforme cálculo da taxa anual de crescimento da população carcerária no Brasil que é de 7%. 

Se essa taxa se manter e tendo em vista que a taxa de crescimento da população prisional dos Estados Unidos tem diminuído, 

o Brasil passará para a primeira posição, neste cenário (Gomes, 2011). 
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Sobre os custos que se tem no sistema prisional brasileiro, conforme análise do Grupo 

de Estudos Carcerários Aplicados (GECAP) (s.d.), é estimado que cada preso custe 

mensalmente para uma unidade da federação cerca de R$ 1.500 reais, podendo triplicar se o 

preso for inserido no sistema federal. O custo para a criação de uma vaga no sistema é 

calculado em cerca de 38 mil reais. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) o país gastou cerca de 92 bilhões de reais no combate ao crime e a violência, 

representando cerca de 4% do Produto Interno Bruto (Dias & Oliveira, 2014). Além dos 

custos financeiros, dados do Conselho Nacional de Justiça (2014) apontam para uma taxa de 

reincidência5 média de mais de 70% no sistema prisional comum. Assim, gasta-se muito com 

o sistema prisional brasileiro e os resultados em termos de melhora na segurança pública e 

na assistência ao preso são baixos. Há uma gestão deficiente nos recursos e planejamento 

das políticas de segurança públicas, que são pautadas em sua maioria na construção de novos 

presídios. Ao mesmo tempo, para a sociedade brasileira, é notável o crescimento da violência 

urbana e da criminalidade, assim como da sensação de insegurança que cada vez mais está 

presente no interior do país e não mais restrito aos grandes centros urbanos (Endlich & 

Fernandes, 2014). Para Fernandes (2004, p. 94), “a insegurança urbana e o sentimento de 

insegurança são, mais do que objectos bem delimitáveis, temas que se instalaram no discurso 

sociopolítico e nas narrativas mediáticas com progressiva insistência nas duas últimas 

décadas do séc. XX” 

Considerando os elevados custos do sistema prisional, sobretudo, os custos sociais, 

a reincidência é um dos aspectos que mais preocupam a sociedade brasileira. Para Adorno 

(1991) a prisão brasileira não assegura as regras instituídas no Código Internacional do Preso 

Comum, da Organização das Nações Unidas (ONU), visto as péssimas condições que os 

condenados cumprem sua pena, como torturas, ambiente físico inadequado, condições 

sanitárias precárias, ausência de assistência médica, educacional, jurídica, sócio assistencial, 

violação ao Direito Humano e a perda do direto à vida. A primeira regra estabelecida pelas 

Nações Unidas para o tratamento da pessoa presa determina que o cumprimento da pena 

deve observar o respeito à dignidade da pessoa humana (República Federativa do Brasil, 

2016). Nesse sentido, Pinto (2012, p. 23) pontua que ao final do cumprimento da pena de 

privação de liberdade os indivíduos ao retornarem ao convívio social “trará todas as marcas 

                                                           
5 É importante observar que embora haja estimavas sobre a taxa de reincidência, ainda não há no Brasil um 

estudo oficial que aponte com mais precisão essa taxa. Há divergência metodológica entre as pesquisas que 

abordam a reincidência criminal (Adorno & Bordini, 1989; Julião, 2010; Souza et al., 2016). Para Dias e 

Oliveira (2014), não há no Brasil uma estatística de quantos presos se reabilitaram ao sair do sistema prisional 

e de quantos retornam ao sistema. 
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colhidas no período em que estiveram cumprimento pena. Suas atitudes fora do cárcere 

guardarão sintonia com as experiências e os sentimentos experimentados”. Assim, não é 

possível pensar em ressocialização de condenados se o sistema prisional não oferecer 

condição para tal (Diego et al., 2009). Segarra (2015) vai mais longe ao dizer que: 

 

Não cabe falar em crise das prisões, pois seu fracasso data do seu 

nascimento. Seu verdadeiro objetivo é exercido com êxito nos processos 

de “dessocialização” e “desprisionalização” e no constante e desenfreado 

afastamento do intento ressocializador. Afinal, todas as oportunidades 

ressocializadoras lhes são quitadas a partir do momento em que faz seu 

ingresso no sistema carcerário, sendo culpado ou inocente. Isso não 

importa para a sociedade (Segarra, 2015, p. 119). 

 

Hulsman e Celis (1993, p. 62) caracterizam a prisão como um “sofrimento estéril”, 

ou seja, um sofrimento totalmente desprovido de sentido. Por ser algo alienante, os autores 

consideram que o encarceramento não produz nenhum benefício, nem para o condenado, 

para sua família ou mesmo para a sociedade. “Na prisão os homens são despersonalizados e 

dessocializados” (Hulsman & Celis, 1993, p. 62-63). 

Buscando ser uma alternativa a esse cenário, fora criada em 1974, em São José dos 

Campos/SP, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC). A APAC é 

uma instituição sem fins lucrativos, que auxilia o estado na execução penal. Trata-se de uma 

organização de terceiro setor6, que por meio de seu método, intitulado Método APAC, busca 

oferecer ao condenado, que nela é chamado de recuperando7, uma assistência voltada para a 

sua recuperação frente ao crime. Para Mário Ottoboni (2014), criador do método, há uma 

dupla finalidade: recuperar o homem e permitir o cumprimento digno da pena, garantindo 

os direitos do condenado, o que é traduzido na máxima “matar o criminoso e salvar o 

homem” (Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 2011, p. 27), ou seja, desenvolver um trabalho 

que visa diminuir a reincidência. 

Sendo assim, a APAC se constitui como uma alternativa à superlotação, às más 

condições, à falta de dignidade e descumprimento dos direitos humanos do sistema prisional 

brasileiro comum. Conforme Vaccari e Carvalho (2005) e Lino (2012), a APAC tem sido 

                                                           
6 Embora o estatuto legal da APAC a coloca como uma entidade de terceiro setor, nos últimos anos devido as novas 

legislações e convênios com o estado, a instituição tem tido maior interferência do poder público. Contudo, sua gestão 

ainda é ligada a sociedade civil. 
7 Para a metodologia APAC, chamar o preso de recuperando faz parte da concepção de que “ninguém é 

irrecuperável” (Ottoboni, 2001). Esse é um aspecto fundamental para a metodologia que se basea na 

valorização humana.  
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uma possibilidade para os presos que estavam à margem da lei, tendo um método 

humanizado provido não por meio de autoridades, mas pela sociedade organizada. Para D. 

A. Andrade (2014, p. 27) o método APAC “parte do pressuposto de que somente recuperado 

o indivíduo deixa de representar um risco a comunidade”, por meio do processo de 

reintegração social. Estima-se que nas APAC’s a taxa de reincidência é entorno de 8% a 

15% (Conselho Nacional de Justiça, 2014b), ou seja, inversamente proporcional ao sistema 

comum, e o gasto para a criação de uma vaga é de 15 mil reais e de 900 reais mensais a 

manutenção do preso (Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, 2014). Esse 

custo baixo se deve ao fato de que atividades como limpeza, alimentação e a própria 

segurança da instituição são feitas pelos recuperandos, em um regime de cooperação. Mesmo 

com vantagens sobre o regime prisional comum, apenas cerca de 5 mil pessoas cumprem 

pena em uma APAC (O Estado de São Paulo, 2017). 

Atualmente existem 48 APAC’s em funcionamento no Brasil e 55 unidades em 

processo de implantação8. Esse número é pequeno em comparação com as mais de 1400 

unidades prisionais do sistema comum existentes no país (República Federativa do Brasil, 

2014). Já existem experiências internacionais de implantação do método APAC, dentre essas 

destacam-se Alemanha, Cingapura, Chile, Costa Rica, Equador, El Salvador, Estados 

Unidos, Hungria, Latvia, México, Moldávia, Nova Zelândia e Noruega (Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais, 2011). A Prison Fellowship International9, é uma instituição parceira das 

APAC’s e que tem buscado levar essa experiência para outros países. 

A Lei Nº 7210, de 1984, que trata da Execução Penal no Brasil, em seu Artigo 1º 

dispõe que é objetivo do sistema prisional, além de punir, proporcionar condições para a 

reintegração social do condenado (República Federativa do Brasil, 1984). No Artigo 10, é 

colocado que a assistência ao preso é dever do estado, de forma a prevenir a criminalidade e 

contribuir para o reingresso do preso à sociedade. Sobre isso, C. C. de Andrade et al. (2015, 

p. 29) nos desperta para a questão paradoxal da lei:  “como esperar que indivíduos se ajustem 

mais às regras sociais segregando-os completamente da sociedade e inserindo-os em um 

microcosmo prisional com suas próprias regras e cultura?”  

Para Baratta (1990) e Sá (2015), a reintegração social é um processo no qual é 

necessário ampla participação da sociedade para com as questões do cárcere, de forma que 

esse processo não fique centralizado apenas na pessoa do presidiário ou do egresso, mas que 

                                                           
8 Dados retirados da página da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC), em 18/03/17. 

Disponível em: http://www.fbac.org.br/bdfbac/consultaestado.php. 
9 Para maiores informações acessar https://pfi.org/. 
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prisão, sociedade e o preso/egresso se envolvam numa constante relação. Sobre a 

reintegração social, Baratta (1990, p. 2) pontua que “nenhuma prisão é boa e útil o suficiente 

para essa finalidade, mas existem algumas piores do que outras”. Nesse sentido, a 

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) vem se consolidando, nos 

últimos 45 anos, como uma alternativa para se atingir a finalidade da pena (Lino, 2012). Não 

se trata aqui de conceber o Método APAC como perfeito para promover a execução penal 

do ponto de vista da reintegração social ou, como sinaliza Ferreira (2016), a considerar como 

solução para os problemas do sistema prisional, servindo como modelo pronto e acabado. 

Mas, como lembra Baratta (1990), qualquer que seja a iniciativa baseada no interesse pelos 

direitos e destino das pessoas e que faz com que a vida na prisão seja menos dolorosa, deve 

ser apreciada com seriedade. 

Colocadas essas questões, este trabalho se justifica devido a não identificação de 

estudos sobre o processo de reintegração social de egressos do Método APAC. Embora haja 

diversas pesquisas acerca do sistema prisional, poucas se debruçam sobre o processo de 

reintegração social de egressos (Mueller, 2014), inclusive do ponto de vista do próprio 

egresso. Conforme o levantamento de Fidalgo, Fildalgo, Rocha, & Alves (2017), entre os 

estudos produzidos sobre o sistema prisional em todas as áreas do conhecimento, a 

ressocialização de egressos aparece com 9,17% entre os trabalhos levantados, sendo que no 

campo da psicologia essa taxa é de 9%. Entre as publicações encontradas pelos autores 

apenas um trabalho envolveu uma APAC. Mameluque (2006) pontua que visto a importância 

que a experiência do cárcere provoca na vida de uma pessoa, é necessário que a Psicologia 

olhe para esse fenômeno e, em especial, para os novos métodos de execução penal que vêm 

surgindo, como o Método APAC. Assim, a Psicologia Social vem sendo chamada a lançar 

olhar sobre a realidade do sistema prisional brasileiro. De acordo com Fidalgo et al. (2017), 

depois do Direito, a Psicologia é a área de conhecimento que mais tem produzido a respeito 

do sistema prisional, correspondendo a 10,5% das teses e dissertações na área.  

No que se refere à questão da reintegração social de egressos do Método APAC, foi 

realizada uma busca nas bases indexadas dos periódicos científicos SciELO, Lilacs, PEPSIC 

e plataforma Periódicos CAPES, com os seguintes descritores: reintegração social, 

ressocialização, reabilitação, readaptação, reinserção, inclusão, recuperação, presos, 

presidiários, condenados, apenados, sistema prisional, presídios, APAC, penitenciárias, 

prisão, em várias combinações. Como o número de artigos foi muito baixo, optou-se por 

realizar uma busca aberta no Google Acadêmico também a partir de várias combinações dos 

descritores anteriores. A partir dos poucos resultados de pesquisas sobre a temática, optou-
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se novamente por uma nova busca, que consistiu em uma pesquisa documental a partir de 

referências encontradas em dissertações, teses, monografias e artigos sobre a temática. Nesta 

busca foram encontrados trabalhos sobre a reintegração social ou ressocialização de presos, 

e a partir dos materiais encontrados outros foram sendo pesquisados. 

Após eliminar as revisões de literatura e artigos teóricos obteve-se, ao final de todo 

processo de levantamento de pesquisas, 12 artigos que traziam estudos empíricos sobre a 

“reintegração social”: C. C. de Andrade et al. (2015); Barbalho e Barros (2010/2014); Braga, 

(2014); Cunha (2010); Julião (2010/2011); Medeiros e Santos (2011); Mueller (2014); G. 

Pinto e Hirdes (2006); F. M. Pires e Palassi (2008). Desses estudos, nenhum tratou 

especificamente da reintegração social de egressos do Método de Execução Penal APAC. O 

único estudo que coletou dados em uma APAC (Andrade, Oliveira Júnior, Braga, Jakob, & 

Araújo, 2015), optou por excluir os dados coletados nesta instituição por se tratar de um 

modelo destoante do sistema comum. As pesquisas de (Andrade, Oliveira Júnior, Braga, 

Jakob, & Araújo, 2015; Braga, 2014; Cunha, 2010; Medeiros & Santos, 2011; Pinto & 

Hirdes, 2006; Pires & Palassi, 2008) não investigaram o fenomeno reintegração social com 

egressos e sim com reclusos de regimes fechado ou semiaberto. Os estudos de Julião (2010, 

2011), Barbalho e Barros (2010, 2014) e Mueller (2014) envolveram egressos do sistema 

convencional. Em relação à literatura consultada o problema de pesquisa se justifica pela 

não identificação de nenhum estudo sobre a reintegração social de egressos do Método de 

Execução Penal APAC.  

O objetivo geral deste estudo foi de investigar a percepção das pessoas que 

cumpriram pena de privação de liberdade em uma APAC acerca da sua experiência de 

reintegração/inclusão social. Os objetivos específicos delimitados foram: 1. Identificar quais 

aspectos presentes nos 12 elementos do Método APAC contribuem para a reintegração social 

e como se dá esta contribuição; 2. Identificar e analisar quais são os desafios encontrados 

pelos egressos durante o retorno para o convívio social; 3. Identificar quais estratégias os 

egressos fazem uso durante esse processo; e 4. Identificar e refletir sobre os aspectos que 

dificultam a reintegração social.  

No presente estudo, o pesquisador partiu do princípio de que não basta olhar para o 

índice de reincidência10 para determinar o sucesso ou não da reintegração social, pois como 

                                                           
10 O Código Penal Brasileiro define reincidência criminal quando o egresso comete novo crime, após transitar 

em julgado a sentença a qual o tenha condenado por um crime anterior (Ver Art. 63 do Código Penal 

Brasileiro). Conforme (Souza et al., 2016), o Código Penal Brasileiro apenas considera uma nova condenação 

se ela ocorrer até 5 anos. Nesse sentido, para os autores, há algumas limitações acerca da noção de reincidência, 

entre elas o fato da mesma não apresentar uma mensuração do fenômeno criminalidade e sim a respeito de uma 
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refletem Barbalho e Barros (2014), as estatísticas não são suficientes para compreender o 

processo de reintegração e de inclusão. Embora elas sejam um mecanismo importante para 

se compreender e avaliar as políticas de reintegração social, entende-se que a reintegração, 

do ponto de vista de uma inclusão psicossocial, deve ser olhada de forma ampliada e, para 

isso, é importante dar voz aos protagonistas buscando identificar, por meio de percepções e 

seus sentimentos, como vivenciam a sua reintegração junto à comunidade. Nesse sentido 

crítico, mesmo que o egresso não retorne ao sistema prisional, não quer dizer que ele esteja 

totalmente incluído na comunidade, do ponto de vista psicossocial.  

Entende-se aqui por inclusão psicossocial a percepção subjetiva, ou seja, o 

sentimento, que o sujeito tem em relação a forma como se sente pertencido ao seu grupo 

social, participando e sendo reconhecido de forma efetiva por seus pares no território ao qual 

habita, tendo amplo acesso aos direitos e equipamentos sociais, bem como ter respeitadas a 

sua cidadania, autonomia e singularidades. Assim, a inclusão diz respeito mais do que inserir 

o sujeito ao convívio social, buscar transformações que permitam a adaptação da sociedade 

com relação ao outro que se busca incluir, numa constante relação reciproca entre sociedade 

e minorias, visando solucionar situações de desigualdades e alcançar condições de equidade 

contribuindo assim para a construção de uma nova sociedade (Sassaki, 1997). Nessa 

perspectiva de inclusão, Shore et al. (2011) pontuam que o processo de inclusão deve ser 

visto a partir de dois aspectos: do sentimento de pertença do indivíduo pelo seu grupo e o 

respeito pela sua singularidade. Assim, apenas quando há um equilíbrio entre esses dois 

aspectos é que o sujeito se sentirá incluído, ou seja, tanto no sentimento de pertencimento 

(insider), quanto a liberdade de manter sua singularidade.  Deste modo, conforme Shore 

(2011), para ser incluído de fato o sujeito além de se sentir parte de seu grupo deve ter sua 

singularidade (em termos psicológico, subjetividade) respeitada. Embora o emprego dos 

termos “reintegração social” e “inclusão psicossocial” aparente ter o mesmo significado, 

entende-se aqui que a inclusão psicossocial compreende além dos aspectos objetivos da 

reintegração, a dimensão psicossocial, por isso que para Sá (2015) a reintegração social deve 

ter como função a inclusão social, ou seja, quando o indivíduo sente-se partícipe de seu 

grupo social, que para (Crawford, 2003) corresponde a um sentimento de valorização e 

apreço que o sujeito tem sobre a sua participação na vida social, econômica, política e 

cultural de sua comunidade. 

                                                           
nova condenação dentro do período determinado, bem como ela desconsidera aspectos sociais, econômicos e 

institucionais que estão presentes no ato de um novo delito. De acordo com Lino (2012), o egresso é aquele 

que se afastou ou foi retirado de um grupo, neste caso, do próprio convívio social. 
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Este trabalho está inserido na interface entre a Psicologia Social Comunitária e o 

Direito, em um campo interdisciplinar da chamada Psicologia Social Jurídica, que concebe 

pensar a psicologia de forma crítica nos espaços e nas questões de interface com a justiça, 

como o próprio sistema penal, visando a promoção dos Direitos Humanos e cidadania das 

pessoas que cumprem ou cumpriram pena de privação de liberdade. Assim, ao invés de olhar 

para o comportamento de “delinquência” ou de “desajustamento social” conforme a 

criminologia tradicional ou da psicologia forense, buscou-se o olhar da criminologia crítica 

como uma lente para a leitura do fenômeno social pesquisado. Ao mesmo tempo em que se 

buscou a produção de conhecimento do campo da Psicologia Social Crítica visando a 

compreensão da realidade social frente as questões da inclusão psicossocial dos atores 

envolvidos neste estudo. 

Trata-se de uma pesquisa com desenho qualitativo, do tipo descritivo-exploratório, 

que foi realizada com pessoas que cumpriram pena de privação de liberdade nas unidades 

da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) dos municípios mineiros 

de São João del-Rei e Itaúna, com o objetivo de compreender a percepção que essas pessoas 

têm a respeito de sua experiência de reintegração/inclusão social. Para essa finalidade foi 

utilizada a entrevista semiestruturada como principal instrumento de produção de dados. 

Além da entrevista, um questionário foi aplicado para se ter acesso as condições 

socioeconômicas dos participantes. 

Embora o termo técnico para se referir as pessoas que saíram do sistema prisional 

seja “egressos”, faz-se uma tentativa de empregar o uso desse termo apenas quando 

estritamente necessário, visto que um dos aspectos observados durante o estudo é a busca 

dessas pessoas por serem vistas como cidadãs rompendo o rótulo de egresso, que além de 

estigmatiza-los pela condição de terem passado pelo sistema prisional (Goffman, 2008), não 

contribui para o reconhecimento e produção de suas identidades no contexto social em que 

vivem.  

A presente dissertação está organiza em cinco seções. Na primeira seção é 

apresentada uma revisão bibliográfica e conceitual sobre a reintegração social de egressos 

do sistema prisional. Discute-se o conceito de reintegração social e de inclusão psicossocial 

e, posteriormente, é apresentado uma revisão de estudos sobre o tema.   

Na segunda seção são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos que 

nortearam a pesquisa. Na terceira seção é descrito o método a partir do desenho de pesquisa 

qualitativa, descrevendo também o local da pesquisa, os atores envolvidos, os instrumentos 
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utilizados, e o percurso metodológico para a produção e análise dos dados. Também faz parte 

dessa seção as considerações éticas relativas a pesquisa.  

A quarta seção foi destinada a apresentação e discussão dos resultados obtidos. Os 

resultados são apresentados em duas subseções específicas, sendo uma para a análise das 

categorias encontradas por meio da análise de conteúda temática, e a outra para a análise das 

variáveis sociais dos atores-sociais entrevistados.  

Por fim, na última seção estão as considerações finais a respeito do estudo, na qual 

aponta-se as principais questões levantadas, as limitações e dificuldades encontradas, as 

sugestões para estudos futuros e as implicações para o campo teórico. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste tópico é apresentada uma revisão bibliográfica a respeito do conceito 

“Reintegração Social” de egressos do sistema prisional, visando aproximá-lo da concepção 

de inclusão psicossocial. Para isso será descrito tanto estudos teóricos quanto as pesquisas 

empíricas desenvolvidas a respeito do conceito de reintegração social/inclusão. Costurando 

essa discussão, será feito diálogo com autores da Psicologia Social/Psicologia Comunitária 

acerca de categorias como a inclusão/exclusão e da relação sujeito/sociedade; e da 

Criminologia Crítica/Clínica para a conceituação da reintegração social. 

 

2.1 A reintegração social com vistas à inclusão psicossocial: problematizando 

conceitos 

 

 

A prisão como se apresenta hoje surgiu com o objetivo de cumprir três finalidades: punir, 

prevenir e ressocializar, sendo esta última a razão principal. Desde o final do século XVIII, 

e, anterior a essa data, a ressocialização nas penitenciarias tinha um sentido de reforma 

moral, colocando na pessoa do preso a responsabilidade por refletir e arrepender-se do ato 

infracional, em um processo individual (Faustino & Pires, 2009). Nesse sentido, para Melo 

e Leite (2014), a finalidade da execução penal passou por avanços consideráveis, saindo de 

um modelo pautado no castigo físico e moral, para uma visão ressocializadora, sobretudo a 

partir das contribuições de Cesare Beccaria (1738-1794). Contudo, na percepção de Bettiol 

(1995), a ressocialização ou reeducação do preso por meio da pena de privação de liberdade 

sempre foi um mito, primeiramente por ser uma tentativa de mudança ético-moral do 

condenado, de forma a ajustá-lo aos interesses de uma estrutura social e, segundo, porque 

reafirma o caráter retributivo-punitivo da pena. Assim,  a função ressocializadora da pena 

passa a ser algo “cético quando se percebe que esse ideal é impossível diante da realidade 

sádica e cruel que é a malha carcerária” (Segarra, 2015, p. 118). A partir desse ponto de vista 

“como pensar a ‘recuperação’ de um ser humano em um sistema perverso e desumano?” 

(Barbalho & Barros, 2010, p. 205). Logo, o sistema penal é considerado um modelo 

fracassado desde sua origem no que diz respeita a ressocialização, que: 

... ao longo da história, o cárcere, além de sempre reproduzir os valores das 

classes dominantes, jamais cumpriu as suas reais funções - a de reeducação 

e de reinserção social do apenado. Daí, porque a pena de prisão, mais que 
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nunca, vem sendo questionada, quanto à possibilidade de recuperação do 

condenado, mediante seu processo de reeducação, por isso mesmo, 

também, vem sendo deslegitimada. Dir-se-ia que, depois da euforia inicial 

da defesa social, vive-se uma profunda desilusão (Trindade, 2002, p. 29). 

 

Foucault (1998) em seu livro “a microfísica do poder”, ao falar sobre as prisões, 

afirma que desde seu nascimento as prisões respondem por um projeto de transformação dos 

indivíduos. Para o autor, mais do que deposito de pessoas, como são vistas, as prisões sempre 

buscaram o “ajustamento social”, servindo como um mecanismo de poder, a serviço de um 

determinado modelo econômico e político. Nessa direção, Rusche & Kirchheimer (2004) 

discorrem que o problema da criminalidade está mais associado da questão socioeconômica 

do que das política penal em si. Para os autores a taxa de criminalidade pode ser modificada 

ao passo que a sociedade passe a oferecer e a garantir aos seus membros um grau de 

segurança e uma vida razoável. Assim, é preciso refletir que a política penal também está 

intimamente relacionada ao progresso social, e negar isso pode manter a lógica da 

responsabilização apenas do sujeito e não da estrutura social. Deste modo, Rusche & 

Kirchheimer (2004) alertam para o fato de que enquanto a sociedade não se dispor a resolver 

seus problemas sociais, o encarceramento será o caminho mais fácil e bem aceito pela 

coletividade para lidar com as questões da criminalidade, visto que ele encobre os sintomas 

da estrutura social. Para Zaffaroni (1988), trata-se de abandonar a busca pelo tratamento da 

conduta desviada e lançar olhar para o quadro das vulnerabilidades do sujeito. 

Assim, dois elementos centrais estão diretamente relacionados a questão do sistema 

prisional e, portanto, são entraves para a reintegração social: a seletividade penal e o controle 

social. Passetti (2006) é categórico ao afirmar que o problema do direito penal é a 

seletividade e punição, pois por meio deles o sistema prisional se torna um sistema de 

seletividade tendo como principais alvos as populações mais pobres. Karam (1997), ao 

discorrer também sobre a seletividade no encarceramento reflete que: 

 

O sistema penal não se destina a punir todas as pessoas que cometem 

crimes. Não passando a imposição da pena de pura manifestação de poder, 

destinada a manter e reproduzir os valores e interesses dominantes em uma 

dada sociedade, e encontrando esta reação punitiva seu suporte e sua forca 

ideológica na necessidade e no desejo de criação de bodes expiatórios, não 

seria funcionai faze-la recair sobre todos os responsáveis por condutas 

criminalizadas, sendo, ao contrário, imperativa a individualização de 

apenas alguns deles, para que, exemplarmente identificados como 

criminosos, emprestem sua imagem a personalização da figura do mau, do 
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inimigo, do perigoso, possibilitando a simultânea e conveniente ocultação 

dos perigos e dos males que sustentam a estrutura de dominação e poder 

(Karam, 1997, p. 72). 

 

Em relação ao controle social, Bergalli et al. (1983) pontua que a prisão é um 

aparelho de transformação no qual o indivíduo é levado a se adaptar as regras de conduta, 

de um sistema capitalista, de forma que sua reintegração sirva para atender a produção e o 

consumo. Nessa perspectiva, Zaffaroni (2007, p. 18), ao discorrer sobre o que chama de 

inimigo do direito penal, reflete que  “na medida em que se trata um ser humano como algo 

meramente perigoso e, por conseguinte, necessitado de pura contenção, dele é retirado ou 

negado o seu caráter de pessoa, ainda que certos direitos... lhe sejam reconhecidos.” O autor 

analisa que sobretudo na América Latina, a exclusão social se torna o principal problema do 

sistema penal e, para ele, é utopia acreditar que a segurança urbana virá da criação de leis 

que criminaliza a população mais marginalizada, constituindo-se como mecanismo de 

controle social. A prisão produz desigualdade (Baratta, 2004). 

Conforme a quarta regra das Nações Unidas para o tratamento da pessoa presa, tendo 

a função da privação de liberdade proteger a sociedade contra o crime e reduzir a 

reincidência, esses objetivos só podem ser atingidos se a pena visar a reintegração do preso 

à sociedade, de forma que o mesmo possa ter uma vida autossuficiente e com respeito a 

legislação. F. M. Pinto (2012, p. 20) pontua que é dever do Estado “oferecer condições 

concretas para que, após o cumprimento da pena, o condenado possa retomar a sua vida fora 

do cárcere, sem que lhe impeçam de conviver plena e efetivamente em sociedade”. Para o 

autor, sendo o crime praticado no convívio social, após a pena, o preso retornará para a 

mesma comunidade, assim, para o sucesso da reintegração social é preciso que a sociedade 

assuma sua parte da responsabilidade, ou colherá os ônus dessa omissão. 

Baratta (1990) define reintegração social como um processo de mútua comunicação 

no qual há esforço tanto da comunidade, como do condenado e da instituição para reintegrar 

o preso à sociedade. O autor considera esse processo diferente de ressocialização ou 

tratamento reeducativo, por acreditar que nestes modelos o condenado tenha uma postura 

passiva e as instituições uma atitude mais ativa, concepções herdeiras da criminologia 

positivista, que concebia o preso como sujeito “anormal” que deveria ser readaptado à 

sociedade. Desta forma, ao preferir o termo reintegração social à ressocialização, o autor 

reflete que só a partir dela que de fato pode ser pensado um modelo para a inclusão do preso. 
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Conforme Baratta (1990), a prisão, como ela é, está muito distante do seu proposto 

ressocializador, visto que ela tem servido apenas para neutralizar (prevenção especial 

negativa) o criminoso e não ressocializar (prevenção especial positiva). De acordo com o 

autor, a prisão apresenta um quadro negativo para a ressocialização do indivíduo, mesmo 

assim, a busca pela reintegração não deve ser abandonada e, por isso, é preciso uma abertura 

reciproca entre a prisão e a sociedade, de forma que esta assuma sua parte de 

responsabilidade, pois o ato de reintegrar, além de reduzir as precariedades do 

encarceramento, é reconhecer também as condições de exclusão social que podem levar o 

egresso a reincidir na vida criminosa. O autor reflete também que ao se falar em reintegração 

social não se pode limitar a pensar apenas em uma prisão melhor, mas buscar a diminuição 

do encarceramento investindo em políticas públicas de educação, assistência, trabalho, 

dentre outras. Assim, “a melhor prisão é, sem dúvida, a que não existe”, visto que não é 

possível alcançar a reintegração social por meio da pena, mas sim para além dela (Baratta, 

1990, p. 2). 

Um dos elementos mais negativos da prisão é o seu isolamento do macrocosmo 

social, por meio dos muros (Baratta, 1990). Nesse sentido, não se pode segregar um 

indivíduo e pretender a sua reintegração. A reintegração social é possível na medida em que 

a instituição possibilita ao preso benefícios de escolarização, profissionalização, assistência 

à saúde etc.  Assim, o autor concebe dois eixos norteadores para a reintegração social: 

considerar os presos como sujeitos de direitos, oferecendo-lhes oportunidade de trabalho e 

investir no desencarceramento. Visando um programa de reintegração social, Baratta (1990) 

descreve dez pontos que os considera fundamentais para cumprir esse objetivo: 

1) Dar o mesmo tratamento digno para as pessoas presas e ex-presidiários, em 

constate diálogo com a comunidade, visando incluir os egressos nos diversos espaços 

sociais; 2) Abandonar a perspectiva da criminologia positivista em conceber o preso apenas 

pelo aspecto da patologia; 3) Basear em critérios específicos e jurídicos e não subjetivos para 

questões mentais e da periculosidade do preso; 4) Visar à aproximação entre o preso e sua 

família e comunidade, bem como se pautar em um trabalho relacional e de cooperação 

coletiva; 5) Oferecer os programas de reintegração tanto a presos condenados e provisórios, 

com as devidas adequações; 6) Dar continuidade ao programa após a prisão, permitindo 

acesso dos egressos aos serviços, bem como aproximar gradualmente o preso na relação com 

a sua comunidade; 7) Ter relações simétricas entre os condenados e os profissionais; 8) 

Valorização e reconhecimento profissional dos atores do sistema prisional, visando o 

trabalho coletivo; 9) Perceber que a prisão é reflexo das contradições existente na sociedade; 



33 
 

e 10) Valorização dos profissionais do sistema prisional, assim como conceber que é na 

sociedade que deve ser resolvido o problema penitenciário. 

Sá (2003; 2002) considera que pensar em um projeto de reintegração social e não de 

ressocialização é mudar de uma perspectiva individualista para uma perspectiva sistêmica, 

na qual todos são atores e devem participar do processo com igual importância. Assim, para 

o autor, é um obstáculo centrar apenas na pessoa do condenado, pois o crime, muitas vezes, 

é expressão do antagonismo que há entre o criminoso e a sociedade, e é só nessa relação que 

é possível compreende-lo. 

Em um projeto de reintegração social de egressos com vistas a inclusão é preciso 

abandonar termos como tratamento, ressocialização, reabilitação, recuperação, reeducação, 

dentre outros, visto que os mesmos se amparam numa concepção tradicional da 

criminologia, na qual o preso é objeto da execução penal que busca ajustá-lo as normas e 

valores sociais (Sá, 2000, p. 20). 

Nesse sentido, Sá (2000; 2003; 2015) sinaliza que ressocializar não é apenas 

recuperar o preso, mas conseguir ampla participação ativa da sociedade no processo de 

reintegração. Assim, para o autor, só há reintegração social se acontecer uma aproximação 

entre o condenado e sociedade. Entretanto, apesar de considerar essa relação simétrica entre 

preso e sociedade, isso não implica em retirar do condenado sua responsabilidade pelo crime 

cometido mas de se ter uma visão ampliada sobre todas as variáveis (Sá, 2007, 2015). A 

ressocialização para Sá (2015) supõe a reeducação do preso, ou seja, adequá-lo as normas 

sociais, tomando como sujeito passivo, enquanto que os sujeitos ativos são os que comandam 

as ações e ensinam os valores, ou seja, submeter o indivíduo aos interesses coletivos. Já a 

reintegração, é o oposto disso, pois se baseia nas relações simétricas, ou seja, tanto o preso 

quanto a instituição/comunidade são vistas como iguais, e com suas respectivas 

responsabilidades. Nesse sentido, a finalidade da pena não deve ser reeducar ou readaptar, 

mas incluir socialmente aqueles que foram segregados do convívio social. 

Braga (2014b, p. 10) define reintegração social como “experiência de inclusão social, 

com a finalidade de diminuir a distância entre sociedade e prisão, que conta com a 

participação ativa do apenado e de pessoas de fora do cárcere”. Para a autora sete 

pressupostos orientam o projeto de reintegração social: 1) participação da sociedade civil 

nas questões prisionais; 2) propostas centradas na inclusão social; 3) conceber a normalidade 

do preso, bem como a sua dignidade; 4) participação voluntária e ativa dos presos nas 

atividades prisionais; 6) a corresponsabilização da sociedade; e 7) interação entre a 

sociedade-prisão para a reintegração e não apenas como forma de readequação dos valores 
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do preso. Assim, só é possível falar em um programa de reintegração social se o mesmo 

visar o direito do preso e a sua livre participação. 

Ao se discutir em torno da questão da reintegração social, bem como na aproximação 

entre a sociedade e a prisão, contribui-se para a diminuição do encarceramento, mesmo que 

a longo prazo (Braga, 2014b). Segundo a autora, ainda há uma idealização pela sociedade, 

fomentada pelos discursos midiáticos e até mesmo acadêmicos, de que a prisão pode 

ressocializar. Embora o termo reintegração social seja utilizado pela mídia, gestores e 

academia, “como sinônimo de ressocialização, reeducação, reabilitação, recuperação etc”, 

ele é oposto as ideológicas “res”, que coloca o indivíduo como objeto da intervenção penal, 

para a sua readequação de valores e atos para que o mesmo seja reaceito pela sociedade 

(Braga, 2014b, p. 7). A autora apresenta três pressupostos que fazem da reintegração social 

diferente das ideologias “res”: 1) concebe o preso como indivíduo normal que só se 

diferencia dos outros devido a sua privação de liberdade; 2) por ser o sujeito da execução 

penal, o preso deve ser respeitado em sua autonomia para as atividades prisionais; 3) 

corresponsabilidade da sociedade pela reintegração do condenado. Esse novo olhar sobre a 

terminologia vai de encontro com a crítica colocada por Hulsman e Celis (1993, p. 95) de 

que “só mudança de vocabulário não basta para garantir uma transformação de fundo”, é 

preciso mudar também a prática. 

Dias e Oliveira (2014) ao conceberem o trabalho como uma das melhores formas de 

reintegrar o egresso, refletem que esse processo não é simples, visto as dificuldades que o 

mesmo enfrenta ao tentar se inserir no mercado de trabalho, como pouca escolarização, baixa 

qualificação profissional e o preconceito devido ao seu passado criminoso. Diferente do que 

coloca Braga (2014b), os autores percebem a reintegração social como sinônimo de 

“recuperação, ressocialização, readaptação, reinserção, reeducação social e reabilitação, 

fenômenos sociais que permitem aos apenados tornar-se úteis a si mesmos, à sua família e à 

sociedade” (Dias e Oliveira, 2014, p. 156). Mesmo o trabalho sendo central no projeto de 

reintegração social, os autores colocam que é importante também incluir o aconselhamento, 

o treinamento e o apoio familiar acompanhem. 

Conforme Cabral e Silva (2010), o trabalho desempenha a função ressocializadora 

quando, aos presos, for concedido os mesmos direitos dos demais trabalhadores. Negar esses 

direitos é colocar uma barreira para a reintegração social. Assim, o trabalho permite ao 

egresso “participar do desenvolvimento econômico e social da comunidade na qual está 

inserido” (Cabral & Silva, 2010, p. 166). Para Barros e Lhuilier (2013) o trabalho serve como 
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dispositivo para integrar novamente à sociedade aqueles que estavam desintegrados ou 

marginalizados. 

Barros e Lhuilier (2013) pontuam que a reintegração social significa também 

readaptação, ressocialização, reeducação, constituindo assim uma nova forma de 

participação do indivíduo na sociedade.  A reintegração é amplamente utilizado em discursos 

de reinserção e ressocialização, correspondendo “à construção de novos modos de vida” 

(Barros & Lhuilier, 2013, p. 686). As autoras refletem que os conceitos reinserir, reeducar, 

ressocializar e recuperar fazem parte de uma ideologia da reparação que visa reinserir presos 

que, muitas vezes, nunca estiverem de fato inseridos na sociedade, e que retornaram para as 

mesmas condições anteriores à sua prisão. 

Sendo o cárcere um espaço deteriorado, o mesmo se constitui como um obstáculo 

para o processo de reintegração social do preso (Sá, 2003). Desta forma, Lino (2012) 

esclarece que é contraditório esperar que a prisão reeduque para uma vida em liberdade. De 

acordo com o autor, o egresso necessita de atenção das pessoas, visto que ao retornar para o 

convívio social o mesmo enfrentará dificuldades para se reintegrar. No período de novo 

convívio social, o egresso se depara com desafios, que Alvino A. de Sá (1987) chama de 

microfatores externos negativos, como lidar com a dificuldade de emprego, as rejeições 

familiar e social, a desconfiança etc. Segundo o autor, visando recuperar rapidamente o 

tempo perdido, o preso acaba criando expectativas muito altas quanto a sua reentrada ao 

convívio social. Assim, quanto maior é a pressão para este processo, mais intensificada pode 

ser a crise. 

Para Santos (2001) a reintegração social do egresso esbarra em diversos obstáculos, 

que podem inviabilizar qualquer esforço institucional para sua recuperação. Nessa direção, 

para o autor, é preciso ter não apenas uma estrutura prisional eficiente e com recursos 

humanos e materiais adequados, que possa oferecer ao preso uma capacitação para sua 

subsistência em liberdade, mas também o apoio da sociedade, de forma que a mesma possa 

aceitar o egresso em todos os setores sociais, sem o preconceito. O autor reflete também que 

nem sempre a família pode ser considerada como apoio para a reintegração do egresso, pois, 

muitas vezes, o ambiente familiar hostil é corresponsável pelos motivos que levaram o 

indivíduo ao crime. 

Melo e Leite (2014) apontam para obstáculos tanto do ponto de vista do estado 

quanto da sociedade civil. Em relação ao estado, o primeiro é a superlotação do sistema 

prisional, visto que esse fenômeno desrespeita os direitos humanos e sociais da pessoa presa, 

conforme estabelecidos pela Constituição Federal, a Lei de Execução Penal e os tratados 



36 
 

sobre a pessoa presa. O segundo diz respeito à falha na triagem dos apenados, quando não 

são levados em consideração os aspectos jurídicos, psicossociais, a segurança e o perfil dos 

presos. Já o terceiro se refere a incapacidade do sistema em oferecer a formação educacional 

e atividade de trabalho para os presos. E o último obstáculo corresponde a ausência de um 

acompanhamento sistemático com os egressos do sistema, que em grande maioria, são 

colocados a sua própria sorte. Em relação a sociedade civil, consiste no primeiro obstáculo 

a pouca participação da sociedade nas políticas prisionais e, sobretudo, no apoio ao egresso 

no momento de sua reintegração. O segundo é o “estigma” que perpetua sobre a pessoa do 

“ex-condenado”, dificultando a ele acesso aos meios sociais, devido a práticas de exclusão 

e preconceito. Por fim, a falta de oportunidade de trabalho para o egresso durante a sua 

reinserção na comunidade, é o terceiro obstáculo levantado pelos autores. 

Ao se pensar em estratégias de reintegração social é preciso não centrar apenas na 

pessoa do condenado, mas considerar a relação deste com a sociedade, de modo que ela 

passe a ser corresponsável neste processo, assim vários atores sociais devem  ser envolvidos 

(Sá, 2000, 2003, 2015). A reentrada do egresso ao convívio social dependerá das disposições 

internas do mesmo, ou seja, a forma como ele percebe a liberdade e quais as expectativas 

sobre ela (Sá, 1987). Assim, conforme o autor, algumas estratégias podem ser observadas 

para que no período crítico de readaptação social o egresso possa atravessar essa crise. Entre 

essas estratégias, destacam-se o acolhimento familiar, a aceitação de seus grupos sociais e 

profissionais, a confiança de quem o acolhe, as oportunidades de trabalho e de auto 

sustentação. 

Como possibilidade de contornar as dificuldades vividas pelo egresso durante o seu 

processo de reintegração social, a criação de programas de apoio para esses indivíduos 

podem ajudar a minimizar os efeitos negativos do encarceramento (Souza & Silveira, 2015). 

Entre estratégias de reintegração social, Barros e Lhuilier (2013) pontuam que é necessário 

uma integração entre os diversos programas sociais e a criação de programas de atenção ao 

preso, ao egresso e sua família, de forma que o acesso aos bens culturais sejam parte central 

nesse processo. Outra estratégia para a reintegração social são as ações desenvolvidas em 

grupos, pois conforme Sá (2015, p. 335) “podem até ter a vantagem de abrir espaço para, de 

alguma forma, o preso se expressar, expandir sua voz, seu discurso e formular seus gritos. 

Para Sá (2015) o indivíduo recluso deve ser tratado como pessoa, no seu aqui-agora, 

e tendo como meta a inclusão social é preciso olhar tanto para o seu contexto individual 

(biológico, psicológico, família, história pessoal) quanto para o contexto social (exclusão, 

punição, estigmatização). A dimensão social é vista por Lane (1989, 2006) como 
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fundamental, na medida em que o homem só existe na relação com outro ser. É nessa relação 

que ele se constituí. Conforme Sá (2015, p. 307), “a vulnerabilidade é uma decorrência direta 

da condição de exclusão social”. Nesse sentido, um dos objetivos da criminologia clínica11 

de inclusão social é contribuir para que as pessoas vulneráveis inseridas no sistema punitivo 

possam vencer essa condição. 

Sendo a prisão uma forma de segregação social, não é possível preparar o preso para 

a reintegração social sem a participação efetiva da sociedade (Sá, 2007). Nesse sentido, 

conforme o autor, só é possível haver reintegração social se a prisão se abre para a sociedade 

e vice-versa. Crochík (2011, p. 39) entende que a segregação é uma separação real ou 

subjetiva de um indivíduo ou grupo do restante do seu grupo. Já a marginalização é 

concebida pelo mesmo autor como situar esse indivíduo ou grupo na extremidade. Assim, 

enquanto que o segregado não faz parte da sociedade, o marginalizado o faz mas de forma 

precária, o que nos leva tanto a ideia de uma inclusão marginal quanto a uma exclusão, de 

fato. 

Sendo os ex presidiários excluídos das políticas sociais e dos bens culturais, acabam 

por constituir uma categoria que Nasciutti (2007) intitula como instituição social, visto que 

a sua invisibilidade social e exclusão se tornam institucionalizadas e legitimadas pela 

sociedade. Nesse sentido, para Sá (2015, p. 302), “a exclusão social, é sem dúvida alguma, 

condição de enfraquecimento do indivíduo”. De acordo com  Sawaia (2001), a exclusão 

social é um processo sócio histórico e complexo, na qual é mais adequado falar em uma 

dialética inclusão/exclusão, visto as diversas contradições existentes na sociedade. 

Conforme a autora, a sociedade exclui para incluir, mas essa inclusão acaba por constituir 

uma inclusão perversa, ou seja, o indivíduo é integrado de forma precária à sociedade, pois 

sua participação não é total, visto que o mesmo não tem acesso aos bens sociais e culturais 

da mesma forma que os setores sociais mais privilegiados da sociedade. Para Baratta (2004), 

antes de buscar mudar as pessoas excluídas, é preciso modificar a sociedade que as exclui, 

indo assim na raiz dos processos de exclusão. Tanto a exclusão social ou a inclusão perversa 

                                                           
11 A Criminologia Clínica “é uma ciência interdisciplinar, que se volta para a prática profissional, na qual 

recorre, entre outros instrumentos, ao estudo de casos individuais de pessoas envolvidas com a justiça, 

buscando analisar seus comportamentos socialmente problemáticos, alvos de intervenção judicial, avaliar os 

desdobramentos possíveis desses comportamentos e formular, em sintonia com os interesses dessas pessoas, 

estratégias que contribuam para que elas tenham um sucesso saudável, quando de seu retorno ao convívio 

social” (Sá, 2015). O autor esclarece que embora a criminologia clínica incorpora o enfoque crítico da 

criminologia, ela não está subordinada a mesma, e nem tem compromisso com os seus postulados. Para mais 

informações consultar a obra de Alvino Augusto de Sá: Criminologia Clínica e Execução Penal, proposta de 

um modelo de terceira geração (2015). 
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quanto a vulnerabilidade podem ser condições de facilitação ou desencadeadoras para o 

encarceramento (Sá, 2015). 

A inclusão social é uma “forma de expansão do eu, ressignificação e de reconstrução 

de laços, de ressignificação [..] de responsabilidades e compromissos morais e éticos, enfim, 

numa palavra, de projetos consistentes de felicidade” (Sá, 2015, p. 324). Nessa perspectiva, 

segundo o autor, a inclusão social é um processo no qual o indivíduo incluído ou com vistas 

a inclusão é integrante nato de sua comunidade, possuindo direitos, participando ativamente 

dos espaços sociais, de forma crítica e consciente, reconhecendo suas responsabilidades, 

bem como do contexto social ao qual está inserido. 

Desta forma, Sá (2015) concebe a reintegração social com vista a inclusão social não 

como um processo passivo que busque adequar o egresso as normas, mas como algo 

dinâmico que o permita se sentir valorizado, participar dos espaços sociais e se ver como 

cidadão de direitos, ou seja, que perceba a pessoa presa como sujeito, que reflete, planeja e 

participa de todo o processo. Assim, para o autor: 

 

se a meta dos projetos de reintegração social é a inclusão social, seu 

objetivo mais imediato é o de possibilitar à pessoa presa a experiência de 

se descobrir e se sentir partícipe, incluído num grupo social (ao qual ele 

não se sente pertencer), refletir sobre sua forma de agir e se adaptar a 

situações como essas, avaliar suas respostas e suas consequências” (Sá, 

2015, p. 335, destaque nosso).  

 

Considerando que o egresso dificilmente conquistará uma inclusão social digna se o 

cárcere não for descontruído de seu imaginário, bem como se não for superadas as condições 

de fragilidade e vulnerabilidade (Sá, 2015), em qualquer processo de reintegração social, 

visando a inclusão social, é necessário refletir em o sujeito retornando para o seu grupo. É 

compreender se de fato o mesmo se sente incluído e pertencido ao seu grupo, ou seja, esteja 

filiado à sociedade se beneficiando da estrutura e dos bens sociais, assim como de constituir 

um lugar na sociedade, estabelecendo vínculos e tendo seus direitos reconhecidos (Castel, 

2011). Nesse sentido, mais do que estar em um grupo social, pertencimento é o sentimento 

de se sentir parte deste, tendo seu sua subjetividade respeitada dentro do grupo (Shore et al., 

2011). 
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2.2 Estudos empíricos sobre a reintegração/inclusão social de egressos do sistema 

prisional 

 

 

Conforme citado na introdução, foram encontradas 12 pesquisas a respeito da 

reintegração social de presidiários ou egressos do sistema penal, que serão apresentados a 

seguir: 

G. Pinto e Hirdes (2006) realizaram um estudo com objetivo de identificar os 

principais fatores associados a institucionalização de presos reincidentes, bem como 

estabelecer ações que possam intervir positivamente nesse contexto. Foram entrevistados 

dez apenados de um presídio de médio porte do estado do Rio Grande do Sul. Os autores 

chegaram as seguintes conclusões: O trabalho se constituí como um mediador entre a prisão 

e a reinserção do preso na comunidade. No trabalho dentro da instituição penitenciária, o 

preso é protegido enquanto que fora da instituição tem que lidar com o preconceito e o 

estigma pela sua condição. Há, do ponto de vista ético, um descompasso da sociedade a 

respeito da reintegração, visto que ao punir a mesma não tem buscado soluções educativas, 

do ponto de vista político e social, para lidar com seus presos e egressos. Nesse sentido 

questiona-se o fato de se querer inserir alguém que nunca fez parte de um contexto social.  

Para as autoras, quando o retorno ao convívio social não é marcado por aceitação por 

parte da comunidade, pode levar o egresso à prática criminosa novamente. Em relação as 

estratégias de enfrentamento, a família é apontada como importante para o processo de 

reintegração do preso. Sobre a reincidência criminal, as autoras identificaram fatores 

associados a mesma, entre eles: características da personalidade do preso, história familiar 

de abandono, várias passagens por instituições de custódia para menores, perda dos vínculos 

familiares e sociais, ter uma carreira voltada para o crime, ausência de projetos de vida, o 

estigma, duração prolongada das penas, envolvimento com drogas, a pobreza e o 

subemprego (G. Pinto & Hirdes, 2006).  

Conforme demonstrado pelas autoras, os presos que possuem maiores perspectivas 

de saída da instituição e recuperação são aqueles que possuem mecanismos protetores, como 

família estruturada, emprego ou uma ocupação dentro da prisão, ter condições financeiras 

favoráveis, auto aceitação do momento, vontade de se recuperar e ter um projeto de vida. As 

autoras consideram importante a existência de projetos de inclusão social para os presos, e 

percebem a reabilitação psicossocial como forma de auxiliar o condenado na reestruturação 

de sua identidade. As autoras partem de uma perspectiva de que a reabilitação implica em 
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promover uma reflexão de forma que os presos possam refletir sobre suas escolhas, bem 

como internalizar novos valores. A partir desse estudo, nota-se que a ideia de reintegração 

social adotado pelas autoras é a ausência de reincidência ou reinstitucionalização (G. Pinto 

& Hirdes, 2006). 

Com o objetivo também de analisar o impacto do trabalho no processo de 

ressocialização de presos, F. M. Pires e Palassi (2008) realizaram uma pesquisa com dez 

presos e dois empregadores de projetos de reinserção de presos na região metropolitana de 

Vitória/ES, para a partir da percepção deles, compreender o papel do trabalho nesse 

processo. As autoras partem de uma concepção de reintegração social como a inserção do 

preso no mercado de trabalho, contribuindo assim para a reincidência. Como resultados, as 

autoras identificaram que mesmo que o trabalho seja uma atividade que contribua para 

reduzir o ócio dos presos e ajudar financeiramente seus familiares, ele não dá ao mesmo uma 

qualificação competitiva para o mercado, bem como os vínculos de trabalho dentro da prisão 

são desfeitos após a saída do preso. 

Cunha (2010) desenvolveu um estudo que teve como objetivo compreender o papel 

do processo educativo na ressocialiazação de mulheres aprisionadas. A partir da perspectiva 

da teoria da representação social, 78 presas, de um centro de ressocialização feminina do 

interior de São Paulo, foram solicitadas a responder a um questionário. A autora identificou 

que o estigma é uma das consequências mais difíceis que presos ou egressos enfrentam ao 

retornar ao convívio social. Nesse sentido, é necessário que o processo de ressocialização 

abrange o papel da educação e da qualificação profissional, bem como permita a 

reconstrução da imagem da mulher. A autora constatou que é baixo o índice de escolaridade 

entre as presas, e pontua que tanto a educação, como o trabalho e a qualificação devem ser 

pilares de um processo de ressocialização, para que de fato essas pessoas possam encontrar 

oportunidades concretas que permitam sua reentrada na sociedade. Conforme a autora, a 

ressocialização só é de fato alcançada quando o sistema conseguir absorver as demandas 

sociais desse público, permitindo que eles se sintam sujeitos pertencidos na sociedade. A 

autora não apresenta um conceito de reintegração social, apenas discorre sobre 

ressocialização a partir de uma reflexão com base nos preceitos da teoria crítica e do 

marxismo. 

Uma pesquisa realizada por Julião (2010, 2011) buscou apresentar o impacto da 

educação e do trabalho no processo de reinserção de presidiários, a partir da perspectiva dos 

operadores da execução penal, presos e profissionais, sendo 80, 65 e 15 participantes, 

respectivamente. O estudo foi realizado em unidades prisionais da cidade do Rio de Janeiro. 
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O método consistiu no uso de entrevistas, questionários e análise de informações gerais do 

sistema prisional do estado do Rio de Janeiro, bem como informações do banco de dados da 

Vara de Execução Penal. A partir da perspectiva da criminologia crítica, o autor defende a 

substituição de termos como ressocialização e reinserção social para socialização. Na visão 

de Julião, esses termos não diferem em nada da proposta do controle social. A ideia de 

socialização implica em conceber a prisão como uma instituição social como qualquer outra 

e que esta deve visar a socioeducação dos sujeitos e não sua segregação social. Em relação 

aos resultados, o autor identificou que para os operadores da execução penal, o conceito de 

ressocialização implica em o preso retornar ao convívio social, adaptado e sem cometer 

novos crimes. Sobre a visão em relação a atividade do trabalho, poucos presos o viram como 

algo positivo que pode auxiliar no processo de reinserção à comunidade. Apesar de uma 

margem de diferença pequena, o autor identificou que a maioria dos presos prefere estudar 

do que trabalhar no presidio, visto que o estudo está relacionado com a perspectiva de futuro, 

sobretudo em relação a reintegração social.  

Por meio da análise de regressão, o pesquisador identificou como fatores que 

aumentam a reincidência prisional: ser do sexo masculino, ser jovem, ter cometidos crimes 

de roubo, furto e estelionato, bem como as chances aumentam para cada ano de liberdade e 

são menores para quem estuda ou trabalha. Outros resultados apontam para uma 

probabilidade de 39% da redução da reincidência entre os presos que estudam e de 48% para 

quem estuda. Sendo assim, a hipótese de que o efeito do estudo é superior ao da atividade 

de trabalho para a reinserção social é falsa. Por fim, o autor pontua que os vínculos 

familiares, afetivos e sociais servem como estratégias concretas para auxiliar na reintegração 

social do preso (Julião, 2010, 2011). 

Ao verificarem se a atividade de trabalho contribui para a não reincidência criminal, 

Barbalho e Barros (2010) realizaram um estudo de caso com um egresso do sistema prisional 

mineiro, no qual foi adotado o método de história de vida, analisado a partir da perspectiva 

da Psicologia do Trabalho e da Psicossociologia. Após a realização de 15 encontros, as 

autoras identificam que a exclusão social perpassou toda história de vida do sujeito, de forma 

que o mesmo não tinha um pertencimento nas relações sociais. O mesmo concebe a prisão 

como espaço degradante para o qual não quer voltar, lançando mão de estratégias de 

enfrentamento durante a volta ao convívio social. O egresso relatou dificuldades para 

encontrar trabalho formal, sobretudo devido a condição de ex-condenado, encontrando 

oportunidade apenas no trabalho informal para não voltar a atividade criminal. Nesse 

sentido, o mesmo se sente à margem da sociedade, por não possuir condição financeira para 
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participar dos bens sociais e culturais. Assim, as autoras refletem que os egressos necessitam 

de proteção social, devido ao quadro de exclusão e vulnerabilidade social que podem leva-

los aos reencarceramento. 

Medeiros e Santos (2011) desenvolveram uma pesquisa a fim de construir um 

Esquema Conceitual Referencial Operativo (ECRO), a partir da teoria de Pichon-Rivère, de 

um grupo composto por 25 presos de um centro de ressocialização brasileiro. Os autores não 

definem um conceito de reintegração social, mas defendem que um modelo bem sucedido 

de ressocialização pode contribuir para a redução da reincidência criminal. Eles concluíram 

que na ressocialização três aspectos são muito positivos no processo de mudança: o 

evangelho, a necessidade de sobrevivência e a família. Entretanto, os autores identificam 

que a família também pode ser tomada como um fator de dificuldades nesse processo, 

quando se tem conflitos nas relações. Concluem também que todo processo de 

ressocialização implica em mudanças e estas não são possíveis sem que haja novas 

aprendizagens. 

Tendo como objetivo compreender qual é o impacto que a política pública de 

reintegração dos egressos do sistema prisional governo de Minas Gerais para a vida prática 

desses egressos, Barbalho e Barros (2014) realizaram um estudo com profissionais, egressos 

e gestores dos programas, de cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Foram 

feitas entrevistas e observação nos grupos dos programas, e a análise se deu pela perspectiva 

da Ergonomia (entre o prescrito e real). As autoras partiram de um conceito de reintegração 

social próximo ao de Alessandro Baratta, da criminologia crítica, na qual a reintegração deve 

ser uma forma de inclusão social e de redução das desigualdades e contradições sociais. Em 

relação aos resultados encontrados, as autoras identificaram que há um sentimento unanime 

de felicidade entre os egressos ao saírem da prisão, embora a posição social dos mesmos 

dificilmente será a mesma de antes, pois estão marcados pelo estigma. Ao deixar a prisão, o 

egresso encontra apoio na família e quando não há vínculos familiares, contam com a ajuda 

de companheiros do cárcere ou de instituições. Suas atitudes estão pautadas no medo e na 

intimidação e não como fruto de internalização do respeito às normas sociais. As demandas 

dos egressos juntos aos programas de reintegração social são por situações imediatas, como 

emprego, documentação e ajuda jurídica. A maior parte dos egressos percebem sua 

reintegração como a inserção no mercado de trabalho. Não há uma participação ativa dos 

egressos nos programas, de forma que a reintegração social é algo pensado sem a 

participação dos principais envolvidos. As autoras apontam que há uma adequação social e 
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não uma reintegração social de fato, visto que as políticas promovem uma forma de inclusão 

precária, na qual o egresso está incluído marginalmente, sem desfrutar dos bens sociais. 

Braga (2014a) buscou analisar, em sua pesquisa, alguns projetos desenvolvidos pela 

sociedade civil em instituições prisionais em São Paulo e na Catalunha (Espanha). Para isso, 

foram realizadas entrevistas com presos, voluntários, diretores de entidades e funcionários 

da prisão, além de uma pesquisa documental e relatos etnográficos produzidos a partir de 

experiências in loco em penitenciárias. Amparada na perspectiva da Criminologia Crítica e 

Clínica, a pesquisadora define reintegração social como uma experiência, de fato, de 

inclusão social, capaz de reduzir a distância entre a prisão e sociedade e que tem a 

participação ativa do preso. A autora identificou que os estudos empíricos são de extrema 

relevância para compreender a realidade do sistema prisional, permitindo dar voz aos 

sujeitos. A presença da sociedade civil nas questões relativas a prisão e a reintegração social 

contribui para a fiscalização e denúncia social. 

Visando investigar o processo de reintegração social de egressos prisionais e como a 

psicologia pode contribuir nesse contexto, Mueller (2014) realizou um estudo de caso com 

um egresso do sistema prisional do estado de Santa Catarina. A autora não define o conceito 

de reintegração social, mas o aproxima da ideia da não reincidência criminal. Para a 

pesquisadora, a reintegração social deve ser um suporte para os egressos antes, durante a 

após a saída da prisão. Devido a situação de cárcere, a autora sinaliza que o egresso carrega 

consigo um estigma que dificulta em seu processo de reinserção social. Sobre as estratégias 

de enfrentamento, a conversão religiosa se mostrou importante no processo de reintegração 

social. 

Andrade et al. (2015), em seu estudo sobre a reintegração social, buscaram fazer um 

levantamento a respeito da existência de iniciativas, bem como de estratégias de 

implementação e desenvolvimento de ações e a percepção sobre a reintegração social a partir 

de diferentes atores envolvidos, como juízes, operadores da execução penal, profissionais e 

presos. Deste modo, foram realizados estudos de caso a partir de visitas e entrevistas com os 

sujeitos envolvidos, em complexos penitenciários de três estados brasileiros. Apesar de 

coletarem dados em uma unidade da APAC, os desconsideraram na análise dos dados, por 

entenderem esse modelo como muito distinto das demais unidades pesquisadas. A pesquisa 

não foi realizada com egressos, mas com presos dessas unidades. O conceito de reintegração 

social adotado pelos autores é o mesmo de Alessandro Baratta. O estudo demonstrou que as 

condições ruins dos presídios dificultam o processo de reintegração social, assim como as 

políticas de assistência à saúde, educação e trabalho são pouco implementadas. Os 
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administradores penitenciários veem na religião um aspecto importante para a reintegração 

dos presos. A lógica da segurança atravessa as políticas assistenciais de forma a dificulta-

las, como a educação que não há vaga para todos que desejarem estudar. O cuidado com as 

famílias é visto como importante para o processo de reintegração social, ao mesmo tempo 

que o lazer é visto como ócio e não como um aspecto desse processo. O trabalho é concebido 

como principal estratégia de reintegração, ainda que não há vaga para todos e que os direitos 

sociais não sejam respeitados. A baixa qualificação profissional implica numa dificuldade 

maior de consolidação do preso no mercado de trabalho. Tanto a remuneração quanto a 

progressão da pena são aspectos que contribuem para a reintegração social.  

A experiência de semiliberdade é algo visto como desafiadora tanto para o preso 

quanto sociedade, visto a ausência de políticas específicas. As tornozeleiras aumentavam o 

estigma dos condenados. Conforme os operadores de justiça, a reintegração social só é 

possível de ser atingida por meio do respeito e da valorização humana, e para alguns 

operadores não são todos os presos que têm condições de serem reintegrados. Consideram 

importante a aproximação da família para o êxito da reintegração. Alguns agentes 

penitenciários concebem a punição como mais efetiva que a reintegração, assim como 

acreditam que a reeducação é um papel da família e da sociedade, e não da prisão. A situação 

de estigma e de preconceito além de dificultarem a reintegração, aumentam a reincidência 

criminal. A segregação dos presos da sociedade dificulta a reintegração dos mesmos, assim 

como os programas voltados para a reintegração apresentam pouco ou nenhum efeito real na 

vida dos condenados (C. C. de Andrade et al., 2015). 

Por fim, a pesquisa de Souza, Silveira, e Silva (2016), que teve como objetivo avaliar 

os resultados de um programa de inclusão social do sistema prisional mineiro, foi realizada 

com 491 egressos em liberdade condicionada. Os dados foram obtidos por meio de 

informações do sistema deste programa e foram analisados de forma quantitativa por meio 

da análise de sobrevivência – que consiste em um método estatístico capaz de mensurar o 

tempo de ocorrência de um determinado evento e os fatores que o influenciam. Os autores 

identificaram que há na literatura sobre reincidência poucas pesquisas a respeito da 

influência de programas de reintegração social tanto dentro quanto fora das unidades 

prisionais, para a diminuição das taxas. Foi verificado que o percentual de reincidência 

cresce na medida em que se reduz a idade, o que levou a uma taxa de 80% dos presos 

reincidentes serem jovens com até 30 anos. Não houve diferença significativa sobre a 

influência da cor e da escolaridade para a reincidência. Ter até 25 anos multiplica por dois a 

chance de reincidência e, para aqueles que possuíam condenações anteriores, o risco é 
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triplicado. O grupo de egressos que não aderiu ao programa representou maior número de 

reincidentes. Há dificuldades por parte do programa para a adesão efetiva dos egressos, bem 

como para monitorá-los. O acesso ao mercado de trabalho é uma das estratégias mais 

significativas para a reintegração social, mas que esbarra em desafios, como a pouca oferta 

de vagas para esse público. 

Nota-se que dentre as pesquisas apresentadas, poucas trataram especificamente da 

reintegração social de egressos. Talvez pela dificuldade de acesso, vários estudos foram 

desenvolvidos com pessoas ainda presas. Nenhuma pesquisa buscou investigar sobre o 

Método de Execução Penal APAC, e o único estudo que coletou dados referente ao mesmo, 

optou por não apresenta-los considerando um modelo diferente do restante do sistema 

prisional comum. Foi quase unanime entre as pesquisas pensar na reintegração a partir de 

políticas de educação e trabalho. Pode-se observar que em várias pesquisas o conceito de 

reintegração social era entendido como ausência de reincidência criminal ou equiparado aos 

termos ressocialização, reinserção social, recuperação, reabilitação ou reeducação. Poucos 

estudos adotaram uma concepção de reintegração social como defendida pela criminologia 

crítica e clínica, e aproximada da ideia de inclusão social. Assim, como observou Barbalho 

e Barros (2014), as políticas de reintegração social de egressos do sistema prisional, tendo 

como ideologia reduzir a exclusão social, acabam por promover uma inclusão precária, na 

medida que o egresso tem pouca autonomia e participação social. 

A partir das contribuições da Criminologia Crítica e Clínica, nesse estudo, o conceito 

de reintegração social é entendido como o processo ao qual o egresso vivencia desde ao 

ingressar na unidade prisional até a sua saída, visando o seu retorno ao convívio social. Esse 

processo é visto como dinamico e sistemico, na medida em que a reintegração deve ser uma 

coresponsabilização entre a instituição, o preso e a comunidade. Ao buscar aproximar a 

reintegração social de uma inclusão psicossocial, entende-se que reintegrar é considerar as 

múltiplas contradições sociais as quais Sawaia (2001) identifica no processo dialético entre 

a inclusão/exclusão, visto que não é possível falar de uma inclusão total, mas precaria em 

relação ao modelo socioeconomico no qual estão inseridos os sujeitos. Tendo em vista que 

Baratta (1990) e Sá (2015) colocam que no processo de reintegração é preciso uma 

comunicação e esforço entre os diferentes atores sociais, não é possível falar em reintegração 

social se de fato o egresso não se sente parte ao seu grupo social. Estar incluído 

psicossocialmente é ter sua sua cidadania e autonomia respeitadas, assim como participar 

dos espaços sociais e dos bens culturais e economicos, ao mesmo tempo tempo que em que 

a sua singularidade é também respeitada. 
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A tabela a seguir apresenta uma síntese do levantamento das pesquisas realizado: 

 

Tabela 1. Síntese dos resultados das pesquisas levantadas. 

Pesquisa Principais resultados 

Pinto e Hirdes (2006) / RS 

 

- O trabalho é um mediador para a reinserção do preso; 

- Não aceitação da comunidade pode levar a reincidência 

do preso. 

- Os presos com maiores perspectivas de recuperação 

possuem mecanismos protetores: família, ocupação, 

projeto de vida e renda. 

Pires e Palassi (2008) / ES 

 

- Reintegração como reinserção no mercado de trabalho; 

- O trabalho nas prisões não qualifica o egresso para o 

mercado competitivo. 

Cunha (2010) / SP 

 

- O estigma é uma consequência significativa para o 

egresso; 

- Baixa qualificação e escolarização dificultam a 

reintegração. 

Julião (2010, 2011) / RJ 

 

- Para os operadores do sistema ressocializar é não 

cometer mais crimes; 

- Ênfase no estudo e não no trabalho (para os presos); 

- Vínculos familiares, afetivos e sociais são estratégias 

para reintegração social. 

Barbalho e Barros (2010) 

/ MG 

 

- Exclusão social durante a vida do egresso; 

- Dificuldade de espaço no mercado formal de trabalho; 

- Não participa dos bens sociais e culturais; 

- Necessidade de proteção social para o egresso. 

Medeiros e Santos (2011) 

/ BR 

 

- Utilizaram o Esquema Conceitual Referencial 

Operativo (ECRO) de Pichon-Rivierè; 

- Aspectos positivos: Evangelho, necessidade de 

sobrevivência e família; 

- Novas mudanças: aprendizagem. 

Barbalho e Barros (2014) 

/ MG 

- Família: apoio social; 

- Felicidade ao sair da prisão; 
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 - Demandas imediatas: emprego, documentação e apoio 

jurídico; 

- Reinserção no mercado de trabalho 

- Adequação social e não reintegração social de fato; 

- Inclusão precária. 

Braga (2014a) / SP e 

Espanha 

 

- Inclusão social; 

- Importância da participação da sociedade civil nas 

questões do cárcere. 

Mueller (2014) / SC 

 

- Reintegração social pensada durante e após a saída do 

egresso; 

- Estigma dificulta a reintegração social; 

- Conversão religiosa como estratégia de enfrentamento. 

Andrade et al. (2015) / 

Brasil 

 

- Coletaram mas desconsideraram dados de uma APAC; 

- Importância da família; 

- Ênfase no trabalho; 

- Baixa qualificação profissional; 

- Ausência de políticas de reintegração social; 

- Valorização humana (para operadores); 

- Punição é mais efetivo (para agentes); 

- Segregação: dificulta a reintegração. 

Souza, Silveira, e Silva 

(2016) / MG 

 

- 80% dos reincidentes são jovens com até 30 anos; 

- Grupo de egressos não participantes do programa teve 

maior número de reincidentes. 

- Dificuldade de adesão de egressos; 

- Dificuldade de monitoramento; 

- Trabalho: estratégia significativa para a reintegração 

social. 
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3. OBJETIVOS 

 

Foram objetivos deste estudo: 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Investigar a percepção das pessoas que cumpriram pena de privação de liberdade no 

Método de Execução Penal APAC acerca de sua experiência de reintegração/inclusão social. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar, a partir dos relatos dos egressos, quais aspectos presentes nos 12 

elementos do Método APAC contribuíram para a sua reintegração à comunidade, e como foi 

esta contribuição. 

- Identificar e analisar quais são os desafios encontrados pelo egresso durante a sua 

reintegração social. 

- Identificar quais as estratégias que os próprios egressos, junto de seus grupos 

sociais, adotam no decorrer do seu processo de reintegração social. 

-  Identificar e refletir sobre os aspectos que dificultam o processo de reintegração 

social. 
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4. MÉTODO 

 

4.1 Desenho da pesquisa 

 

A presente pesquisa é um estudo exploratório e descritivo de abordagem qualitativa. 

Uma pesquisa descritiva e exploratória consiste em produzir dados a partir da descrição do 

fenômeno pesquisado (o que e como), permitindo assim familiarizar-se com as pessoas e 

suas questões (Deslauriers & Kérisit, 2014). Conforme Vergara (2009), a pesquisa 

exploratória tem como objetivo sondar sobre um fenômeno que tem pouco conhecimento a 

respeito, por isso ela não comporta hipóteses a priori, mas que poderão surgir ao longo da 

pesquisa ou ao seu término. Já a pesquisa descritiva, para o autor, visa apresentar 

características do fenômeno pesquisado, sem a pretensão de explicar o fenômeno, embora a 

descrição possa servir de base para se propor modelos explicativos. 

Por pesquisa qualitativa entende-se a prática de pesquisa na qual o pesquisador é um 

sujeito relacional antes, durante e depois do estudo. É o referencial teórico/metodológico 

definido para a construção do objeto e análise dos dados que definem o caráter qualitativo 

de um estudo (Duarte, 2004). A investigação qualitativa é uma ferramenta para a crítica 

científica social, na qual há atenção pela experiência de vida e importantes detalhes do 

cotidiano (Schwandt, 2006). Para Creswell (2014) o estudo de natureza qualitativa 

fundamenta-se a partir de um pressuposto e visa dar voz aos atores a respeito do sentido 

atribuído a uma questão social ou humana. Essa definição se aproxima de diversos teóricos 

que estudam a abordagem qualitativa, visto que, em essência, neste tipo de pesquisa o 

pesquisador não se exclui da realidade que busca investigar, embora seja necessário isentar 

seus valores a respeito do que é investigado. Conforme Lane (1989), sendo o pesquisador 

um produto-histórico que parte de uma visão, tanto de mundo quanto de homem, não é 

possível gerar um conhecimento neutro. Assim, para a autora, tanto o pesquisador quanto o 

sujeito pesquisado se definem a partir das relações sociais, reprodutoras ou transformadoras, 

da realidade social a qual pertencem. Pontua Lane (1989), que pesquisar é intervir e, 

portanto, uma prática social na qual pesquisador e pesquisado são subjetividades que se 

consolidam nas relações desenvolvidas. 

Conforme Minayo (2010), o método qualitativo além de ter um fundamento teórico, 

permite explorar os processos sociais que são pouco conhecidos, permitindo a construção de 

novos modelos teóricos. Creswell (2014) recomenda o uso da pesquisa de desenho 

qualitativo quando há necessidade de explorar uma questão ou problema. O sentido de 



50 
 

estudo exploratório que o autor se refere é de compreensão complexa e aprofundada do 

problema de pesquisa.  

Apesar do estudo qualitativo não visar a generalização dos dados e, tampouco, a 

neutralidade do pesquisador, é preciso ter rigor com método. Rigor é entendido aqui como 

o cuidado ao explicitar o procedimento de análise e a interpretação visando o diálogo (Mary 

Jane P. Spink & Lima, 2013). Desta forma, em uma pesquisa qualitativa a forma de definir 

a validade e rigor está na capacidade do pesquisador em descrever de forma minuciosa os 

procedimentos metodológicos, bem como ser autocrítico em sua análise, ou seja, avaliar a 

“acurácia” dos dados (Creswell, 2014). 

 

4.2 Descrição do local da pesquisa 

 

Este estudo foi realizado com egressos da Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados (APAC) das Comarcas de São João del-Rei e de Itaúna, no estado de Minas 

Gerais. A APAC da comarca de São João del-Rei foi escolhida por ser uma instituição ainda 

recente (8 anos) tendo em vista a existência de mais de 45 anos do Método APAC no Brasil 

e devido ao pesquisador ter trabalhado como psicólogo na APAC desta comarca12, o que 

levou essa escolha pelo critério de conveniência.  

Já na comarca de Itaúna está inserida a APAC mais antiga em funcionamento no país, 

o que permitiu estabelecer uma comparação no sentido de compreender se o tempo de 

existência e experiência de consolidação da APAC na comunidade influencia no processo 

de reintegração social de seus egressos, já que tratou de duas instituições em estágio de 

funcionamento distintos. 

A diferença da realidade socioeconômica dos municípios em questão foi um aspecto 

importante durante a análise dos resultados visto que a primeira cidade possuí uma economia 

pouco diversificada baseada na atividade de comércio, prestação de serviço e turismo, tendo 

pouco reflexo de industrialização, enquanto que a segunda cidade possui uma diversificação 

econômica maior, com presença de diferentes atividades industriais. Essa comparação foi 

importante, pois um dos aspectos presentes na reintegração social de ex-presidiários é a 

relação com o mercado de trabalho. 

 

 

                                                           
12 O pesquisador foi estagiário da unidade masculina da APAC São João del-Rei em 2014, e psicólogo 

contratado em 2015. Suas experiências também são plano de fundo para o presente estudo. 
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4.3 Sobre o Método de Execução Penal APAC 

 

A história da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) iniciou-

se na cidade de São José dos Campos, São Paulo, em 1974, a partir de um grupo de pastoral 

penitenciaria que se intitulava “Amando o Próximo, Amarás a Cristo – APAC”. Devido a 

algumas dificuldades e o avanço dos trabalhos, foi criado a APAC jurídica, tal como é 

conhecida atualmente. Para seu fundador, Mário Ottoboni, são duas APAC’s13, a jurídica e a 

espiritual, enquanto que a primeira se encarrega dos tramites legais e administrativos no 

cuidado da execução penal, a segunda é a base do método de recuperação. Desta forma, a 

APAC é “um método de valorização humana, portanto de evangelização, para oferecer ao 

condenado condições de recuperar-se e com o propósito de proteger a sociedade, socorrer as 

vítimas e promover a justiça” (Ottoboni, 2014, p. 33). Todas as APACs do Brasil são 

coordenadas pela Fraternidade Brasileira de Assistência ao Condenado (FBAC)14. 

O objetivo do Método APAC consiste no que seu fundador define como “recuperar15 

o preso, proteger a sociedade, socorrer a vítima e promover a justiça” (Ottoboni, 2014, p. 

37). Nesse sentido, fazem parte do objetivo da metodologia os seguintes aspectos de 

intervenção: 1) desenvolver um trabalho de recuperação e reintegração social com o preso 

pautado pela sua metodologia; 2) proteger a sociedade na medida em que o processo de 

reintegração social é cumprido, diminui-se o índice de reincidência criminal; 3) busca-se 

também ao mesmo assistir a vítima; 4) a partir da sua metodologia a APAC cumpre a função 

ressocilizadora da pena, conforme determinado pela Lei de Execução Penal, atingindo o 

proposto de justiça. 

No método, tanto o “amor incondicional” como a “confiança” são aspetos subjetivos 

que abraçam a metodologia. Assim, nota-se o caráter espiritual da metodologia, na qual 

                                                           
13 Mário Ottoboni faz essa distinção para clarear o entendimento entre a APAC como método e a APAC como instituição 

legal. A estrutura física dos Centros de Reintegração Social conhecida como APAC, diz respeito na verdade da instituição 

jurídica de terceiro setor que tem convenio com o poder executivo e judiciário para a execução penal. Já o Método APAC 

ultrapassa os limites geográficos, pois sua metodologia diz respeito a 12 elementos fundamentais para a recuperação e 

ressocialização do preso, que pode ser empregado em qualquer estabelecimento. 
14 Incumbida de coordenar e fiscalizar as APACs, no que diz respeito à metodologia, abertura de uma APAC, 

a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados14 (FBAC) é o órgão de gestão das APACs no Brasil, 

e serve de consultoria para a abertura de unidades também no exterior. Site para consulta: www.fbac.org.br. 

15 O termo recuperação no contexto do Método APAC corresponde a expectativa de “preparar o condenado 

para ser devolvido em condições de conviver harmoniosa e pacificamente com a sociedade” (Ottoboni, 2014, 

p. 33-34). Do ponto de vista da criminologia crítica iremos discorrer sobre o termo recuperação no próximo 

capítulo, diferenciando da perspectiva de reintegração/ inclusão social, no qual deve-se atentar também para 

aspectos sociais, pois a recuperação limita que a reintegração do ex-condenado está condicionada 

exclusivamente ao sucesso do método ou do envolvimento do preso no seu processo, por isso a máxima “matar 

o criminoso e salvar o homem” (Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 2011, p. 27), no sentido de que a 

recuperação é vista como aniquilar o criminoso e devolver o homem para a sociedade em condições de conviver 

com os outros.  
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concebe que “toda pessoa é maior que o seu erro” (Ottoboni, 2014, p. 34). Desta forma, o 

Método APAC foi construído para “ajudar o condenado a se recuperar e se reintegrar no 

convívio social” (Ottoboni, 2014, p. 36), desfazendo o círculo vicioso do prender e soltar o 

preso e prendê-lo novamente. Na visão do autor: 

 

Aprendemos que não basta prender, é preciso recuperar; sabemos que o 

Estado é impotente para o exercício dessa missão e somente com a 

participação comunitária, preparando o preso e fiscalizando o trabalho dos 

responsáveis pela segurança da administração dos estabelecimentos 

penais, será possível baixar o índice de reincidência, agora na faixa dos 

75% (Ottoboni, 2014, p. 41). 

 

Conforme o autor, no período em que o preso se encontra segregado da sociedade, 

está condicionado ao tratamento penitenciário desumano, que irá refletir negativamente no 

seu cumprimento de pena. Ou seja, a premissa de que o preso será recuperado por meio da 

pena é contestada, visto as péssimas condições dos presídios brasileiros. A ausência de um 

ambiente humanizado e que possa oferecer condições dignas para o cumprimento da 

condenação, faz com que o preso saía pior do que entrou. 

A esse respeito, Ottoboni (2014) coloca a dupla finalidade da APAC: recuperar o 

homem e permitir o cumprimento digno da pena, garantindo os direitos do condenado. A 

partir disso, o autor faz uma diferenciação da dupla função da pena, tal como definida pela 

LEP. Assim, em um primeiro estágio (da advertência, formação de culpa e sentença), são 

realizados o inquérito policial, a acusação pelo Ministério Público, a defesa do acusado e a 

sentença. Já no segundo estágio, da execução da pena, o autor destaca a: 

 

a) I – prevenção especial pela coação física; II – a pena com finalidade 

punitiva e recuperativa do condenado; III – individualização da pena. 

b) Respeito à integridade física e moral do condenado, que conserva 

todos os direitos, exceto o de liberdade (Ottoboni, 2014, p.42-43). 

 

 

Nesse sentido, sem perder de vista a finalidade punitiva da pena, o método APAC se 

difere do sistema prisional comum por partir da valorização humana. Para Pinto (2012, p. 

23), o Método APAC não pode ser entendido como um “abrandamento no cumprimento da 

pena”, por garantir a preservação dos direitos, ele apenas cumpre o que é determinado pela 

Lei de Execução Penal.  
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Na APAC, o preso é chamado de recuperando, e a ele é prestado uma assistência 

espiritual, médica, psicológica e jurídica, além da participação da comunidade e o acesso a 

escolarização. O recuperando é corresponsável pela sua recuperação, segurança e disciplina 

(Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 2011). Não há presença de agente penitenciário ou 

policiais, e nos seus lugares dão espaço aos voluntários, funcionários e equipe de 

plantonistas. Outra diferença é que a APAC permite a municipalização da execução penal, 

ou seja, o condenado tem a oportunidade de cumprir sua pena (em regime aberto, semi aberto 

ou fechado) em um presídio local e próximo de sua família. Apesar de ser um presídio e no 

qual o recuperando deve cumprir integralmente sua pena, a APAC busca “recuperar 

integralmente o ser humano” (Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 2011, p. 27). 

São 12 aspectos fundamentais16 que constituem a metodologia, chamados pelo seu 

criador como elementos do Método APAC, a saber: 1) a participação da comunidade; (2) 

recuperando ajudando recuperando; (3) o trabalho; (4) a espiritualidade; (5) a assistência 

jurídica; (6) a assistência à saúde; (7) a valorização humana; (8) a família; (9) o voluntariado; 

(10) o Centro de Reintegração Social; (11) o mérito; e (12) a Jornada de Libertação com 

Cristo. A seguir será apresentado cada um deles: 

Participação da comunidade: não há experiência de APAC, se a comunidade não 

participa. Para Ferreira (2016), a APAC surge da vontade comunitária e não de decretos. É 

preciso que a comunidade tome consciência de que o aumento da violência e da 

criminalidade é agravado pelo abandono das instituições prisionais. Ao delegar a tarefa de 

recuperação apenas para a instituição penal, a segregação pode faz com que o apenado não 

se sinta pertencido mais à comunidade. Se a comunidade se implica no processo de 

reintegração do preso, ela contribui para diminuir os índices de reincidência. Esse aspecto é 

importante, sobretudo, para entender porque não há registrado na história das APACs 

nenhuma rebelião ou atos de violência ou fugas em massa, visto que o trabalho junto à 

comunidade permite que seja criado um ambiente de respeito humano e recuperação dos 

laços afetivos (Ottoboni, 2014). Para Souza (2012), a participação da comunidade é o ponto 

mais importante do Método APAC, visto que ela permite, de forma gradativa, aproximar a 

sociedade e o presídio, transferindo para a sociedade parte da sua responsabilidade pela 

reintegração social do preso, permitindo ao mesmo se sentir como parte dela. 

Recuperando ajudando o recuperando: baseado no princípio da cooperação, o 

método visa “ensinar o recuperando a viver em comunidade” (Ottoboni, 2014, p. 69), ou 

                                                           
16 Os elementos do Método APAC possuem, em grande maioria, ênfase no trabalho grupal. 
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seja, no lugar de agentes penitenciários, o próprio recuperando assume responsabilidades 

dentro da instituição e de seu grupo, despertando o sentimento de responsabilidade. Para 

Ferreira (2016, p. 35) o método possibilita ao recuperando ser o “protagonista de sua própria 

recuperação”. Esse movimento de autogestão implica no recuperando ajudar nas atividades 

diárias da casa, como alimentação, limpeza, cuidados de saúde dos colegas e atividades 

administrativas, sempre no espirito comunitário. Ottoboni (2014) apresenta duas funções 

ligadas a esse elemento, que são a representação de cela e o Conselho de Sinceridade e 

Solidariedade (CSS). O representante de sela tem a finalidade de “manter a disciplina e 

harmonia entre os recuperandos, a limpeza e higiene pessoal e da cela, o treinamento de 

líderes, acentuando o rompimento do “Código de honra” existente na população prisional” 

(Ottoboni, 2014, p. 70), sob o qual impera a lei do mais forte. Desta forma, todos os 

recuperandos são incluídos por igual em atividades diárias, não havendo distinção por crime, 

rivalidade ou poder. Já o CSS é incumbido de ser um braço da gestão administrativa da 

APAC dentro dos regimes. Apesar de não ter poder de decisão, colabora e pode opinar em 

todas as atividades da instituição, como disciplina, segurança, trabalho etc. Há também o 

respeito por parte da administração com as reuniões exclusivas do conselho, nas quais não 

há participação de administradores. 

Trabalho: apesar da importância que as políticas de reintegração social dão ao 

trabalho, para Ottoboni (2014) e Ferreira (2016), de forma isolada o trabalho não resolve o 

problema. É preciso reconhecer a importância do trabalho neste processo, mas aliado aos 

demais aspectos da reintegração. De acordo com Ottoboni (2014), é preciso ter bem definido 

o objetivo do trabalho em cada regime de execução penal, no sentido de permitir o 

cumprimento progressivo da pena e não frustrar as expectativas do preso. Ferreira (2016) 

pontua que o trabalho no regime fechado deve ser voltado para a recuperação dos valores, 

sobretudo por meio da arte e da criatividade. Apesar de ser um trabalho artesanal, o mesmo 

não deve se restringir a atividade repetida, mas sim que também possa ser geradora de renda. 

No regime semiaberto o autor defende que é hora de voltar para a profissionalização e no 

regime aberto deve-se objetivar a inserção social, quando o recuperando tem contato direto 

com a sociedade na prestação de serviços. 

Espiritualidade: Ottoboni (2014) chama a atenção para o equívoco de se pensar que 

somente a espiritualidade e a religião são suficientes para recuperar o preso. Para o autor, a 

valorização humana deve estar sempre à frente do trabalho de evangelização. Apesar de não 

impor ao recuperando uma religião específica, deve-se promover um espaço para que o 

mesmo tenha um contato com sua espiritualidade. É importante, como destaca Ferreira 
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(2016, p. 36) que “não há como falar de um Deus que é amor para quem está juridicamente 

abandonado atrás das grades, ou que Deus é bom e misericordioso para quem está doente. A 

equipe precisa revelar que Deus é amor por meio de gestos concretos de misericórdia”. 

Assistência jurídica: considerando a importância que a situação jurídica tem para o 

recuperando, na APAC ela deve ser bem cuidada. Sabendo que a maior parte dos presos não 

tem acesso a assistência jurídica do estado com agilidade, o preso fica à mercê do próprio 

destino. Isso é um elemento de angustia e que pode comprometer o cumprimento de sua 

pena. Por isso, para Ottoboni (2014), a APAC deve gerir a vida jurídica do condenado, 

apoiando-o no cumprimento da sentença. O setor jurídico não deve ser apenas técnico, mas 

deve procurar ser um aliado para o recuperando, até mesmo nos momentos de grande conflito 

para o mesmo. 

Assistência à saúde: a APAC deve se preocupar em prestar atendimento médico, 

psicológico e até mesmo odontológico ao seu recuperando, mesmo que externo a unidade. 

Para Ottoboni (2014) é preciso eliminar as causas de adoecimento, como oferecendo boa 

alimentação e higiene adequada para os recuperandos e seus visitantes. 

Valorização humana: para Ferreira (2016) é o elemento base do método. Aspectos 

simples como “chama-lo pelo nome, conhecer sua história, interessar-se por sua vida, visitar 

sua família, atende-lo em suas justas necessidades, permitir que ele se sente à mesa para 

fazer as refeições diárias e utilize talheres” (Ottoboni, 2014, p.87) contribuem para o resgate 

da autonomia e identidade do preso. As palestras de valorização humana, as 

confraternizações, a formação educacional, são fundamentais no cumprimento da pena nas 

APACs. As atividades desenvolvidas para a valorização humana são em grande parte feita 

em grupos. 

Família: sendo a família o aspecto mais importante na vida do condenado, ela deve 

ser tratada com atenção e respeito pela APAC. Muitas vezes a família se encontra 

marginalizada (Ferreira, 2016) devido a situação de cárcere de seus familiares. A revista 

vexatória é abolida nas APACs e em seu lugar é exercido a confiança, tornando a família 

como parceira no cumprimento de pena e não como objeto de desconfiança. Ela deve ser 

convidada a participar do cotidiano da instituição e de suas atividades. Também deve receber 

um setor exclusivo para atendimento de suas demandas. 

Voluntariado: exceto pelos técnicos administrativos da instituição, a APAC prega 

que seus envolvidos devem ser voluntários da comunidade, não por uma questão 

simplesmente econômica, mas por uma concepção filosófica. O recuperando ao ter 

atendimento de um voluntário da comunidade, sente-se aceito e enxergado por ela. Por isso 
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é importante que os voluntários recebam cursos e treinamentos específicos para o seu 

trabalho nas APACs. 

Centro de Reintegração Social (CRS): corresponde a estrutura física padronizada 

na qual habitam os recuperandos. Deve conter pavilhões separados em si para o regime 

aberto, semiaberto e fechado. Deve ser equipado de espaços de convivência, oficinas de 

profissionalização, salas de aula, biblioteca, refeitórios e das próprias celas. O CRS permite 

que o preso possa cumprir pena próximo a sua família e comunidade, mantendo assim os 

laços afetivos e contribuindo para a sua reintegração social. Para Ottoboni (2014, p. 57), os 

CRS das APACs contribuem para a descentralização penitenciária, ou seja, que o preso possa 

cumprir sua pena em presídios de pequenos ou médio porte, situado próximo a sua 

comunidade, dentro de sua comarca, “de acordo com o princípio de que cada comunidade 

deve assumir sua população prisional, conforme preceituava a Lei. N. 6.416/77, inspirada 

no Método APAC”. Para o autor, as vantagens dessa medida são de preservar os laços 

afetivos; menor número de presos diminui ou evita conflitos generalizados, violência, 

corrupção e indisciplina; aumenta a segurança e o controle dos presos; melhora das 

instalações penitenciarias. 

Mérito: diferente da ideia de se valer única e exclusivamente da obediência do preso 

por meio da coerção disciplinar, na APAC o mérito é visto como aspecto da disciplina, mas 

também do reconhecimento e valorização do desenvolvimento de cada recuperando. Sua 

história prisional na instituição deve ser acompanhada diariamente e seu crescimento deve 

ser valorizado. 

Jornada de Libertação com Cristo: para Ottoboni (2014) e Ferreira (2016) este é 

o ponto alto da metodologia. A Jornada consiste em um evento espiritual no qual o 

recuperando é levado a reflexão acerca do seu encarceramento. A comunidade é chamada a 

participar junto da administração durante o evento. 

A figura a seguir apresenta de forma esquemática os 12 Elementos do Método APAC: 
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Figura 1. Os 12 Elementos do Método APAC. 

 

Fonte: Retirado do site da Fraternidade Brasileira de Apoio aos Condenados (FBAC) 

www.fbac.org.br  

 

4.4 Participantes do estudo 

 

Deslauriers & Kérisit (2014, p. 138) pontuam que a amostra de sujeitos em um estudo 

qualitativo não é construída ao acaso, mas deve considerar as “características precisas, que 

o pesquisador pretende analisar”. Não é a generalização, mas o aprofundamento que deve 

orientar a pesquisa qualitativa (Creswell, 2014; Minayo, 2010). Assim o ideal de uma 

amostra é que ela consiga refletir a “totalidade das múltiplas dimensões do objeto de estudo” 

(Minayo, 2010, p. 197). Considerando que neste estudo o fenômeno pesquisado foi a 

reintegração social de egressos do Método APAC à comunidade, a amostra foi composta por 

ex-recuperandos das APACs de São João del-Rei e de Itaúna. A estratégia de amostragem 

foi a intencional (ou por conveniência), que é uma amostra não probabilística, atendendo o 

desenho de pesquisa qualitativa, por ser constituída de um número de participantes que serão 

escolhidos devido a sua relevância para o fenômeno pesquisado (Creswell, 2014; Flick, 

2009; Selltiz, Wrightsman, & Cook, 1987; Thiollent, 2011). Diferente de um estudo 

quantitativo, na pesquisa qualitativa cada entrevista é analisada de forma minuciosa, por isso 

não é necessário um grande número de participantes (Mata-Machado, 2002). 

Outro fator importante na formação da amostragem na pesquisa qualitativa para 

Creswell (2014) são os níveis de amostragem. Ou seja, o pesquisador pode pensar o desenho 

http://www.fbac.org.br/
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da pesquisa considerando o local, o evento e os participantes. Isso diminui o risco da amostra 

ser tendenciosa, ou seja, voltada para possíveis leituras a priori do fenômeno a ser 

investigado. A amostragem deve privilegiar sujeitos com a experiência sobre o fenômeno 

estudado e em diferentes intensidades (Flick, 2009). É importante ressaltar que não se trata 

de uma neutralidade ou de adotar princípios da amostra aleatória como nos estudos 

quantitativos, visto que na pesquisa qualitativa tanto a leitura de visão de mundo quanto do 

fenômeno pela ótica do pesquisador estão sempre presentes. 

Para isso, nesta pesquisa foram adotados as seguintes estratégias de variação da 

amostragem: (1) egressos que se encontram em estágios diferentes de experiência com a 

reintegração social, sendo que participaram do estudo pessoas que estavam em liberdade 

cerca de um mês até aqueles com 20 anos de liberdade; (2) foram incluídos tanto egressos 

do sexo masculino quanto feminino, visto que as implicações da reintegração social podem 

ser diferentes para homens e mulheres. (3) foram comparadas duas comarcas diferentes, bem 

como (4) os níveis de participações foram os mesmos nas duas comarcas. 

A forma de recrutamento da amostragem foi realizada por meio da técnica Snowball 

[Bola de Neve]. Para Vinuto (2014), essa técnica consiste em utilizar cadeias de referências. 

É indicada para selecionar sujeitos de grupos de difícil acesso ou que possam informar sobre 

questões delicadas. Para a autora, a quantidade de participantes não é definida a priori, mas 

conforme o critério de saturação, ou seja, quando as informações trazidas pelos participantes 

começam a se repetir ou o fenômeno já foi bem compreendido pelo pesquisador. Vinuto 

(2014) descreve que o procedimento inicial é lançar mão de informantes-chaves, que são 

chamados de sementes. Assim, são localizados outros sujeitos com perfil requisitado para o 

estudo. O quadro de amostragem vai sendo composto na medida em que novas indicações 

são feitas e é finalizado quando se torna saturado. Conforme a autora, essa estratégia é 

utilizada principalmente em estudos exploratórios, tendo como um de seus objetivos, a maior 

compreensão sobre uma determinada temática. Os primeiros participantes, as sementes, 

serão recrutadas a partir de listas obtidas por meio das instituições envolvidas ou por 

egressos que o pesquisador já estabeleceu algum contato. Para compor a amostragem foram 

observados os seguintes critérios de inclusão e exclusão: 

Inclusão de sujeitos: a) ter sido egresso do Método APAC; b) ter cumprido totalmente 

a pena ou estar no estágio de livramento condicional; c) ter sido recluso em regime fechado 
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por um período mínimo de 6 meses17 na APAC; d) ser natural de uma das cidades das 

comarcas envolvidas no estudo. 

Exclusão de sujeitos: a) egressos que ainda cumpriam pena no regime aberto 

(albergues), mesmo que fora da APAC; b) que tinham vínculo institucional ou empregatício18 

com a APAC (exceto em programas voltados para egressos); c) aqueles participantes que 

não aceitaram participar da pesquisa. 

Participaram deste estudo 16 pessoas que cumpriram pena de privação de liberdade 

nas APACs das comarcas de São João del-Rei e de Itaúna, em Minas Gerais, sendo oito em 

cada município. Foram 13 homens e três mulheres, número próximo a realidade do sistema 

prisional, no qual os homens compõe mais de 90% do sistema. A média de idade entre os 

participantes foi de 43,06 anos, sendo que as idades variaram de 23 a 70 anos. O tempo de 

liberdade variou entre 1 mês a 20 anos, e a média geral foi de 52,93 meses (4 anos). Em 

relação ao tempo de condenação, a média foi de 11 anos, variando entre 1 ano e 6 meses até 

28 anos de condenação. Já o período de permanência na APAC variou entre 6 meses a 9 anos 

de reclusão. Em relação a cor de pele, 10 entrevistados se declararam pardo, três negros e 

três brancos. Sobre o estado civil sete entrevistados eram casados ou amasiados, um 

divorciado e oito solteiros. 10 participantes declararão ter passado uma única vez pelo 

sistema prisional e seis são reincidentes, correspondendo a uma taxa de 37,5%. Dos seis 

reincidentes apenas um relatou ter passado mais de uma vez pela APAC. 

Nem todos os participantes informaram o delito por qual cumpriram pena, o que foi 

respeitado, e os crimes citados foram: assalto, furto, homicídio, tentativa de homicídio, obter 

vantagem ilícita e tráfico de drogas. Sobre a escolaridade, nove entrevistados possuem o 

ensino fundamental incompleto, três o ensino médio incompleto, três o ensino médio 

completo e um cursava ensino superior. A média da renda financeira dos participantes que 

foi de 2,3 salários mínimos, sendo que 9 pessoas declararam possuir renda de pelo menos 

um salário, uma com renda menor que um salário mínimo e seis não possuem nenhum tipo 

de renda própria.  

                                                           
17 Esse critério se deve ao fato que seis meses é um período mínimo de adaptação do condenado ao Método 

APAC. 
18 Embora as vivencias de ex-recuperandos que trabalham nas APAC’s ou tenham algum vínculo institucional 

com as mesmas seja rico para o fenômeno pesquisado, pode constituir como um viés da seleção de sujeitos 

para o estudo, visto que pode haver uma variação entre a experiência de reintegração social diferente para 

aqueles que não estão cotidianamente em contato com a instituição. Os ex-recuperandos que trabalham nas 

APAC’s possuem um nível de cobrança institucional maior, pois se tornam exemplos para os demais 

recuperandos inseridos no método.  
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Em relação a atividade de trabalho, 12 dos entrevistados declaram trabalhar, sendo 

dois no mercado formal de trabalho, seis no mercado informal e quatro em negócio próprio. 

Três pessoas disseram não ter nenhum tipo de trabalho e uma é aposentada. A maioria dos 

entrevistados (13) possuem moradia própria e apenas 3 vivem em uma moradia alugada. A 

composição familiar dos entrevistados é diversificada, sendo que dois informaram morar 

sozinhos e 14 com familiares ou companheiro(a).  

A seguir encontra-se os quadros com a descrição completa dos participantes19, como: 

aspectos da pena, aspectos socioeconômicos, um resumo do histórico prisional e dados 

pessoais/profissionais. Os nomes foram substituídos nos quadros e ao longo do texto pelo 

codinome “Participante Nº”, permitindo a divulgação dos dados produzidos a partir da 

colaboração dos sujeitos inseridos em contextos de vulnerabilidade sem expô-los (Kramer, 

2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 A confecção deste quadro foi inspirado no quadro produzido por Tavares e Menandro (2008). 
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Figura 2. Quadro contendo a descrição e perfil dos participantes. 

 

Fonte: elaborado a partir de dados do autor. 
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Figura 3. Quadro contendo a descrição e perfil dos participantes (continuação). 

 
Fonte: elaborado a partir de dados do autor. 
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Figura 4. Quadro contendo a descrição e perfil dos participantes (continuação). 

 
Fonte: elaborado a partir de dados do autor.  
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4.5 Instrumentos 

 

Para este estudo dois instrumentos para coleta de dados foram utilizados: entrevistas 

e questionário socioeconômico. Os dois serão apresentados na sequência: 

 

4.5.1 Entrevistas 

 

Entrevista é uma forma de conversa que apresenta uma finalidade e tem uma estrutura 

específica (Mata-Machado, 2002; Minayo, 2010; Pinheiro, 2013), que permite ao 

pesquisador realizar, com profundidade (Duarte, 2004), uma análise da realidade a qual se 

pretende pesquisar. É um método de produção de dados que tem critérios de rigor e 

confiabilidade, desde que o pesquisador descreva de forma minuciosa os procedimentos para 

a coleta e análise dos dados (Duarte, 2004). Conforme Minayo (2010), as entrevistas 

fornecem dados subjetivos que só podem ser acessados com a contribuição do indivíduo 

entrevistado. Deste modo, Duarte (2004) entende que realizar uma entrevista não é uma 

tarefa simples, mas que exige do pesquisador um repertório técnico que conduza o 

entrevistado à um discurso livre e que atenda aos objetivos do estudo. Desta forma, a autora 

apresenta alguns critérios importantes para o desenvolvimento do que ela chama de uma boa 

entrevista: 1) introjeção dos objetivos da pesquisa pelo pesquisador; 2) conhecimento, em 

profundidade, do contexto a ser investigado (importância de uma boa revisão de literatura); 

3) prévio conhecimento e introjeção do roteiro de entrevista pelo pesquisador; 4) ter 

segurança e autoconfiança durante o processo; 5) ter algum nível de informalidade, sem 

perder de vista o seu papel de pesquisador. 

Sobre a condução de uma entrevista, Mata-Machado (2002) pontua que na entrevista 

a interação entre pesquisador e entrevistado é marcada pela intervenção que um faz na 

sequência do outro. Para a autora, não se leva em consideração apenas o significado do que 

é falado, mas o poder de ação do discurso de um interatuante sobre o outro, bem como o 

efeito da posição de cada interlocutor durante o discurso. É importante considerar que 

embora o pesquisador atue como mediador, fazendo com que o sujeito possa refletir sobre 

suas próprias experiências e dando um sentido novo a elas, o seu papel não é o mesmo que 

do entrevistado (Duarte, 2004). 

O roteiro de entrevista deve ser um ponto de partida para a conversa, na qual estão 

elencados temas para o desdobramento dos indicadores qualitativos da pesquisa e que, 

portanto, deve ser ao mesmo tempo simples, de forma a orientar uma conversa (Minayo, 
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2010). Para esta pesquisa as entrevistas serão do tipo semiestruturada, permitindo que o 

pesquisador tenha um roteiro com perguntas disparadoras, mas que, ao mesmo tempo, 

permita modificar o roteiro conforme as necessidades da entrevista, não constituindo assim 

o que Aragaki, Lima, Pereira, e Nascimento (2014) chamam de “camisa de força”. Nessa 

modalidade, as perguntas ou tópicos devem servir apenas como lembretes e não impedir a 

flexibilidade de uma conversa, na qual novas questões podem ser trazidas pelo interlocutor 

(Minayo, 2010; Aragaki, Lima, Pereira, & Nascimento, 2014). Ao invés de inquerir o 

entrevistado sobre conceitos, o roteiro deve conduzi-lo para uma conversa sobre sua 

experiência em relação ao fenômeno (Minayo, 2010). 

Para Creswell (2014), a entrevista é constituída por passos e procedimentos variados, 

que fazem uso de perguntas focadas para a compreensão do fenômeno estudado. Assim, 

segundo o autor, é importante identificar bem as pessoas que tem conhecimento sobre o que 

é pesquisado. Ao se iniciar uma entrevista é importante partir do geral para o específico, 

deixando assim as questões mais difíceis ou importantes para o decorrer da mesma, 

permitindo desta forma constituir uma relação agradável e de confiança com o entrevistado 

(Aragaki et al., 2014), assim como para os autores é importante garantir o direito da não 

resposta e o silêncio por parte do entrevistado, tomando-os como componentes importantes 

para a análise. 

A fim de se atingir maior rigor com o método, a entrevista passou por um “teste 

piloto” (Creswell, 2014; Minayo, 2010), que consistiu no aperfeiçoamento do instrumento a 

fim de ajustá-lo da melhor maneira para o uso. Esse teste foi feito com o primeiro 

entrevistado, contudo os dados obtidos nessa entrevista também compuseram o corpus de 

análise. Assim, o pesquisador pôde reduzir problemas com a estrutura do roteiro de questões, 

sem abrir mão da flexibilidade durante a entrevista. Diferente do uso de questionários, nas 

entrevistas o que se objetiva não é o número realizado, mas a relevância dos resultados 

(Minayo, 2010). 

O roteiro empregado para esta pesquisa buscou reunir as seguintes características 

(1) tomar as questões como disparadoras a fim de orientar a entrevista na forma de uma 

conversa, (2) ser flexível permitindo adaptar e modificar as questões ao longo da entrevista, 

e (3) ser um mediador para a interação entre pesquisador e entrevistado.  

As entrevistas foram gravadas e devidamente transcritas, e seus dados submetidos à 

Análise de Conteúdo com auxílio do software MAXQDA 12 (Qualitative Data Analyses). A 

frase disparadora da entrevista foi “Estou fazendo uma pesquisa sobre o processo de 

reintegração social de egressos da APAC e gostaria que você me contasse como tem sido 
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sua vida desde sua saída da APAC: como se sentiu, como as pessoas lhe receberam, relação 

com familiares, dificuldades, facilidades, trabalho etc., tudo que você considera relevante 

nesse tempo desde sua saída da APAC.” A partir dessa questão os entrevistados puderam 

falar da forma mais livre possível e o pesquisador foi fazendo novas perguntas a partir da 

fala dos entrevistados buscando identificar os seguintes temas:  Como foi sair da APAC; 

Sentimentos ao retornar ao convívio social; Experiência de readaptação à comunidade; A 

rotina; Continuidade de orientação/assistência da APAC e de outras instituições; 

Dificuldades; Receptividade dos familiares e da comunidade; Trabalho; Estratégias; Projetos 

de vida; Sentimento de inclusão; Sentimento de ser entrevistado; e Histórico prisional. A 

duração das entrevistas variaram conforme a disponibilidade de tempo dos participantes e 

foram realizadas, em maioria, no domicilio ou local de trabalho dos entrevistados, o que 

permitiu ao pesquisador ter contato com o espaço familiar e/ou social dos envolvidos. O 

roteiro completo da entrevista encontra-se disposto no Anexo I.  

 

4.5.2 Questionário socioeconômico 

 

O questionário socioeconômico empregado neste estudo permitiu identificar 

informações a respeito das condições sociais dos participantes. A importância de seu uso se 

deu pelo fato de que as condições sociais também têm implicações para o processo de 

reintegração social (Barbalho & Barros, 2014; Cunha, 2010; Julião, 2010; Sá, 1987). Uma 

análise, sem pretensões estatísticas, foi realizada a fim compreender e identificar a situação 

socioeconômica dos participantes, de forma a estabelecer conexões entre essas variáveis e o 

processo de reintegração. O questionário que foi adotado se encontra no Anexo II. 

 

4.6 Procedimento de produção de dados 

 

Para Aragaki, Lima, Pereira, & Nascimento (2014), é mais adequado falar em 

produção de dados do que coleta de dados, visto que os mesmos não são colhidos como se 

fossem algo pronto e acabado disponíveis no ambiente, mas coproduzidos pela ação do 

pesquisador. Partindo dessa ideia, a produção de dados nesta pesquisa se deu por meio das 

entrevistas e aplicação dos questionários socioeconômico. Primeiramente, os sujeitos foram 

convidados a participar e após o consentimento e assinatura dos Termos de Consentimento 

Livre Esclarecido (TCLE), compuseram o quadro amostral do estudo. 
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Após a fase da composição da amostragem, foram realizadas as entrevistas com os 

participantes. As entrevistas ocorreram nos municípios mineiros de São João del-Rei e 

Itaúna. As informações foram armazenadas por gravação de áudio. Sobre esse procedimento, 

Braga (2014a) sinaliza que o uso de gravador pode inibir o sujeito, por isso é importante que 

o pesquisador estabeleça um bom vínculo com o seu entrevistado. Em relação a esse aspecto, 

o pesquisador buscou deixar os entrevistados o mais à vontade possível e realizou a 

entrevista no espaço conveniente e escolhido por eles. Apenas um entrevistado optou por 

não ter a entrevista gravada. Não foram definidos o número de entrevistados a priori, pois 

como já esclarecido no item amostragem, foi feito uso da técnica “bola de neve” para acessar 

os sujeitos. 

O critério adotado nas pesquisas qualitativas para interrupção da realização das 

entrevistas foi a saturação (Mata-Machado, 2002). A saturação é quando nenhum novo 

elemento é apresentado ou as informações começam a se repetir durante as entrevistas 

(Mata-Machado, 2002; Minayo, 2010; Á. P. Pires, 2014). Ela serve tanto para indicar o 

momento de parar as entrevistas, como possibilidade de generalizar os resultados para aquele 

grupo e contexto e, por isso, deve-se “maximizar a diversificação interna ou intragrupo” (Á. 

P. Pires, 2014, p. 198). Para Minayo (2010, p. 198) a saturação se dá quando o pesquisador 

compreende “a lógica interna do grupo ou da coletividade pesquisada”. 

Como recomendação de Duarte (2004), as transcrições foram realizados o mais 

imediato possível após a realização das entrevistas e, posteriormente, foi feito a conferencia 

de fidedignidade, que consistiu em escutar todo o material a partir do texto já transcrito, 

fazendo a conferencia de cada frase, observando as interjeições, interrupções e mudanças na 

entonação da fala. 

O questionário socioeconômico foi aplicado com todos os participantes. Após, seus 

dados foram dispostos no software MAXQDA que permitiu estabelecer relações entre os 

trechos codificados e as variáveis sociais. 

 

4.7 Procedimento de análise dos dados 

 

Para Creswell (2014) em um estudo qualitativo o pesquisador se envolve na 

interpretação de dados. O autor entende por interpretação como o ato de dar sentido aos 

dados. Ao se buscar compreender o sentido de fenômenos sociais, é preciso que o 
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pesquisador, primeiro, explore os dados produzidos, sem enquadrá-los a priori em categorias 

ou sistemas de classificações (Mary Jane P. Spink & Lima, 2013). 

Para a análise dos dados foi utilizada o método da Análise de Conteúdo, do tipo 

temático (Bardin, 2011). A Análise de Conteúdo é para Bardin: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens (Bardin, 2011, p. 48). 

 

A Análise de Conteúdo corresponde ao método de tratamento de dados que permite 

ao pesquisador tornar replicáveis e válidas as inferências em relação aos dados, a partir de 

um conjunto de procedimentos científicos (Minayo, 2010). Conforme Duarte (2004), no 

processo de análise, o pesquisador deve relacionar as diferentes falas, de forma a compor 

um novo texto que permita uma interação entre as diferentes entrevistas, promovendo a 

convergência ou divergência dos dados. A autora clarifica que nesse processo o pesquisador 

deve estar aberto a possibilidade de ter sua hipótese ou pressupostos teóricos refutados pelos 

dados. 

A Análise de Conteúdo Temática pressupõe três fases: pré-análise, exploração do 

material e tratamento dos resultados obtidos (Minayo, 2010). Para Minayo (2010) esse tipo 

de análise consiste em investigar os núcleos de sentido de um texto, na qual sua presença ou 

frequência possua algum significado para o conjunto de dados analisados. Na primeira etapa, 

pré-análise, o pesquisador realiza a escolha dos textos que serão analisados, bem como 

retoma as hipóteses e objetivos do estudo. Faça-se uma leitura flutuante, de modo a ter o 

máximo de contato com o material selecionado. Após, deve constituir o Corpus e definir as 

categorias. É uma etapa de organizar o material (Bardin, 2011). A segunda etapa consiste na 

exploração de todo material, na qual o pesquisador fará uso das categorias. Desta forma, o 

mesmo deverá reduzir o texto às palavras e/ou expressões significativas. Por fim, na terceira 

etapa, é feito o tratamento dos resultados e sua interpretação, por meio da estatística (análise 

de frequência) e/ou análise dos significados. 

No que diz respeita a codificação, Bardin (2011, p. 133) define como a transformação 

dos dados em um conteúdo representacional de todo o material. Assim, para a autora “tratar 

o material é codificá-lo”. Codificar implica em escolher as unidades, enumerar (definir as 

regras de contagem) e escolher as categorias, ou seja, é realizar a classificação dos dados em 

relação aos critérios definidos, como por categorias temáticas. 



69 
 

Bardin (2011, p. 93) assinala que o processo de Análise de Conteúdo de entrevistas 

é mais delicado que de outros materiais, visto que “a subjetividade está muito presente”. 

Assim, a análise de cada entrevista é feita de forma mais minuciosa (Mata-Machado, 2002). 

Segundo Duarte (2004), é preciso que o pesquisador fique atento para a interferência de sua 

subjetividade no processo, não se trata de negá-la, mas de assumi-la constantemente no 

processo. A autora sinaliza também que o pesquisador deve tomar o cuidado para não 

realizar uma interpretação tendenciosa, de forma a obter dados para corroborar suas hipótese 

e pressupostos teóricos. Bardin (2011) propõe que essa análise deve ser realizada em dois 

níveis, um mais horizontal (olhando para o conjunto total das entrevistas e a sua 

transversalidade temática) e outro mais vertical, que é o aprofundamento de cada entrevista. 

Para esse segundo modelo, a autora propõe uma leitura criteriosa que consiste em empregar 

perguntas como: 

O que está dizendo esta pessoa realmente? Como isso é dito? Que poderia 

ela ter dito de diferente? O que ela não diz? Que diz sem o dizer? Como as 

palavras, frases e as sequências se encadeiam entre si? Qual é a lógica 

discursiva do conjunto? Será que posso resumir a temática de base e 

alógica interna específica da entrevista? Etc. (Bardin, 2011, p. 98) 

Duarte (2004) aponta que o uso de softwares para a análise dos dados de uma 

entrevista é bastante recomendado ao se considerar a quantidade de material produzido, bem 

como para auxiliar no rigor da análise. Sobre o uso de softwares na análise de dados em 

pesquisa qualitativa, Creswell (2014) coloca que o processo usado em programas de 

computador é o mesmo que na codificação manual, ou seja, identificar um trecho do texto, 

atribuir um código, e estabelecer uma comparação de códigos semelhantes. O processo de 

codificação consiste na organização dos dados em pequenos núcleos de informações 

(Creswell, 2014). Desta forma, para o autor, é preciso dispor os dados em categorias (ou 

temas) que fornecem uma ideia ou assunto comum, formando uma família. Entre as 

vantagens citadas pelo autor, o uso de softwares permite armazenar e acessar mais facilmente 

os dados, bem como examiná-los de forma mais cuidadosa.  

Para Bardin (2011), o papel de um software na análise de conteúdo é de realizar o 

tratamento do texto, operacionalizar a análise e a categorização, e realizar a análise por meio 

da estatística (frequência). Contudo, a autora chama a atenção de que não se deve esperar 

uma “mágica” destes recursos, pois eles são limitados. Ainda assim, a agilidade e o aumento 

do rigor são aspectos consideráveis no uso das ferramentas de análise computadorizada. 
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Nesse sentido, nenhum software é capaz de substituir o processo de interpretação dos dados 

pelo pesquisador, mas apenas de facilitá-lo e instrumentalizá-lo. 

Assim, como recurso de análise de dados foi feito o uso do software MAXQDA20 

versão 12. Este programa permitiu ao pesquisador avaliar e interpretar dados qualitativos de 

forma sistemática (Creswell, 2014). Ao possibilitar ao pesquisador definir uma variedade de 

categorias e atribui-las a trechos do texto, foi possível destacar o mesmo trecho para várias 

categorias diferentes. Na sua análise é permitido além de inferir relações entre as categorias, 

estabelecer gráficos de frequência e de correlação entre as categorias determinadas. Desta 

forma, o programa ofereceu ao pesquisador fazer uma comparação sistemática entre diversas 

entrevistas, possibilitando de maneira fácil e ágil identificar quais categorias estão mais 

presentes nas entrevistas, de que maneira elas aparecem e em que circunstâncias. A figura a 

seguir apresenta o software MAXQDA, na qual no lado esquerdo estão dispostos as 

categorias (códigos com as respectivas cores) e no lado direito o navegador de texto, no qual 

ficam dispostas as entrevistas. Na coluna entre os dois pode-se observar a codificação 

realizada em trechos destacados: 

 

Figura 5. Área de trabalho do software MAXQDA 12. 

 

Fonte: extraído do software MAXQDA 12 utilizado pelo autor. 

 

                                                           
20 O MAXQDA é distribuído pela VERBI Sofware, da Alemanha. Mais informações podem ser encontradas em 

www.maxqda.com. 

http://www.maxqda.com/
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O software também permite produzir gráficos com os resultados das categorias e da 

frequência das palavras de forma a orientar com mais cuidado a interpretação dos dados 

qualitativos. Um exemplo disso é a figura 2 que se segue na qual é apresentada o Navegador 

da Matriz de Códigos geradas pelo MAXQDA a partir da quantificação dos códigos. Quanto 

maior os quadrados do esquema, mais presença a categoria correspondente teve durante a 

análise. Também é possível ver em quais entrevistas a categoria foi encontrada ou não. 

 

Figura 6. Navegador da Matriz de Códigos gerado pelo software MAXQDA 12. 

 

Fonte: extraído do software MAXQDA 12 utilizado pelo autor. 

 

Outro recurso do MAXQDA que auxiliou na interpretação dos dados qualitativos foi 

o gráfico Navegador das Conexões entre os Códigos. Nele foi possível analisar as conexões 

entre as diversas categorias. Um exemplo disso é a categoria família. Como pode ser 

observado na figura 3, embora a família seja um apoio social citado por vários entrevistados, 

essa categoria também foi associada a dificuldades no processo de reintegração social, pois 

para outros entrevistados a relação com a família representava um dificuldade e não apoio 

para sua reintegração. Desta forma, essa ferramenta do software permitiu estabelecer 

diferentes conexões entre as categorias, dando um nível maior de confiabilidade na análise. 
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Figura 7. Navegador das Conexões entre os Códigos gerado pelo software MAXQDA 12. 

 
Fonte: extraído do software MAXQDA 12 utilizado pelo autor. 

 

Os dados coletados por meio dos questionários socioeconômico também foram 

dispostos no MAXQDA, permitindo com que o pesquisador tivesse acesso as diferentes 

condições socioeconômicas dos sujeitos participantes da pesquisa, utilizando os dados para 

efeitos de compreensão deste aspecto em relação ao processo de reintegração social e 

confecção do quadro de descrição dos sujeitos que foi apresentado na subseção 

“participantes do estudo”. 

 

4.8 Considerações éticas 

 

Considerando o envolvimento de seres humanos em pesquisas, o presente estudo 

seguiu as orientações estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), por meio da 

Resolução CNS 196/96, que versa sobre a pesquisa com seres humanos, e a Resolução CNS 

510/2016, que trata sobre as normas de pesquisas nas áreas de ciências sociais e humanas 

envolvendo seres humanos. A pesquisa foi submetida e aprovada pela Comissão de Ética da 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) sob o registro do CAAE: 

73782517.7.0000.5151 e nº parecer: 2.266.166. O parecer consubstanciado do CEP 

encontra-se no Anexo IV. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados desse estudo estão organizados em duas seções. Na primeira seção são 

apresentados as categorias obtidas por meio da Análise de Conteúdo das entrevistas 

realizadas conforme o método descrito por Bardin (2011). Essa seção está dividia em quatro 

tópicos sendo cada um para uma categoria com suas subcategorias de análise produzidas. 

Tendo em vista a importância de compreender e refletir sobre os fatores socioeconômicos 

no processo de reintegração social, na segunda seção é apresentado uma análise das variáveis 

sociais dos participantes que foram obtidas por meio de um questionário, contribuindo assim 

para a ampliar a compreensão sobre a questão da reintegração social das pessoas que 

cumpriram pena de privação de liberdade no Método APAC. 

 

5.1 Categorias de análise 

 

Buscando compreender a percepção das pessoas que cumpriram pena de privação de 

liberdade no Método de Execução Penal APAC acerca do seu processo de reintegração 

social, foram realizadas 16 entrevistas com egressos nas unidades da Associação de Proteção 

e Assistência aos Condenados (APAC) das comarcas de São João del-Rei e Itaúna, em Minas 

Gerais. Como forma de produção de dados foi utilizada a entrevista semiestrutura que a 

partir de uma pergunta disparadora permitiu aos entrevistados(as) falar sobre suas 

experiências da forma mais livre possível.  

As categorias encontradas resultaram do processo de Análise de Conteúdo, do tipo 

temática, conforme orientação proposta por Bardin (2011): pré-analise, exploração do 

material e tratamento dos resultados e a inferência e a interpretação, tal como descrito na 

seção do método. Os resultados obtidos a partir da análise realizada do corpus da pesquisa 

formado pelo conjunto das 16 entrevistas foram organizados em quatro principais categorias 

temáticas com suas subcategorias, conforme descrição abaixo: 

1. A privação de liberdade: categoria na qual estão organizadas as questões sobre 

como a experiência de privação de liberdade afetou o cotidiano dos entrevistados, assim 

como eram suas vidas anterior à prisão. 

2. A percepção sobre a APAC: aqui estão reunidas as questões acerca da metodologia 

apaqueana, como a sua diferenciação do sistema comum, o relacionamento dos entrevistados 

com a APAC após a liberdade, os desafios atribuídos a instituição e sobre a assistência da 

APAC aos ex-recuperandos. 
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3.  O processo de reintegração social: neste tópico são discutidos os aspectos da 

reintegração social que surgiram durante as entrevistas, como a relação com a comunidade, 

a expectativa pela liberdade, o trabalho, a educação, a família, os projetos de vida, os apoios 

sociais encontrados, as dificuldades, as estratégias de enfrentamento 

(esquiva/esquecimento/empoderamento/religião/motivação familiar), o preconceito, a rotina 

após liberdade e o sentimento de pertencimento/inclusão na sociedade. 

4.  O modelo da reintegração social versus o da ressocialização: neste último tópico 

são discutidos os aspectos presente no Método APAC identificado por meio das entrevistas: 

a reintegração social e a ressocialização. 

Abaixo encontra-se um quadro síntese das categorias e subcategorias de análise 

encontradas após a etapa de exploração do material e tratamento dos resultados. Foram 

formadas quatro categorias principais de análise e 22 subcategorias de análise. No total 

foram realizados 435 codificações nos corpus, ou seja, trechos destacados das entrevistas e 

atribuídos a uma categoria específica ou a mais de uma categoria em questão. 

 

Tabela 1. Relação das categorias e subcategorias de análise identificadas. 

Categorias Subcategorias 

1. A privação de liberdade 

1.1 Vida anterior a privação de liberdade 

1.2 Visão sobre a privação de liberdade 

1.3 Ressignificação subjetiva atribuída a passagem pelo 

sistema penal 

2. A percepção sobre a 

APAC 

2.1 Comparação entre a APAC e o Sistema Comum 

2.2 Relacionamento com a APAC após liberdade 

2.3 Desafios atribuídos a APAC 

2.4 O Método APAC 

2.5 Assistência da APAC aos egressos 

2.6 Visão sobre a instituição 

3. A experiência de 

reintegração social 

3.1 A comunidade 

3.2 A família 

3.3 O trabalho 

3.4 A educação 

3.5 A rotina 

3.6 Os apoios sociais 
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3.7 As dificuldades 

3.8 As estratégias de enfrentamento 

(esquiva/esquecimento/empoderamento/religião/motivação 

familiar) 

3.9 Os Projetos de Vida 

3.10 O preconceito 

3.11 Sentimento de inclusão/reintegração social 

4. O modelo da 

reintegração social versus o 

da ressocialização 

4.1 Aspectos da reintegração social 

4.2 Aspectos da ressocialização 

 

 

A seguir é apresentado a tabela de frequência das palavras que mais foram 

referenciadas nas entrevistas, obtida pelo MAXQDA. Foram excluídas palavras e expressões 

conectoras que não estavam diretamente ligadas ao tema em questão. Após o termo “APAC”, 

a palavra “Deus” foi a mais citada, com 164 aparições em 100% das entrevistas. Esse dado 

corrobora com um aspecto já esperado em relação a reintegração social das pessoas que 

cumpriram pena na APAC, que é a “espiritualidade/religião” marcada como um elemento 

estruturante na metodologia apequena. Outras palavras que apareceram com muita 

frequência nas entrevistas foram Vida (162 citações) e Família (141 citações), como pode 

ser observado na tabela abaixo: 

 

Tabela 3. Frequência das palavras obtida por meio do MAXQDA. 

Palavra Comprimento 

da palavra 

Frequência % Ranking Entrevistas 

citadas 

Entrevistas 

citadas % 

Apac 4 316 2,56 1 16 100,00 

Deus 4 164 1,33 2 16 100,00 

Vida 4 162 1,31 3 16 100,00 

Família 7 141 1,14 4 16 100,00 

Pessoas 7 123 1,00 5 16 100,00 

Anos 4 120 0,97 6 15 93,75 

Tempo 5 112 0,91 7 16 100,00 

Casa 4 108 0,88 8 16 100,00 

Agora 5 104 0,84 9 14 87,50 

Preso 5 102 0,83 10 16 100,00 

Mundo 5 101 0,82 11 14 87,50 

Trabalhar 9 76 0,62 12 15 93,75 
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Trabalho 8 71 0,58 13 14 87,50 

Comunidade 10 63 0,51 14 16 100,00 

Dificuldade 11 60 0,49 15 14 87,50 

Emprego 7 59 0,48 16 12 75,00 

Serviço 7 56 0,45 17 14 87,50 

Cadeia 6 55 0,45 18 12 75,00 

Liberdade 9 45 0,37 19 13 81,25 

Sociedade 9 40 0,32 20 11 68,75 

Trabalhando 11 40 0,32 20 15 93,75 

dia-a-dia 9 39 0,32 22 15 93,75 

Difícil 7 39 0,32 22 11 68,75 

Dinheiro 8 37 0,30 24 13 81,25 

Droga 5 28 0,23 25 10 62,50 

Presídio 8 28 0,23 25 9 56,25 

Crime 5 27 0,22 27 10 62,50 

Igreja 6 27 0,22 27 6 37,50 

Oportunidade 12 27 0,22 27 9 56,25 

Filhos 6 24 0,19 30 5 31,25 

Passado 7 24 0,19 30 11 68,75 

Processo 8 24 0,19 30 12 75,00 

Amizade 7 23 0,19 33 10 62,50 

Orientação 10 23 0,19 33 14 87,50 

Amigos 6 22 0,18 35 10 62,50 

Pena 4 18 0,15 36 10 62,50 

Preconceito 11 18 0,15 36 10 62,50 

Presa 5 18 0,15 36 6 37,50 

Projeto 7 18 0,15 36 8 50,00 

 

 

Outra forma gráfica de demonstrar a frequência das palavras foi o uso da ferramenta 

“Nuvem de palavras” também produzida por meio do MAXQDA, novamente se vê em 

destaque os termos “APAC”, “Deus” e “Família”. Tanto o aspecto da religião/espiritualidade 

quanto da família aparecerem de forma significativa nas falas dos entrevistados tanto como 

apoio social quanto como estratégias de enfreamento no processo de reintegração social. 
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Figura 8. Nuvem de palavras demonstrando visualmente as palavras mais frequentes. 

 

Fonte: extraído do software MAXQDA 12 utilizado pelo autor. 

 

 

Os resultados, a partir das inferências e das interpretações dos dados qualitativos, 

demonstram que os objetivos delimitados na pesquisa foram alcançados: compreender a 

percepção sobre o processo de reintegração social a partir do olhar dos próprios egressos, 

assim como de identificar e refletir sobre os aspectos presentes no Método APAC que 

contribuem para esse processo, analisando os desafios e dificuldades aos quais se deparam 

essas pessoas, além de identificar as estratégias de enfrentamento adotadas por eles no 

processo de reintegração junto à comunidade.  

Para melhor apresentação e discussão dos dados, cada categoria principal com suas 

respectivas subcategorias serão apresentadas e discutidas em um tópico específico, a seguir: 

 

5.1.1 A privação de liberdade 

 

 

Embora a privação de liberdade não tenha sido o tema principal desse estudo, e sim 

pós-privação, foi percebido que ao perguntar sobre a experiência de reintegração social os 

participantes trouxeram suas impressões e sentimentos em relação ao período de passagem 

pelas instituições prisionais, tanto da APAC quanto do sistema convencional. Assim, nessa 

categoria estão presentes aspectos da experiência de privação de liberdade como “a vida 

antes da privação de liberdade”; a “visão sobre o período de cumprimento de pena” e a 

“ressignificação subjetiva atribuída a passagem pelo sistema penal”. 
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5.1.1.1 A vida antes da privação de liberdade 

 

A subcategoria “a vida antes da privação de liberdade” se refere a forma como os 

entrevistados descreveram aspectos sobre suas vidas antes de passarem pelo sistema 

prisional. É interessante destacar que nem todos os entrevistados tiveram histórico de 

envolvimento com o crime ou com a justiça antes na juventude, como é uma crença comum 

de que todos que passam pelo sistema prisional possuem uma “carreira criminosa”. Para 

alguns entrevistados se tratou da primeira e, desejável, única experiência de prisão. Isso pode 

ser observado na seguinte fala de um dos entrevistados: 

 

Entrevistador: Foi a primeira vez que você foi condenado. E menor de idade 

você teve algum problema com a justiça? 

R.: Não, delito nenhum. Eu era até trabalhador. Eu entrei nessa vida errada 

pouco tempo que eu vivi nela. Eu não era uma pessoa que eu era do mal. Eu era 

uma pessoa do bem. Todo mundo gostava de mim. Eu sou uma pessoa 

carismática, brinco com todo mundo. Sou bem recebido onde que eu chego. 

Faço amizade com facilidade. Entrei pouco tempo nessa vida e já aconteceu isso 

tudo. Essa reviravolta. Pra um lado foi bom, pra eu voltar naquelas origens que 

eu to hoje. As minhas origens antigas. [Participante 4]. 

 

Nota-se, a partir da fala desse participante, que a prisão foi um acontecimento que 

mudou o rumo de sua vida. O mesmo tinha uma vida normal, com bons relacionamentos 

sociais ao se denominar como “até trabalhador” se sentia pertencido a comunidade, 

corroborando o estudo de Barros (Barbalho & Barros, 2010) no qual o trabalho é uma forma 

de pertencimento social, visto ter uma atividade produtiva que o fazia ser reconhecido pelo 

seu grupo social. Assim, ser visto como um sujeito trabalhador e não alguém que tinha uma 

carreira no crime, é algo que coloca o entrevistado numa posição diferente do universo das 

pessoas do sistema prisional. 

Entre os 16 participantes desse estudo, apenas seis declararam ser reincidentes, 

embora mesmo que alguns dos que só tiveram uma passagem pelo sistema, tinham algum 

tipo de histórico com a criminalidade, como fica evidenciado na seguinte fala: “Não. Nunca 
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fui preso quando menor. Envolvido no crime, mas nunca fui preso. Eu fui preso, eu acho 

que quando eu fui também eu fui pra todos que eu fiz né?” [Participante 14].  

 

 

 

Para alguns, a história de vida anterior a prisão fora marcada por envolvimento com 

a criminalidade e/ou problemas com a justiça desde a adolescência e juventude, alimentando 

o “círculo vicioso” a que se referem  Tavares & Menandro (2008), sobre as pessoas que 

passam constantemente pelo controle e vigilância do sistema punitivo. Sobre isso, duas falas 

caracterizam esse aspecto: 

 

Ah não. Minha vida, minha vida, eu conversei com a F. lá da APAC uma vez, 

minha vida sempre foi assim, eu perdi minha mãe muito cedo, eu perdi minha 

mãe eu tinha oito anos. E minha família era assim, cada um por si. Aí ninguém, 

quando eu perdi minha mãe eu estava com oito anos. Ali eles me ajudaram, me 

ajudaram assim, entre aspas. Ficava um tempo com um, um tempo com outro. 

Então eu via eles sempre discutindo por minha causa. Aí eu fui e saí pra rua e 

comecei a roubar. Aí eu fui roubando, roubando e roubando, aos treze anos, 

meu irmão me levou ali na praça, com treze anos de idade, falou que ia me levar 

lá pra eu tirar documento. Aí chegou lá era uma armadilha danada. Aí eu 

lembro que me levaram, me amarraram eu. Me puseram dentro de uma kombi. 

Eu consegui me desamarrar. Eles tornaram a me pegar e me levou ali no 

hospital aqui e me deram um sossega leão. Aí acordei na FEBEM lá em Belo 

Horizonte, no meio de 400 detentos...  

Entrevistador: Ah, você passou pela FEBEM? 

Um monte. Não foi uma só não. Aí já acordei lá com o meu pé pegando fogo. 

Eles tinham posto fogo no meu pé com espuma de colchão, plástico molhado 

com tiner. Eu não sei onde eles arrumou tiner. Aí já acordei, bem dizer pra ir 

pra enfermaria. Fiquei três meses lá. Aí melhorei. Aí depois também eu dançava 

conforme a música. Quebrava a cara de um cara lá. A violência era todo dia, 

toda hora. Cadeia, cadeia aqui, as cadeias não tem nem comparação. Aí fui me 

igualando a eles. Virava e mexia eu estava na solitária. Aí foi passando, depois 

eu fui pra FEBEM de Lagoa Santa. Fui pra FEBEM de Muriaé. Fui pra FEBEM 
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lá pro lado de São Paulo. E foi assim, até eu voltar pra Belo Horizonte de novo, 

fiquei em Belo Horizonte até eu completar meus 18 anos. [Participante 10]. 

 

 

Entrevistador:  Na adolescência o senhor teve algum conflito com a justiça 

também? 

R: (Risos), muitos. Mais de 30 ocorrências até 18 anos. [Participante 9]. 

 

 

É possível observar que ambos os sujeitos passaram diversas vezes por instituições 

da justiça, revelando uma ineficácia do sistema, sobretudo em relação a adolescência e 

juventude. As diversas passagens do participante 10 não o impediram de ser preso na vida 

adulta, o que aponta, provalmente, para uma falha no “sistema socioeducativo” praticado 

pelas antigas FEBEM’s. Pelo contrário, essas experiências contribuíram para que o mesmo 

adentrasse ainda mais no universo do crime. Outro aspecto importante identificado na sua 

fala é quanto a situação familiar. O mesmo relatou se envolver com o crime desde os oito 

anos de idade, após a perda da sua mãe e sua maior referência familiar. Ao ficar sem lugar 

dentro de sua família, não recebendo atenção e o cuidado necessário a uma criança, foi tendo 

cada vez mais contato com o universo do crime. Em outra passagem de sua entrevista o 

mesmo relata ter vivido em favelas de Belo Horizonte, tendo cada vez mais contato com o 

crime: “Eu morei em Belo Horizonte, eu morei naquelas favelas. Eu morei em várias favelas 

em Belo Horizonte. Ali, a criminalidade foi induzida pela miséria.  [Participante 10].” 

Assim, sua história de vida tanto marcado pelas passagens nas instituições socioeducativas 

na adolescência quanto no convívio com a criminalidade e as más condições 

socioeconômicas, quando morou em favelas, demonstram que antes mesmo da entrada no 

sistema prisional, esses sujeitos já se encontravam marcados pela exclusão social ou por uma 

inclusão perversa, na medida em que não respondiam a lógica neoliberal vigente (Sawaia, 

2001a), reforçando o argumento de Barbalho e Barros (2010, p. 203) de que: “a cidade é o 

próprio retrato das contradições impostas pelo neoliberalismo, denunciando um contingente 

de pessoas estigmatizadas e fora de seus direitos enquanto cidadãos”. 

 

5.1.1.2 Visão sobre o período de cumprimento de pena e marcas trazidas pela 

privação de liberdade 

 

Sobre a subcategoria a “visão sobre o período de cumprimento de pena” foi 

observado que para a maioria dos entrevistados a pena de privação de liberdade significou 
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um período marcado pelo sofrimento. Conforme  Tavares e Menandro (2008, p. 136), sendo 

a privação de liberdade um sistema de retribuição a sociedade pelos autores de delitos, sua 

execução é baseada no sofrimento, decorrentes “da sensação de perda de controle sobre sua 

própria vida, da inexistência de autonomia e da impossibilidade de fazer escolhas”. O relato 

a seguir ilustra isso: 

 

Então, quem tem mais um pouco de inteligência não vai querer cair nessa 

besteira, porque lá é horrível [prisão]. Não só pra mim, é pra todo mundo, 

principalmente pra família.  A família também muitas vezes nem gosta de ir lá. 

Principalmente por causa dos processos que têm lá né [presídio]. [Participante 

5] 

 

Além do sofrimento que é causado devido as condições do cárcere e da segregação 

do espaço social, ver a família passando por procedimentos vexatórios, neste caso no sistema 

convencional, também traz muito sofrimento ao preso. Durante o cumprimento de pena, 

sendo no sistema comum ou na APAC, o preso perde, temporariamente, os laços com sua 

comunidade. Assim, trabalho, família, relações sociais são afetadas. Esse aniquilamento do 

contato social contribui para o que Goffman (1974) caracterizou como processo de 

mortificação do Eu, visto que durante a passagem pela prisão o sujeito é levado a romper as 

relações com o mundo externo.  

Outro aspecto relatado pelos entrevistados sobre o período de privação de liberdade 

é quanto a complexidade de se conviver uma diversidade de pessoas tanto no sistema comum 

quanto nas APACs. De acordo com R. Fernandes e Hirdes (2006), durante o cárcere convive-

se e sobrevive-se com pessoas de culturas e valores diferentes. Em um ambiente no qual a 

individualidade é comprometida, foram vários os desafios encontrados pelos entrevistados 

ao conviverem com seus pares, como o sentimento de solidão em seu projeto de mudança 

de vida em meio a universo em que nem todos buscam os mesmos objetivos: 

 

Muito, sabe por quê? É porque lá a gente convive com vários tipos de pessoas. 

É de credos diferentes, rotinas diferentes. Pessoas que não tá nem aí pra vida. 

Eu já tive nessa situação de estar do lado errado, mas eu tinha a minha 

preocupação, com meus filhos, nada nesse meio. E tem gente que não preocupa 

com filho, preocupa com nada. Então, assim, é muito difícil estar ali. Às vezes 
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eu sentia como se fosse a única que quisesse uma mudança de vida. 

[Participante 7]. 

 

 

Por meio dessa fala percebe-se que há para a entrevistada dois tipos de preso: aquele 

que pertence a massa (G. Tavares & Menandro, 2008) e aquele que busca se diferenciar 

dessa massa, ou seja, não se identifica com o papel de “criminoso” ou “bandido”, que busca 

outras alternativas e projetos de vida que não o envolvimento com o crime. Para essa segunda 

visão de preso, a passagem pelo sistema prisional é visto como uma oportunidade de 

mudança de vida, por meio do aprendizado trazido pelo sofrimento do encarceramento. Essa 

forma de diferenciação pode ser entendida também como uma estratégia de enfrentamento 

frente a prisão, pois ao se reconhecer como uma pessoa que busca mudança diferente dos 

demais, a pena passa a ter algum sentido para o preso.  

A falta de autonomia frente às questões que ocorriam além-muros era algo que gerava 

muito sofrimento para essas pessoas, sobretudo quando envolvia as questões familiares que, 

por estar preso e distante do convívio social e familiar, nada podiam fazer diante dos 

problemas que acometiam aos seus familiares, como visto na fala a seguir: 

 

Então assim, lá dentro eu não tive essa dificuldade. O problema é me sentir 

sozinha lutando contra isso ali, entendeu? Muito complicado, muito mesmo. Eu 

sofri por problemas dos outros, e fora os meus, passei dificuldade com o [meu 

marido]. Minha menina voltou a ter uma crise depressiva, que com quatro 

aninhos ela teve uma depressão brava. [Meu filho] tava dando muito trabalho, 

minha mãe doente, e eu tive que lidar com aquilo tudo sem cair. Não podia me 

entregar, porque se não? Então eu senti as coisas. [Participante 7]. 

 

A família é um dos maiores motivadores no auxílio dessas pessoas para enfrentarem 

o período crítico da prisão. Na reflexão de R. Fernandes e Hirdes (2006, p. 420), “a família 

é essencial para manter o equilíbrio psicológico durante o tempo de prisão, pois é à família 

e aos filhos que os apenados atribuem toda a força para lutar e encarar todas as dificuldades”. 

Observa-se que o sofrimento gerado durante a pena também está presente no retorno 

do egresso ao convívio social, quando o mesmo não possui condições mínimas de estruturar 

sua vida.  Assim, mesmo reconhecendo as dificuldades que havia antes da prisão, a pena de 
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privação agrava as dificuldades sociais desses sujeitos, levando-os a um quadro de 

adoecimento psíquico após a saída: 

 

Entrevistador: Entendo. E você está tomando antidepressivo nesse momento? 

R: É, o médico passou, mas eu tomo só quando eu to mesmo preste a revoltar 

comigo mesmo. Porque você não consegue nada. Então você faz aquilo, sem 

pensar em ninguém. 

E: Esses problemas já aconteciam antes da prisão também? 

R: Não, não. 

Entrevistador: Antes da prisão você era diferente? 

R: Era, porque eu trabalhava tranquilo. 

Entrevistador: Que que você fazia antes? 

R: Servente de pedreiro. 

Entrevistador: Você conseguia emprego. Você vivia... 

R: Conseguia. E dava pra manter minha casa e ainda sobrava dinheiro, hoje... 

mal consigo esse aqui [faz gestos simbolizando alimentar-se]. 

Entrevistador: Pra alimentar né? 

R: É, porque quem paga a conta de água, conta de luz, o gás agora está caro. 

Pra me manter, é difícil. Não é fácil. [Participante 15]. 

 

Para alguns entrevistados, ter passado pelo sistema trouxe uma perda de autonomia, 

atravessado pelas dificuldades frente a ausência de possibilidades concretas de trabalho ou 

de apoio social. Dessa forma, “o sentido do encarceramento está pautado na dor causada 

pelas injustiças experimentadas pelos prisioneiros não só na prisão, mas ao longo da vida” 

(Tavares & Menandro, 2008, p. 136). Assim, um dos reflexos da prisão é o rompimento do 

vínculo social desses sujeitos, que ao retornarem para a comunidade enfrentam, além do 

estigma, o desafio de se reestabelecerem e participarem em seus grupos sociais. Como visto 

no relato acima, a perda do trabalho ocasionado pela prisão e a dificuldade de voltar ao 

mercado profissional após a pena, contribuíram para o que Sawaia (2001b) chama de 

sofrimento ético-político, na medida em que a situação de inclusão perversa desse egresso 

reflete nas más condições socioeconômicas de se manter, sendo mais adequado falar então 

em um processo de sobrevivência no seu contexto social. 

O tempo de encarceramento representou, para os sujeitos entrevistados, um tempo 

quase que perdido, no qual seus planos futuros foram temporariamente interrompidos, ou até 
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mesmo, perdidos: “Porque, você acabou de fazer 18 anos e você tomar 22 de cadeia. Aí 

você pensa assim "puta merda, eu só vou sair daqui só com trinta e tantos anos". Aí é o fim 

de uma vida né? É a melhor fase da vida de um homem, você perde. [Participante 14]”. 

Assim, como pontuam Tavares e Menandro (2008), o tempo de prisão é um bloqueador na 

construção dos projetos de vida futuro. 

 

5.1.1.3 Ressignificação subjetiva atribuída a passagem pelo sistema penal 

 

No que diz respeito a categoria “ressignificação subjetiva atribuída a passagem pelo 

sistema penal”, percebe-se que a valorização pessoal foi algo que marcou os relatos dos 

participantes ao falarem das mudanças trazidas em suas vidas depois do cumprimento da 

pena, tanto na APAC quanto no sistema convencional. Assim, apesar de todo o sofrimento 

que a passagem pelo cárcere trouxe aos sujeitos, para alguns, o sentimento de saírem mais 

fortes dessa experiência, com a vida transformada, vai de encontro com o que Goffman 

(2008) chamou de “benção secreta”, quando o indivíduo tem a crença de que o sofrimento é 

uma forma de aprendizado. Essa foi uma das formas de ressignificação e enfrentamento 

dessa experiência. Esse aspecto está presente nos dois relatos a seguir: 

 

Eu, no meu caso, foi diferente. No meu caso foi eu mesmo que tive que enxergar, 

apesar de não ter exemplo dentro de casa, enxergar que eu precisava mudar. 

Um dia Valdeci falou comigo uma coisa que eu não esqueço nunca. Ele falou 

assim "Deus tem um propósito muito grande na sua vida, meu filho, porque 

através de você a mudança virá pra sua família". Por isso que eu abraço muito 

minha mãe, meus filhos, minhas irmãs. Os problemas delas são meus, seja 

financeiro. Eu procuro intrometer, quando elas me permitem intrometer... 

Acabo virando uma referência para as minhas irmãs, pro meu pai, pro meu 

irmão, e até mesmo para a minha mãe. A minha mãe já foi uma pessoa muito 

rebelde aí na vida, hoje ela é uma pessoa muito bacana. Muito mansa, muito 

calma, por minha causa, pela minha mudança e porque eu vivo também. Igual 

um vagão, vem puxando né? Então eu procuro estar sempre perto. [Participante 

14] 

 

Não, dentro do presídio. Desde do presídio eu já vinha nesse processo de 

mudança. Porque eles te ajudam, te dão algumas oportunidades [APAC], mas 
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a pessoa tem que querer, se não não consegue não. Tem que vir de você mesmo. 

Não, vou mudar, não aguento mais essa vida. Essa vida não é pra mim. Não 

nasci pra ser assim. Então vou mudar. [Participante 4]. 

 

Embora a maioria dos participantes tenha atribuído a passagem pelo sistema como 

algo que contribuiu para uma mudança de vida, é unanime o desejo entre os entrevistados 

de não retornar mais ao presídio ou mesmo para a APAC, o que é compreensível visto o 

caráter degradante que o cárcere tem na vida do sujeito (Barbalho & Barros, 2010), como 

destacado na fala desse entrevistado: “Em vista da vida de antes está melhor porque eu não 

amava minha família. O remédio da APAC é libertar das drogas e do crime, mas eu vou 

falar pra você que eu não voltaria pra aquele lugar de novo não. É muita regra. 

[Participante 1].” 

 

5.1.2 A percepção sobre a APAC 

 

Nesta seção, são apresentados os resultados em relação a percepção que os 

entrevistados têm sobre a APAC. Serão abordados os seguintes temas: a diferença entre o 

Método Penal APAC e o Sistema Comum; o relacionamento entre o egresso e a APAC após 

a liberdade; os desafios apontados pelos entrevistados em relação a APAC; a metodologia 

apaqueana; por fim, a assistência da APAC ao seus egressos.  

 

5.1.2.1 Comparação entre o Método APAC e o Sistema Comum 

 

É inevitável para os entrevistados fazer uma comparação entre a forma de 

cumprimento no sistema prisional comum e nas APAC’s. Conforme já apresentado neste 

texto, são diversas as diferenças e avanços do Método APAC em relação ao sistema comum. 

A diferença nas condições dignas para o cumprimento de pena em relação ao sistema 

convencional é até percebido como se fosse um conforto por um dos participantes: uai, teve 

o conforto lá dentro né? Que é diferente do prisional [Participante 9].  Um aspecto positivo 

da APAC em contraste com o convencional trazido pelos participantes é quanto a produção 

de autonomia que a metodologia permite ao “recuperando”. Enquanto que no sistema 

comum o preso é levado a perda de sua identidade e autonomia, não participando do sistema, 

mas sendo gerido pelo mesmo, na APAC, conforme os entrevistados, há uma constante 
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busca pela reconstrução da identidade e capacidade de autonomia do sujeito, por meio da 

participação ativa dele na gestão do seu cárcere, algo imaginável dentro de uma prisão 

comum. Por isso o sentimento relatado como espanto por um dos entrevistados ao relembrar 

quando chegou na APAC e se deparou com uma forma diferente de tratamento: 

 

Não, quando eu cheguei, eu também não acreditava. Não sabia como que era. 

Mas logo assim, na primeira semana, a gente já foi conversando, faz isso, faz 

aquilo outro. A gente já pegava funções pra fazer lá dentro... na nossa época, 

no presídio normal, a gente chega preso, a pessoa toda presa. Não fala, não 

mexe. É só "sim senhor e não senhor". E lá dentro não, a gente teve que se soltar, 

conversar, teve terapia com psicólogo pra gente se abrir. Foi dado pra gente as 

funções pra fazer. Cada um tinha uma função. Então era importante pra você. 

Quando te chamava pra fazer alguma. A gente ficava até assim "eu?". Ficava 

até surpreso. "É você mesmo que vai fazer". Olha, eu. Entendeu? Isso foi uma 

libertação pra pessoa, que a partir daí, quando é, você no presídio normal, você 

é preso isolado de tudo. É só "não senhor, sim senhor, não senhor". Aí que 

começa a te dar tudo de novo, te pedir, [inaudível]. Aí você começa a voltar a 

viver outra vez. [Participante 11]. 

 

Assim, ao tomar o recuperando como corresponsável pelo seu processo de 

recuperação (Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 2011),  e como um dos atores 

responsáveis por ajudar a gerir a prisão, a APAC permite ao sujeito empoderar-se. Outro 

aspecto trazido pelos participantes é quanto a diferença entre o convívio social dentro da 

APAC e nos presídios comuns: 

 

Ali, a parte lá é muito boa, porque você dificilmente vê uma briga, uma 

discussão. Lá não tem. Porque se você fizer isso, castigo né? Agora no presídio 

era diferente, se você tiver uma mágoa com o camarada, você vai pro sol e ele 

também, você acaba brigando mesmo no pátio. E lá na APAC não tem nada 

disso. Você tem que conviver com todo mundo e bem. E se você brigar ou discutir 

com alguém lá eles te regridem, mandam pro presídio novamente. Aí como que 

você vai ficar mais revoltado ainda. E lá não tem isso, nem discussão, nem nada. 

Eles repreendem né? Quando você entra pra lá você, já faz as palestras com os 

novatos, né? Procura entrosar vocês com os novatos e os mais antigos, né? Aí 
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já é uma parte boa, porque na cadeia não tem nada disso. Você não vê gente lá 

na cadeia fazer palestra. Lá eles não vão. E na APAC já tem mais né? 

[Participante 5]. 

 

Porque cadeia, o sistema comum, é você descrimina o estuprador, você 

discrimina o delator, você discrimina alguns artigos do código penal dentro do 

sistema comum, e na APAC você aprende a conviver com todo mundo. 

[Participante 3]. 

 

Os participantes também relataram uma diferença entre o que é visto como 

aprendizagem na APAC e no sistema comum: “A APAC é diferente do presídio. A gente saí 

com uma cabeça melhor né? Saí pensando em outro objetivo. Trabalhar né? O presídio só 

ensina coisa errada. Você saí mais revoltado de lá né? É difícil o presídio. [Participante 

8].” Logo, por ter uma proposta mais definida de trabalho a partir de seus 12 elementos, a 

APAC possibilita ao recuperando ressignificar suas experiências e, até mesmo, a 

possibilidade de construção de um projeto de vida que não seja a vida no crime, como 

defende Ottoboni (2014), em seu método de recuperação. 

A diferença em relação ao tratamento dado as famílias pela APAC é, talvez, a maior 

vantagem vista pelos que passaram pela instituição, depois das condições dignas para o 

cumprimento da pena, como a alimentação, a higiene e a valorização humana. O tratamento 

dispensado a sua família é algo que sempre vai colocar a instituição em um lugar diferente: 

 

Na APAC o bom é que a família não tem que ficar... como... como eu vou falar 

com você... como é que fala a palavra... é assim, humilhação. Porque na cadeia, 

aquela humilhação, tirar a roupa, vestir roupa. Na APAC não tem isso. Não é 

humilhante. Até bom você passar lá. [Participante 15]. 

 

Mas o melhor da APAC hoje está no tratamento humano, né? A sua família 

chega lá, não é humilhada, você não é humilhado. [Participante 14]. 

 

 

Embora a APAC tenha diversas vantagens em relação ao sistema prisional 

convencional, a mesma possui aspectos comuns com o sistema comum, pois ela é também 

uma forma de prisão e, como tal, é um instrumento de dominação e de controle social 
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(Cardoso, Mazini, Carvalho-Freitas, & Barros, 2017), o que é legitimado pela seguintes falas 

de um dos entrevistados: 

 

A pessoa tem que ter a cabeça no lugar quando ela coloca o pé na rua, porque 

lá dentro não é bom, nem cadeia e nem APAC. Você está preso. [Participante 

2]. 

 

Você tem que se adaptar a tudo. Você chega na cadeia [presídio] é dum jeito. 

Você chega na APAC melhora mil vezes mais, mas as regas que acaba, tipo, que 

ás vezes até te tirando benefícios da APAC, que é uma melhora. Muita gente que 

tá na APAC volta por causa de coisa boba. Junta umas bolinhas amarelas com 

outras, com um montão de coisa mínima, não vai mais, tchau né? Eu acho que 

daí também é uma forma de você começar também ter um pouco de noção, mas 

lá dentro você fica com medo, quando você fala que não vai fazer isso porque 

tem a bolinha. E na rua? Não tem a bolinha, não tem alguém pra conversar. E 

aí... (faz gesto com as mãos de "se ferrar"). [Participante 2]. 

 

Esse aspecto vai de encontro ao estudo de Almeida, Amaral, e Barros (2017), que 

verificou que embora a estrutura física das APACs seja um avanço por oferecer melhores 

condições para o cumprimento de pena, há elementos na metodologia, como a 

hipervigilância exercido pela disciplina, que não diferem em nada da violência causada pelo 

cárcere comum. 

Outro aspecto que na visão de alguns entrevistados não diferenciou a APAC do 

sistema convencional foi a falta de oportunidade para todos com relação ao trabalho e a 

relação de confiança, que apareceu como aspecto subjetivo, conforme o sentimento do 

entrevistado. O fato de haver diferença no tratamento e na confiança da administração com 

os recuperandos, contraria a máxima de Ottoboni (2014) no prezo pela relação de confiança 

com os internos: 

 

Bom, eu estava na APAC né? Aí eu era semiaberto e tinha direito a sair pra 

trabalhar na rua, de carteira assinada. Só que porém era muito burocrático né? 

Alguns tinha vaga, outros não. Então, é, geralmente os recuperandos ficavam 

de três a quatro meses, em tempo de adaptação, pra sair pra trabalhar na rua. 
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Eu fiquei 1 ano e 3 meses, porque o presidente não acreditava ne mim. 

[Participante 6]. 

 

5.1.2.2 Relacionamento com a APAC após liberdade 

 

A relação dos ex-recuperandos com a APAC é marcada por um sentimento de 

gratidão pela instituição. Vários entrevistados relataram manter algum tipo de vínculo com 

a instituição, seja como voluntário, ou apenas para visitar parentes que estão lá, ou quando 

são convidados para algum evento promovido por ela. Na fala a seguir fica marcado o 

sentimento de gratidão de um ex-recuperando pela instituição: 

 

Mas é, eu sou muito grato a oportunidade que a APAC me deu. Não aceito 

ninguém falar mal da APAC pra mim, porque eu conheci o sistema comum e 

conheci o sistema da APAC e eu sei que a APAC não tem culpa nenhuma dos 

erros de quem está lá dentro. Muito pelo contrário. [Participante 14]. 

 

Em relação a participação dos ex-recuperandos nas ações da APAC, alguns relataram 

ir apenas quando são chamados para algum evento ou para prestar algum serviço na 

instituição. Um dos entrevistados relata que embora a instituição faz contato com ele para 

ter notícias, não há nenhum controle dela sobre ele: 

 

Hoje se o pessoal lá da APAC me ligar pra mim, "X. estou precisando de você 

aqui". Eu resolvo alguma coisa, mas eu vou lá. Se eu puder ajudar, beleza. Se 

eu não puder ajudar, beleza também, né? Mas eles nunca pegou no meu pé. De 

vez enquanto aparece aí, querendo saber alguma coisa, né? [Participante 14]. 

 

Já outros ex-recuperandos relatam possuir maior vínculo com a instituição, mesmo 

depois de ter saído dela: 

 

Mas de vez em quando eu vou lá. Converso com os detentos, com os 

recuperandos, com os plantonistas, todos lá me conhecem. 

Entrevistador: O senhor mantém contato [com a APAC] então? 

R: Vou. Inclusive domingo eles me chamaram pra almoçar lá, entendeu? 
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Eu vou em tudo. Dia de sábado, quando eu não trabalho aqui eu vou pra lá. Vou 

jogar bola com os meninos lá. Ajudo na escolta. Vou pro hospital, fico lá, 

olhando os recuperandos. Eu gosto. Faço de tudo aqui. Lavo caixa d'água. 

Desentupo banheiro. Eu gosto de ajudar aqui. [Participante 13]. 

 

Para alguns entrevistados, não há nenhuma forma de relação com a instituição, como 

é observado nessa fala: “Entrevistador: Você chegou a voltar lá na APAC? R: Não, nem pra 

buscar as minhas coisas (risos). [Participante 2]”.  

Um elemento observado a partir do relato de um dos entrevistados é o distanciamento 

da instituição, não por ela em si, mas pelo receio de que ao manter vínculo com ela possa 

trazer exposição de sua história passada, já que ele seria visto como um eterno “ex-

recuperando”, cuja associação possa prejudicar o seu processo de reintegração social na 

medida em que o mesmo busca deixar essa identidade de “ex-presidiário/ex-recuperando” 

para trás, ou na leitura de Sá (2015), descontruir o cárcere de sua vida de forma a conquistar, 

de fato, sua inclusão social. 

 

Entrevistador: Então se você estiver muito associado a APAC, você tem medo 

que as pessoas começam a te ver ainda nesse contexto?  

R: Não, não é medo. Querendo ou não, igual hoje foi a inauguração da APAC 

Feminina, da Capela, eu fui lá e tudo mais. Eu com a minha esposa continuo 

fazendo o curso de voluntário mesmo depois que eu saí. Nós é voluntário lá. Mas 

pra mim viver hoje na sociedade que eu to vivendo, da forma que eu to vivendo, 

se eu ficar me expondo muito, pode ser prejudicial pra mim. [Participante 4]. 

 

 

5.1.2.3 Desafios atribuídos a APAC 

 

São diversos os desafios atribuídos apontados pelos entrevistados que cumpriram 

pena de privação em liberdade no método. Mais do que apenas expor tais desafios, esse 

levantamento pode possibilitar o aperfeiçoamento da própria metodologia, visto que trata-se 

de uma avaliação feita por aqueles que vivenciam na pele a metodologia apaqueana. Um 

primeiro desafio identificado foi em relação a falta de um programa objetivo de preparação 

para o desligamento do recuperando da instituição. As falas a seguir demonstram essa 

necessidade: 
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Não, é que nem eu falei, a APAC foi um lugar bom pra quem ta cumprindo pena 

né? Mas eu acho que principalmente essa parte do diálogo e do preparamento 

para a pessoa tá na rua [precisa melhorar na visão do entrevistado]. 

[Participante 2]. 

 

Eu acredito, como uns falou, tudo bem, não to metendo pau na entidade não [se 

referindo a APAC], mas a entidade tinha que, a pessoa vai sair hoje, tinha que 

ter aí um, [inaudível], tinha lá os orientadores, os psicólogos, né? Pra trabalhar 

com a pessoa. Ah, o que você quer, você ganhou a liberdade, ganhei, qual é o 

seu projeto? "Ah, eu quero frequentar a Igreja, quero estudar, quero ser alguém 

na vida, aquilo outro". Então ali já era o começo de um trabalho espiritual, pra 

ir trabalhando com a pessoa pra ajudar, como se diz, o que ele começou lá [na 

APAC], ele fazer o continuamento aqui fora. [Participante 12]. 

 

Sendo o cárcere uma experiência que pode bloquear a construção de projetos futuros 

(G. Tavares & Menandro, 2008), a falta de um projeto estruturado que oriente o ex-

recuperando no início da sua vida após a saída da APAC é percebido como um desafio para 

a instituição. A ausência de um programa definido voltado para o egresso pode representar 

uma dificuldade para o processo de reintegração social, visto que nos primeiros meses fora 

da prisão pode ocorrer o que Sá (1987) denominou como “crise”, quando o egresso passa a 

lidar com vários desafios pós cárcere. 

Outro desafio apontado pelos participantes é quanto a ausência de uma assistência 

e/ou acompanhamento da APAC aos seus ex-recuperandos. Embora Ottoboni (2014) pontua 

sobre a importância da instituição realizar um acompanhamento com o egresso após a sua 

saída, ainda existe essa carência, assim como de um apoio assistencial ao egresso. É preciso 

considerar que uma das limitações que podem ajudar a compreender essa deficiência da 

APAC é quanto ao número reduzido de funcionários e voluntários, fazendo com que os que 

tem fiquem restritos a acompanhar os recuperandos que estão sobre a custodia da instituição. 

Assim, foi identificado um sentimento de solidão vivenciado por alguns recuperandos ao 

sair da instituição, como aparece no seguinte relato: 

 

Acho que a APAC está faltando um projeto de ajudar a pessoa do portão pra cá. 

Porque do portão pra lá já está muito bem estruturado, mas do portão pra cá, a 
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maioria das reclamações é essa. A APAC te monta, te dá uma estrutura lá, mas 

aqui fora é você e você. [Participante 4]. 

 

A questão do trabalho também é um desafio colocado pelos ex-recuperandos. Essa 

categoria será melhor abordada no item 5.1.3.4, mas a reflexão que se faz aqui é que a falta 

de um trabalho é sentida como um problema tanto para os egressos do sistema comum quanto 

das APACs. Um dos entrevistados aponta como desafio a instituição realizar convênios com 

o poder público ou empresários, de forma a ajudar o egresso no seu processo de saída da 

instituição: 

 

É ótimo o trabalho. Só que tem que mais alguma coisa pra ficar melhor ainda, 

né? Porque eu que o pessoal já tinha que sair como eu saí, já com um 

planejamento já pronto, tipo um serviço, carteira assinada, um bom emprego, 

né? Para eles já está se adaptando a viver de salário, entendeu? Lá dentro 

mesmo eu acho que tinha que ter convênio com as prefeituras, com os 

empresários, pro cara já sair trabalhando. Aí vai ter mais chance de resistir lá 

fora. Se sair pra não fazer nada, com certeza vai voltar. [Participante 11]. 

 

O relato deste entrevistado contraria a afirmação de Marchi-Júnior e Caldeira-Filho 

de que: 

O método APAC torna desnecessária a busca de trabalho para os egressos, 

justamente porque, assegurando efetividade às assistências legais, 

possibilita a reinserção de um homem livre na sociedade, sem o estigma 

do crime, preparado para iniciar com autonomia uma nova fase de sua vida 

(Marchi-Júnior & Caldeira-Filho, 2012, p. 186). 

 

Por último, a questão da liberdade da prática religiosa também foi algo foi apontado 

como um desafio para a instituição. Sendo a espiritualidade um dos elementos constitutivos 

do método, ainda são complexas as maneiras de garanti-la ao recuperando. Na fala abaixo, 

uma ex-recuperanda conta como foi difícil para ela viver sua forma de 

espiritualidade/religião: 

 

M: Quando eu tive lá eu fui muito perseguida por eu ser crente, cristã. 

Perseguida por isso. Perseguida mesmo. Até de me falar que iria me mandar 
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pro presídio. Então eu falei "pode mandar. Eu respeito todo mundo e quero ser 

respeitada". Uma dificuldade que eu tive com a [encarregada], nesse ponto. Ela 

falou que eu não era digna de não tá lá. Eu ouvi muita coisa, muita coisa mesmo. 

Reunião pra saber se eu tava incomodando por causa das minhas pregações. 

Então eu me senti muito desrespeitada em relação a isso por muito tempo. Mas 

uma hora ela teve que enxergar que eu não estava brincando de servir a Deus. 

E aí ela começou a me respeitar. [Participante 7]. 

 

 

5.1.2.4 O Método APAC 

 

 

A subcategoria “O Método APAC” reuni as impressões que os ex-recuperandos 

tiveram sobre a metodologia apaqueana, bem como buscou responder ao objetivo específico 

da pesquisa de compreender quais elementos e aspectos do Método APAC contribuíram para 

o processo de reintegração social dessas pessoas. Os elementos que foram mais destacados 

pelos entrevistados foram: a valorização humana, a participação da comunidade, o 

voluntário, a educação, o trabalho, a família, recuperando ajudando recuperando. Já entre os 

aspectos da metodologia estão a maior autonomia do recuperando nas ações da APAC e 

princípio do “amor” que estrutura todo o método. Estes serão discutidos a seguir: 

O elemento da valorização humana é algo que marcou, segundo os entrevistados, a 

passagem pela APAC. Conforme Ferreira (2016) este é o elemento base da metodologia, 

visto que contribuem para o resgate da autonomia e da identidade da pessoa. Assim, todas 

as atividades oferecidas aos recuperandos e o tratamento dispensados a eles pela instituição, 

são relembrados com destaque, como observado nas seguintes falas: 

 

 As palestras que vocês davam. Os estagiários que iam lá fazer estágio. A 

psicologia. O entretenimento que tinha lá, essa coisa toda ajuda bastante. 

Motivação, valorização humana, essas coisas pra quem está focado em 

mudança ajuda muito. Quem não tá ajuda também. Querendo ou não vai 

entrando aquela sementinha no coração da pessoa. [Participante 4]. 

 

Na APAC eu já não era preso. Não fiquei preso mais. Só estava em paredes, não 

estava preso. Já tinha o convívio social. Tinha tudo lá dentro. De... como vou 
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dizer, um ambiente normal da família. Com mãe, pai, filhos. Todo mundo indo, 

vendo, participando livremente, sem pressão, sem opressão, sem nada. A APAC 

foi muito boa pra mim. Me ensinou muito. Muita coisa que eu aprendi dentro da 

APAC. Nem sonhava aprender vários cursos. [Participante 11]. 

 

Outro aspecto da valorização humana que foi destacado por um entrevistado é o fato 

de que na APAC não há presença de polícia ou agente penitenciário armado, não se usa o 

uniforme vermelho da SUAP e nem é obrigado a andar de cabeça baixa. Isso contribui para 

o resgate da identidade e afetividade dos recuperandos, como visto no seguinte depoimento: 

 

Quando chega na APAC, que você começa ver tudo ali, você poder andar livre. 

Sem estar de uniforme, sem tá de cabeça baixa, com cachorro latindo, agente 

armado. É outra percepção, outra coisa. Totalmente diferente. [Participante 4] 

 

A presença de pessoas da comunidade no espaço da APAC também foi algo apontado 

como positivo pelos participantes desse estudo. Percebe-se um sentimento de valorização de 

si mesmos quando pessoas, que não funcionários da instituição, passam a frequentar e 

participar da APAC. A esse respeito, Souza (2012) pontua que a participação da comunidade 

na APAC permite a aproximação entre a prisão e a sociedade, coresponsabilizando essa 

última no processo de reintegração social. 

Sabe-se que a família é extremamente importante na vida das pessoas e quando se 

está privado de seu convívio é algo que toma bastante espaço nas preocupações do preso. A 

forma como as famílias são (des)tratadas no sistema prisional convencional são uma das 

maiores queixas dos presos. Tendo a APAC uma proposta diferente em relação a visão da 

família, tomando-a como parceira na execução penal, este também foi um aspecto 

positivamente lembrado pelos entrevistados como observado no trecho abaixo: 

 

Mas o melhor da APAC hoje está no tratamento humano, né? A sua família 

chega lá, não é humilhada, você não é humilhado. [Participante 14]. 

 

A espiritualidade e a Jornada de Libertação com Cristo também foram elementos do 

Método trazidos pelos entrevistados, como importantes de terem sido vivenciados durante a 

passagem pela APAC e que, de alguma forma, contribui em suas experiências de 

reintegração social. Por ser um método estruturado a partir da valorização humana e de uma 
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proposta de evangelização (Ferreira, 2016), a forte identificação dos entrevistados com a 

questão da espiritualidade ao falarem de suas experiências durante o período em que estavam 

na APAC: 

 

 

Uma coisa que eu vi também na APAC e até hoje eu não esqueço, é a Jornada 

de Cristo, é uma coisa muito abençoada. Gente com problema que de morte, 

jurado um matar o outro, perdoar o outro. Então quer dizer, é a humildade, a 

humildade. Só de você, porque cadeia, o sistema comum, é você discrimina o 

estuprador, você discrimina o delator, você discrimina alguns artigos do código 

penal dentro do sistema comum, e na APAC você aprende a conviver com todo 

mundo. Quer dizer, que na rua você tem que aprender a conviver com o jogo 

que você se deparada no seu dia-a-dia. [Participante 3]. 

 

Mas diferença sim, teve. Eu aumentou a fé que eu tive em Deus? [Participante 

9]. 

 

O elemento “Recuperando ajudando recuperando” foi visto de forma dividida pelos 

entrevistados. Para a maioria dos participantes esse elemento foi percebido como 

fundamental na metodologia, pois dava o sentimento de estarem em uma “família”, a qual 

todos eram responsáveis uns pelos outros. Logo, no lugar da polícia ou de agentes 

penitenciários, a responsabilidade de cuidar do outro é do companheiro de sela (Ottoboni, 

2014). Mas, para outros, esse elemento é um ponto crítico, na medida em que ele pode 

amplificar as tensões nas relações entre as pessoas. As duas falas a seguir mostram essa 

diferença: 

 

Eu acho que ajudei a acompanhar algumas pessoas, pra estar andando junto 

com a gente. Pra estar conversando, dando conselho. Porque essa era minha 

função lá dentro. De aconselhar, de dar conselho. "Não é por aí, não é por 

alguns querendo quebrar a cabeça, falei, não vai". Nós tínhamos uma música lá 

que nós cantávamos muito nas, quando tinha as preparações lá de fim de ano, 

"Estamos juntos". Eu lembro eu que nós sempre brincávamos um com o outro 

"Olha o sempre juntos viu?" (risos). [Participante 11]. 
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Ah, no entra e saí lá, porque a tal da disciplina, mas disciplina com o próprio 

recuperando te olhando você não funciona não. Porque tem quem gosta. O 

recuperando, recuperando, o preso, o penado, nenhum gosta um do outro. 

Nenhum gosta um do outro. Mantém a, como que fala, a presença. Sorriso falso 

pra ali, sorriso falso pra cá. Conversa, como que diz, falsa. Porque todo mundo 

tem que dialogar, trocar ideia. Mas você tem que tomar cuidado com o que você 

ouvir, guardar, e do contrário do que você ouvir não responder. Porque tudo 

serve de [inaudível] sua derrota. Então no meu ponto de vista, eu não estou 

condenando o outro nem nada. [Participante 12]. 

 

Para Ottoboni (2014), o princípio de “recuperando ajudar os próprios recuperandos” 

tem a intenção de quebrar os “códigos de honra” que existem no ambiente carcerário. 

Contudo, a ideia de “delatar” algo que o outro faz tanto para a direção quanto para os colegas 

de cumprimento de pena é algo bastante delicado, visto que assumir esse lugar ainda está 

atrelado a figura de “alcaguete” que, para  Tavares e Menandro (2008), é uma regra 

incorporada entre os presos de que o que desrespeita a eles deve ficar entre eles, sendo assim 

aquele que deleta é visto como inimigo. 

Em relação ao trabalho, os entrevistados apontaram como sendo algo muito 

importante na metodologia e que ao saírem da instituição continua sendo uma experiência 

que os ajudam na vida fora da prisão. Como já discutido, ao mesmo tempo que a experiência 

de trabalho é um desafio ainda a ser vencido pela APAC na visão da maioria dos 

participantes, para outros a metodologia consegue cumprir aquilo que se propõe, como 

observado nos relatos a seguir: 

 

 Saí e já fui trabalhando. Tinha um carrinho velho, vendi. Peguei o dinheirinho 

e já comprei os negócios. Recuperei [inaudível] paguei a prestação, um "cadô" 

a vista e já fui trabalhando, porque lá dentro mesmo eu já trabalhava. Fazia 

muito artesanato. Vendia na rua, artesanato. Faço muito bem artesanato. Então 

eu já tinha acostumado a minha maneira de viver lá dentro. Já trabalhando e 

vivendo do meu salário. Um pouquinho. E aqui fora não foi difícil. [Participante 

11]. 
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Mas o mais importante que eu aprendi na APAC mesmo é a ter uma relação com 

Deus e que não pode viver hoje sem trabalho. Você pode, você pode conquistar 

tudo na sua vida, mas nunca sem trabalho. Eu não tinha profissão nenhuma 

quando entrei lá, mas saí de lá profissional. [Participante 14]. 

 

Percebe-se, a partir do que é colocado pelos entrevistados, que a valorização da 

atividade de trabalho é algo de muito positivo no Método APAC. A possibilidade de 

aprender uma profissão e, até mesmo, de sair com uma possibilidade real de emprego é algo 

que facilitou o processo de reintegração social dessas pessoas. De acordo com Barbalho e 

Barros (2010), o trabalho tem uma importância central na busca pela reintegração social de 

egressos do sistema prisional, pois por meio dele as pessoas podem estruturar as suas vidas, 

participar da vida em comunidade, ao mesmo tempo em que são reconhecidas e valorizadas. 

Por fim, dois outros importantes aspectos enunciados por um dos entrevistados foi 

quanto ao fato da metodologia possibilitar um tratamento diferente da pena, no sentido de 

que ela seja baseado em aspectos do amor e na produção da autonomia do recuperando. É 

utópico e contraditório conceber a “pena de privação de liberdade” como instrumento capaz 

de trazer autonomia as pessoas, pois mesmo que humanizada a pena é, em sua forma, algo 

que traz sofrimento as pessoas (G. M. Tavares & Menandro, 2004). Contudo, a forma como 

a metodologia apequena se estrutura permite que o recuperando tenha um grau maior de 

autonomia e de protagonismo durante seu cumprimento de pena, se comparado com o 

sistema convencional. Nesse sentido, Ferreira (2016) reflete que essa autonomia dada ao 

recuperando permite a ele se tornar protagonista de sua própria “recuperação”.  Como relata 

um dos entrevistados, ser reconhecido como alguém que pode contribuir com a instituição e 

ser respeitado e amado pela equipe de voluntários é algo que dá felicidade ao recuperando: 

 

Foi dado pra gente as funções pra fazer. Cada um tinha uma função. Então era 

importante pra você. Quando te chamava pra fazer alguma. A gente ficava até 

assim "eu?". Ficava até surpreso. "É você mesmo que vai fazer". Olha, eu. 

Entendeu? Isso foi uma libertação pra pessoa, que a partir daí, quando é, você 

no presídio normal, você é preso isolado de tudo. É só "não senhor, sim senhor, 

não senhor". Aí que começa a te dar tudo de novo, te pedir, [inaudível]. Aí você 

começa a voltar a viver outra vez. Como a gente é importante, como a gente tem 

valor. É a valorização humana. Muito importante. O método, assim, você quer 

saber a verdade? É a família, é amor. Tudo lá. É isso. A APAC é isso, é uma 
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família. Família que traz de novo pro preso a felicidade, de um ambiente 

familiar, de ser humano dentro da família. De ter amor, de ter a chance de novo 

de se habituar. Destrói o monstro, destrói tudo aquilo que foi criado, fantasias 

né? Só fantasias que foram criadas. [Inaudível] e traz a gente pra realidade. 

Põe os pés no chão. E apresenta o amor como base em tudo. Isso é o rito mais 

importante da APAC. O amor como base. É, não tinha ninguém com arma, não 

tinha ninguém armado. [Participante 11]. 

 

5.1.2.5 Assistência da APAC aos egressos 

 

Nessa subcategoria é analisado a questão da assistência continuada aos recuperandos 

que passaram pela APAC. Foi verificado, a partir das entrevistas, que não há um projeto 

sistemático de acompanhamento e assistência aos egressos da APAC. Essa assistência, 

quando ocorre, é pontual e muitas vezes realizada de forma mais individualizada, ou por 

inciativa privada de um voluntário/funcionário da instituição ou para um determinado ex-

recuperando que necessitou de alguma ajuda. Em nenhuma das entrevistas foi identificado 

um projeto ou programa amplo nesse sentido. Isso, como já discutido na seção sobre os 

desafios atribuídos à APAC, é um ponto crítico na metodologia, visto que a ausência da 

assistência ou de acompanhamento dos egressos pode ser um complicador para o processo 

de reintegração social, como apontado por Melo e Leite (2014). 

Em relação ao trabalho com o egresso, Ottoboni (2014) diz que a APAC deve realizar 

acompanhamento por seis meses com seus egressos, de modo a prestar assistência, ao mesmo 

tempo que possa, por meio deste acompanhamento, verificar se houve ou não a reintegração 

social do recuperando. Para Lino (2012), aspectos como a relação do egresso com a sua 

família, o convívio com a sociedade, a relação com o trabalho e se o mesmo mantém a linha 

de conduta que teve dentro da instituição, devem ser observados nessa avaliação. Assim, a 

partir do que foi verificado, a APAC não consegue cumprir esse objetivo, seja por questões 

de pessoal ou por motivos desconhecidos. 

Nas entrevistas foi identificado várias passagens nas quais os ex-recuperandos se 

queixam da falta de assistência e/ou acompanhamento da APAC após o cumprimento da 

pena. Essa falta de acompanhamento e assistência trazem um sentimento de “abandono” aos 

sujeitos: 
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 A gente, assim, sabendo que tem uma pessoa da APAC, pra conversar com a 

gente, a gente se sente até mais tranquilo, entendeu? Mas quando não tem 

ninguém, você se sente até abandonado. Porque não tem ninguém pra poder 

conversar, ninguém pra poder te orientar em alguma coisa, te ajudar em alguma 

coisa. [Participante 15]. 

 

Mas, não ajuda mesmo deles cá fora, você não tem nenhuma. Aqui fora você 

não tem ajuda nenhuma deles. [Participante 15].  

 

Entrevistador: Quando você saiu da APAC você continuou recebendo alguma 

orientação ou assistência? 

R: Não, até porque quando eu saí da APAC, nos primeiros instantes, por tudo 

que eu aprendi ali na APAC, eu me doei ali naquela instituição pra aprender 

aquela metodologia. Tanto é que eu sei a metodologia tudo de ponta a ponta. 

Conheço a história da APAC e eu me decepcionei um pouco na questão de 

pensar que eles podiam me dar mais suporte aqui fora né? 

Entrevistador: De que tipo? 

R: Assim, dar um emprego ou me orientar mais. Acho que a APAC está faltando 

um projeto de ajudar a pessoa do portão pra cá. Porque do portão pra lá já está 

muito bem estruturado, mas do portão pra cá, a maioria das reclamações é essa. 

A APAC te monta, te dá uma estrutura lá, mas aqui fora é você e você. 

[Participante 4]. 

 

Entrevistador: E da APAC você também não recebeu nenhuma orientação 

depois que saiu? 

R: Eu até achei que iria receber da parte da APAC, mas não recebi viu? 

Entrevistador: O que você estava esperando receber? 

R: É, eu até pensei que poderia ter uma reunião de ex-recuperando, alguma 

coisa assim, mas... [Participante 2]. 

 

Um dos entrevistados apontou que existe uma orientação da APAC, mas antes da 

pessoa sair. Essa orientação é em relação ao comportamento moral do ex-recuperando, no 

sentido de cumprir as regras do programa de livramento condicional: 
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Quando você sai da APAC a única orientação que eles falam é: "Não pode ficar 

em casa de prostituição, não pode beber, não pode isso, não pode aquilo outro". 

[Participante 10]. 

 

Já na fala de outro participante fica evidenciado que alguns funcionários ou 

voluntário da APAC se envolvem mais na ajuda a um determinado ex-recuperando, seja até 

mesmo pelo vínculo afetivo (Miranda, 2015) ou pela necessidade do mesmo. Assim, essa 

assistência é mais individual por parte deste funcionário/voluntário do que por um programa 

institucional: 

 

Eu estava trabalhando por senhor X., eu não sei se ele falou pra você, lá na 

chácara dele. Aí eu panhei dele lá [a televisão]. Aí ele me vem, esse aí é um que 

me ajudou tanto lá dentro quanto aqui fora. Me ajudou muito. Um grande, como 

que diz, não é só, um funcionário e um responsável, administrador lá da APAC. 

Certo? Não sei nem como explicar a bondade da pessoa dele. Ele, a família dele, 

tenho aqui comigo no coração, sabe? [Participante 12]. 

 

Foi identificado também que a APAC oferece abertura para que o ex-recuperando a 

procure, caso seja necessário. E na visão de um dos entrevistados, nem sempre essa 

assistência ou acompanhamento vem a ser algo necessário: 

 

Quando eu saí de lá se eu tive alguma orientação, alguma coisa assim? Quando 

eu saí da APAC, eu cheguei até pintar umas telas lá na APAC, mas não, quando 

eu saí de lá, eles falaram comigo que se eu precisasse de conversar, de qualquer 

coisa, que as portas estariam abertas, mas eu não cheguei a precisar porque eu 

hoje, graças a Deus, eu procuro ser um pouco melhor. E se eu falar pra você 

que eu sou perfeito eu estou mentindo, mas eu tento ser um pouco melhor do que 

antes. Misericórdia (risos). [Participante 3]. 

 

Outros entrevistados relataram ter recebido algum tipo de assistência ou ajuda 

diretamente da APAC, mas também de forma pontual, como pode ser observado nos 

seguintes trechos: 
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Entrevistador: Teve alguma, por parte da APAC, alguma assistência, algum 

auxílio quando você saiu? Alguma orientação? 

R: Sim, com certeza. Essa semana mesmo eu to em contato com a pedagoga de 

lá, que me ajudou a montar a grade desse período [da faculdade]. Pedi ela os 

livros, ela vai me emprestar pra mim estudar. Ela vai emprestar. Então, tá me 

auxiliando. [Participante 6]. 

 

E: Você quando saiu da APAC continuou a receber alguma assistência ou 

acompanhamento da APAC? 

Bruno: Não, não. Não porque eu não tive essa necessidade, né? Eu tive uma vez 

uma necessidade, eu passei uma dificuldade, minha mãe já estava aqui, 

[inaudível]. E eu também não esqueço disso não, a APAC me fez uma cesta 

básica e me deu ela dois meses dentro de casa. O pessoal falava eu to precisando 

de passar [inaudível] fazia a cesta e levou pra casa. É outra coisa que eu 

também não esqueço. [Participante 14]. 

 

Nesse sentido, o maior desafio da política prisional é conseguir dar assistência ao 

egresso, seja na APAC ou no sistema comum, como é determinado pelo Artigo 25º da Lei 

de Execução Penal (Lei Nº 7210/1984) de que a assistência ao egresso consiste na orientação 

e apoio em sua reintegração, bem como de concessão, caso necessário, alojamento e 

alimentação por até 2 meses. Pela LEP é considerado egresso em liberdade definitiva, por 

até um ano, a contar da sua saída ou ser liberado condicional. Ainda, em seu Artigo 27º, 

determina que caberá ao serviço de Assistência Social colaborar para o processo de obtenção 

de emprego pelo egresso (República Federativa do Brasil, 1984). 

 

5.1.2.6 Visão sobre a instituição 

 

A visão que os ex-recuperandos que passaram pela APAC têm a respeito da 

instituição é que foi um lugar mais digno para se cumprir – ou pagar, na linguagem deles – 

a pena de privação de liberdade. Logo, a APAC significou uma prisão humanizada, que 

busca respeitar e garantir a individualidade de seus recuperandos, com um projeto de 

reintegração social melhor definido e executado do que o sistema penal comum. Ora também 

é simplificada como uma “família”, visto as relações sociais mais saudáveis entre os 

recuperandos e a ação menos autoritária dos gestores e do corpo técnico. Há um sentimento 
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de gratidão e, até mesmo, de defesa da instituição, no sentido de que para alguns ex-

recuperandos ela cumpre o objetivo que se propõe, “recuperar” o homem do crime, e aqueles 

que “caíram” não é por que a instituição falhou, mas por falta de vontade ou determinação 

dos mesmos. As falas seguintes ilustram esses aspectos: 

 

Ah, é... no meu viver né? Em tudo que penso hoje. A APAC me ajudou nisso tudo. 

Na maneira de viver aqui fora. A APAC me ajudou. [Participante 4]. 

 

Ah, a APAC pra mim foi um lugar legal, porque eu já passei em lugar pior, igual 

eu te falei. A APAC, gente, não passa ali, não sai dali com uma nova expectativa 

de vida, com uma mente madura, só se a pessoa quer se perder mesmo. 

[Participante 10]. 

 

Porque a APAC é uma família. [Participante 11]. 

 

Mas é, eu sou muito grato a oportunidade que a APAC me deu. Não aceito 

ninguém falar mal da APAC pra mim, porque eu conheci o sistema comum e 

conheci o sistema da APAC e eu sei que a APAC não tem culpa nenhuma dos 

erros de quem está lá dentro. Muito pelo contrário. [Participante 14]. 

 

Contudo, mesmo reconhecendo as vantagens da APAC frente ao sistema prisional 

comum, a própria expressão “melhor para pagar” demonstra que ainda sim a lógica da 

reintegração social por meio da pena de privação de liberdade é o que estrutura a 

metodologia, mesmo que a partir de aspectos mais humanizados. Nesse sentido, a APAC 

nunca deixou de ser uma prisão, como visto nas falas abaixo: 

 

Não tem outro lugar melhor pra pagar que a APAC não. [Participante 13]. 

 

Porque lá dentro não é bom, nem cadeia e nem APAC. Você está preso. 

[Participante 2]. 
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5.1.3 O processo de reintegração social 

 

Compõe essa categoria as seguintes subcategorias: a expectativa da liberdade; a 

comunidade; a família; o trabalho; a educação; a rotina; os apoios sociais; as dificuldades; 

as estratégias de enfrentamento; os projetos de vida; o preconceito; sentimento de 

inclusão/reintegração social. Embora alguns temas como trabalho, educação, família foram 

discutidos na categoria “A percepção sobre a APAC”, aqui eles são apresentados e refletidos 

a partir da experiência real de reintegração dos entrevistados e não apenas em relação ao que 

foi transmitido durante a passagem dos mesmo pela instituição, ou seja, as discussões que 

se seguem não são em relação a forma de trabalho da APAC, mas da experiência concreta 

dos participantes já no período de liberdade. 

 

5.1.3.1 A comunidade 

 

Um dos aspectos sobre a reintegração social que foi trazido pelos entrevistados foi a 

relação com a comunidade. Para G. Pinto e Hirdes (2006), a aceitação pela comunidade do 

egresso é um fator importante para que o mesmo não volte a reincidir. Nesse sentido, a 

maioria dos participantes relataram ter sido acolhidos pela comunidade e seus grupos sociais, 

o que ajudou em seus processos de reintegração social, como visto na seguinte fala: 

 

E: Você se sentiu bem. Os vizinhos também te receberam... 

R: Sim. Meus amigos, pessoal da Igreja, todo mundo. Foi tudo muito... assim, 

me acolheu né? Porque a gente fica um pouco peixe fora d'água né? Mas graças 

a Deus foi tudo bem... Mas eu fui muito bem recebida, mesmo antes de sair de 

vez, e tanto depois. Pela Igreja, que é o pessoal que sempre me acolheu, que me 

acompanhou lá na APAC. Me dava assistência que eu tinha direito. Pela minha 

família também. E assim, eu vejo que na sociedade, é no meio que eu convivo 

social, não teve diferença alguma. [Participante 7]. 

 

Foi observado que a relação que mantinham com a comunidade antes da prisão, pode 

ser um fator que facilita ou dificulta a experiência de reintegração social. Um dos 

participantes relatou que se sentiu acolhido pela comunidade, pois antes de ir preso tinha 

uma boa relação com as pessoas, que na sua visão foi um dos fatores que o fez ser bem 

acolhido pelas pessoas: 
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Ah, porque eu conheço a metade de São João del-Rei, eu conheço tudo né? Que 

eu deixei boas lembranças. Não deixei lembrança ruim. Não deixei aquela 

mágoa, aquele sangue na sociedade né? A época que eu fui preso, muita gente 

sentiu falta, chorou né? Os vizinhos, tudo. Acolheu bem né? Tenho nada contra 

eles não. [Participante 8]. 

 

Um aspecto que faz com que os ex-recuperandos se sintam pertencidos e acolhidos 

pelo seu meio social é quanto à forma diferente como são vistos. Ao sentirem que a sociedade 

os vê como pessoas que mudaram de comportamento, sentem aceitos por ela. Para eles, o 

objetivo de mudança de vida para retornar ao convívio social foi alcançado:  

 

Ah não, todo mundo aí já me olha com outros olhos, só por eu não ser mais um, 

por ser um ex-usuário de droga, todo mundo me olha com outro olhar, todo 

mundo vê a minha postura, o meu caminhar, todo mundo sabe que hoje graças 

a Deus, que eu sou um cara que trabalha, que nem curto muito a rua, eu gosto 

mais de ficar dentro de casa, com um filmezinho, legalzinho, com a minha 

namorada, minha filhinha. Então, não tem coisa melhor, nesse mundo aí fora 

não tem nada para me oferecer, nada pra mim mesmo. [Participante 3]. 

 

Tipo assim, não, não sou visto de não chamar a atenção do jeito que eu era 

né? As pessoas, pelo contrário, me vê de forma totalmente diferente: tá 

mudado, ta bonito, melhorou. 

Entrevistador: Quando você vai, por exemplo, perto da casa sua mãe, das 

pessoas que te conhecem..? 

R: É quando eu vou nas pessoas que estão no bairro onde eu morei. As pessoas 

param comigo: ah, é você. Muitas nem me conhecem. 

Entrevistador: E como você se sente com esse reconhecimento diferente? 

R: Ah, era o que eu esperava né? O projeto que fiz foi esse. Sair com uma cabeça 

diferente. Sair de uma forma diferente, pra ser visto diferente. Isso foi pra mim 

praticamente, um tipo assim, eu arquitetei isso tudo. Sair dessa forma. 

[Participante 4]. 
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Alguns dos entrevistados, sobretudo aqueles que pertencem a alguma comunidade 

religiosa, relataram não só que se sentiram acolhidos mas como valorizados por seus pares. 

Nesse sentido ter superado a experiência de encarceramento e ter voltado “mudado” para a 

sociedade, os coloca em uma posição diferenciada dentro de seus grupos. De certo modo, a 

experiência da prisão os torna empoderados para o seu grupo, tornando-se uma referência 

para todos. O seguinte trecho demonstra esse fenômeno: 

 

E: Como que você acha que as pessoas te veem hoje? 

R: Eu me vejo... é, acho que com muito respeito. É, porque, seja quem está no 

corre, nas coisas erradas. Ou quem está difícil. Muitas pessoas batem aqui na 

porta e me pedem oração, me pedem conselho. Me ligam. Ontem mesmo uma 

das irmãs me ligou e falou assim: "preciso de um conselho, me ajuda". Questão 

de traição com o marido. Porque ela está na igreja também. Eu tenho assim, 

diferentes pessoas que me procuram. "Que que você acha disso?", "me fala 

como que foi?" [Participante 7]. 

 

Há também o sentimento de invisibilidade social, que para alguns dos entrevistados 

é uma forma de serem “reincluídos”. Para eles a invisibilidade acontece quando no cotidiano 

as pessoas não os notam mais, são vistos como pessoas “normais”, comuns. Quando estavam 

na vida criminosa, de alguma forma chamavam a atenção da comunidade, mas que após suas 

mudanças de vida nem são mais notados pelas pessoas. Nesse sentido, não são vistos como 

“egressos”, apenas em situações nas quais seja perguntado ou verificado (como situações de 

emprego, tirar documentos). 

 

Então, a sociedade na época que eu fui preso me via de uma forma. E eu saí 

totalmente diferente, a sociedade então, é como se eu nascesse naquele dia que 

eu saí. Ninguém me conhecia. A gente quando muda, quando é um ex-presidiário 

que cê continua naquela mesma rotina de preso, as pessoas vão te ver daquela 

forma. Quando você muda, a sociedade já não te vê não. Só vai te ver quando 

você for ter que, assim, exigir um documento, que ás vezes a gente é privado de 

alguns documentos. Título de eleitor eu não tenho, não posso votar até quando 

acabar a minha condicional, em 2021. Aí tipo assim, título de eleitor, documento 

mais rígido assim que é pela justiça, só assim que eles vão saber que eu sou ex-

presidiário. Fora isso... [Participante 4]. 
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Entrevistador: E pela comunidade, como que você foi recebido? Pelas pessoas 

do seu bairro, da cidade? 

R: Ah, a comunidade, eles é assim... se você aparece numa manchete de jornal, 

eles te julgam. Se você não aparece na manchete no jornal, eles nem te 

conhecem. Então, é assim, a gente tem que viver a vida da gente. Ser humildade 

com as pessoas. Não pra ter o reconhecimento da sociedade, mas um modo de 

vida sustentável e honesto pra você viver. A sociedade, hoje em dia, está cada 

um por si. É cada um por si. [Participante 10]. 

 

Os dados obtidos corroboram os resultados levantados pelos estudos de Julião (2010, 

2011) de que os vínculos sociais são importantes para as estratégias de reintegração social. 

Nota-se que é um valor extremamente positivo para os ex-recuperandos se sentirem 

reconhecidos pela sociedade como pessoas normais e, por isso, buscam um projeto que 

chamam de “mudança de vida”, de forma que a sociedade os reconheçam como parte 

novamente do grupo social. 

É importante refletir se a busca por essa “mudança de vida” não significa tratar-se de 

um “ajustamento social”  ou, para Barbalho e Barros (2014), uma  “adequação social”, visto 

que essas pessoas passam a se comportar, ou enquadrar-se, conforme um conjunto de regras 

e comportamentos morais estabelecidos socialmente, dentro de um sistema socioeconômico 

determinado. Assim, mudar de vida é corresponder a esses padrões também sociais e 

econômicos. 

    

5.1.3.2 A família 

 

Sem dúvidas a família é fundamental no processo de reintegração social das pessoas 

privadas de liberdade (C. C. de Andrade et al., 2015; Julião, 2010, 2011) e funcionam como 

objetivo de mudança (Medeiros & Santos, 2011). Nesse sentido, a família foi um aspecto 

muito destacado pelos participantes, visto que esse acolhimento é um fator que facilita o 

processo de reintegração, na medida em que se sentem pertencidos. 

 

Entrevistador: Como que você foi recebido pela sua família quando você saiu? 

R: Nossa, super bem. Minha família ficou, assim, acho que nem acreditava que 

eu já estava podendo disfrutar de tudo aquilo que Deus me abençoou. Mas, por 
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algum momento, é, por algum erro meu do passado me tirou aquilo que era meu 

por direito. Mas eu creio também que todo mundo, que a gente planta pra colher. 

Que a gente erra, a gente têm que pagar. Porque, é, Deus ele é justo. Deus não  

vai só te abençoar, ele também vai te cobrar, também. Bom, a minha família, 

graças a Deus, me acolheu super bem. Até hoje a minha família é tudo, tudo 

comigo, graças a Deus. [Participante 3]. 

 

Ah, minha família estava precisando muito de mim aqui. Igual eu estava 

precisando dela. E a família da gente sofre mais que a gente. A família da gente 

sofre mais que a gente, porque eles não dorme. [Participante 10]. 

 

Conforme identificado nesse estudo, a forma como a APAC trabalha com as famílias 

dos recuperandos, contribui para que ao saírem os vínculos sejam mais facilmente mantidos 

e/ou recuperados, como se percebe nesse relato: 

 

Olha, com o grande carinho. Lá dentro já tinha aproximação da família. De 

toda família. As reuniões de família. Os cursos. Minha esposa foi voluntária. 

Todo mundo participou. Acolheu. A gente já era uma família já. Então já não 

era preso. Na APAC eu já não era preso. Não fiquei preso mais. Só estava em 

paredes, não estava preso. Já tinha o convívio social. Tinha tudo lá dentro. De... 

como vou dizer, um ambiente normal da família. Com mãe, pai, filhos. Todo 

mundo indo, vendo, participando livremente, sem pressão, sem opressão, sem 

nada. A APAC foi muito boa pra mim. [Participante 11]. 

 

Mas não é para todos os ex-recuperandos no qual há uma relação negativa, tanto por 

falta de apoio quanto de acolhimento pelos familiares. Assim como foi verificado por 

Medeiros e Santos (2011), nesta pesquisa também foi identificado casos nos quais a família 

é vista como um fator que dificulta o processo de reintegração, devido as relações 

conflituosas. 

 

Entrevistador: Como que a sua família recebeu o senhor? 

R: Ah, no dia lá eu pedi pra eles me buscarem, aí foi aquele jogo de empurra, 

empurra. É carro daqui, carro dali. Parecia que eles não estavam querendo o 

meu retorno. [Participante 12]. 
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Você está vendo aqui, a casa está velha mesmo. Mas tinha vidro aqui, tinha aqui. 

Aí a turma na farra, quebrou tudo. Ele mesmo, eu assisti que ele quebrou o vidro 

ali. [Inaudível]. Então é muita coisa que ele estragou aí... até a comida fica ali, 

porque eu cozinho no fogão de lenha, porque botijão aqui nem adianta comprar, 

porque comprou e oh [fez gesto de ter sido roubado]. Então vou trabalhar pra 

vagabundo?... Meu irmão é outro, que eu não sei se é meu irmão ou meu 

adversário. Mas foi meu adversário. [Participante 12]. 

 

E para alguns participantes, mesmo que não há uma relação de muito conflito com a 

família, também não há um forte vínculo entre eles, o que faz com que haja um 

distanciamento do seu grupo familiar, vindo a constituir uma nova família. Mesmo que 

alguns não esteja com sua família de origem, percebe-se que há a necessidade de construir 

um apoio familiar, como identificado na fala a seguir: 

 

Então, no meu caso eu não sou muito de laço familiar com a minha família, 

desde quando eu fui preso eu já morava só. Já não era assim de laço familiar. 

Então pra mim eu agi com naturalidade, saí normal, continuei minha vida aqui 

fora. Conheci uma pessoa lá, essa esposa que to com ela agora. Ela tem me 

ajudado. Apesar que eu ainda ter que esconder algumas coisa, mas é melhor. 

Eu acho melhor. [Participante 4]. 

 

5.1.3.3 O trabalho 

 

O trabalho foi identificado neste estudo como um aspecto que tem grande 

importância na reintegração social dos ex-recuperandos da APAC, visto que é por meio do 

trabalho que o egresso pode vir a participar e contribuir para os meios produtivos da 

sociedade, sendo reconhecido por ela e poder ter acesso aos bens de consumo, além de poder 

sustentar-se. O trabalho é uma categoria central na vida humana, pois é por meio dele que o 

indivíduo se insere no mundo social (Barbalho & Barros, 2010), como pode ser identificado 

no seguinte relato: 

 

Entrevistador: Tem alguma coisa que você acha que pode ter facilitado seu 

processo de ter voltado a comunidade, sua vida normal. 
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R: Ah, olha, um foi o serviço. 

Entrevistador: O trabalho? Por que? 

R: Porque você vai convivendo com as pessoas, quando você sai você sai meio 

travado, meio com um pé atrás né? Achando que os outros estão te tratando 

diferente, mas não tem nada disso. É coisa da sua mente. Então no trabalho você 

começa a dispersar, conversar com um e com outro. Aí tem aquele que nunca te 

viu na vida e que te trata como se você fosse a melhor pessoa do mundo. Aí você 

já vê também que já tem o seu valor entendeu? Porque quem te conhece te trata 

de um jeito. Que, não te conhece te trata de outro, entendeu? [Participante 6]. 

 

A falta de trabalho além de dificultar o processo de reintegração social (G. Pinto & 

Hirdes, 2006; Souza et al., 2016), pode causar um adoecimento psíquico no indivíduo, pois 

sem uma atividade produtiva o indivíduo fica impedido de acessar os bens sociais e culturais,  

assim como se sustentar: 

 

Maior dificuldade da pessoa é essa. Você quer seguir sua vida, tentar não fazer 

besteira na vida, mas tem hora que você vai, porque você não arruma nada. 

Como que você quer, como que eles quer que você não cai na cadeia de novo, 

se eles não dão chance pra você trabalhar? Essa é a pior coisa que tem. Não 

tem outra não. [Participante 15]. 

 

Eu fiquei lá quase um mês. Com 25 dias, eu estava trabalhando, estava feliz. Ia 

dar cinco horas, a encarregada me chamou e disse que infelizmente ia me 

demitir porque não tinha mais obra. Fui demitido sem motivo. Perguntei se eles 

não iriam esperar o mês, mas ela disse que eu iria receber completo. Me deu 

uma carta de trabalho [recomendação] dizendo que eu era trabalhador e 

honesto... Fiquei mal, porque trabalhar me ajudou muito porque todo final de 

semana eu tinha dinheiro no bolso. Eu podia pagar as pensões dos meus filhos, 

agora é meu pai que tem que pagar. Eu fiquei procurando emprego nesses dois 

meses atrás, mas está difícil. [Participante 1]. 

 

Processo de busca por emprego após a saída da prisão, mesmo que APAC, tem seus 

desafios. Alguns entrevistados relataram facilidade no encontro de um trabalho. Já para 
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outros essa tarefa demandou até mesmo a estratégia de não se identificar como um egresso 

do sistema prisional, como descreve o participante 4: 

 

Entrevistador: Você falou que agora está no Supermercado X, você falou que 

omitiu que não... 

R: Eu omiti algumas informações, coisas que não é prejudicial e nem contra a 

lei. 

Entrevistador: mas você tomou essa decisão de omitir pra não perder a chance 

do emprego? 

R: Pra não perder a chance e também pra me também me destacar, me mostrar. 

Quem sabe mais pra frente eu possa abrir o jogo também, contar toda verdade. 

Entrevistador: Foi uma maneira de se proteger um pouco? 

R: É, proteger e conseguir a vaga. [Participante 4]. 

 

Como observado na fala anterior, omitir a condição de egresso se faz necessário em 

um contexto social no qual ter passado pelo sistema prisional faz com que a pessoa seja 

estigmatizada, por carregar com ela as marcas desse sistema. A forma que esse entrevistado 

encontrou de contornar isso, além de omitir informações, foi de mostrar o seu 

comprometimento e a sua força de trabalho. 

Um dos participantes disse que embora tenha feito diversos trabalhos dentro da 

APAC, após sua saída da instituição estava difícil de encontrar algum emprego: “Na APAC 

eu pintava, fazia tudo lá, mas aqui fora tá difícil aparecer algo. [Participante 1].” Essa fala 

caminha na direção do que apontam F. M. Pires e Palassi (2008), de que mesmo que as 

pessoas trabalhem durante a privação de liberdade, ao retornar para o convívio social 

encontram dificuldades de trabalho, visto que nem sempre os trabalhos oferecidos durante a 

prisão continuam sendo ofertados fora dela. 

Um aspecto importante que foi identificado na entrevista de um dos participantes é 

que nem sempre um trabalho é justo, visto as condições as quais ele é oferecido. Em relação 

a isso, Barbalho e Barros (2010, p. 210) discutem que o trabalho “está no cerne da inclusão 

e da exclusão do sujeito. O simples fato de estar trabalhando não garante uma vida cheia de 

sentido. Nem toda atividade será útil e nem responsável pela transformação, autoconstrução, 

realização, sociabilidade e liberdade”, como aparece no seguinte trecho:  
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Começa pelo preconceito e vai também, porque você já começa tendo noção que 

muitas das vezes você vai trabalhar por uma coisa que não é justo. Então, eu já 

tive maioria dos lugares que eu trabalhava que pagar passagem do seu próprio 

bolso. Você se vire. Ainda mais quando eles vem que você tem um carro, uma 

moto, aí mesmo que eles não deixam passar mesmo. Você que se vire pra poder 

chegar. Horário de almoço aqui muitas vezes você tem um horário muito curto. 

Uma coisa também que eu comecei a receber lá, aqui eu não tinha, não tenho 

ainda né, vale refeição. Trabalhava num restaurante que eu tinha vale refeição 

pra eu poder comprar no supermercado, ou jantar em outro restaurante. R$ 

15,75 de passagem que meu patrão me dava por dia. [Participante 2]. 

 

O preconceito e o estigma que acompanha o egresso não foi uma experiência para 

todos os entrevistados. Há aqueles que mesmo assumindo para seus empregadores sua 

passagem pela APAC, conquistaram a confiança no seu local de trabalho, assim como não 

se sentiram descriminados por isso, como pode-se observar no relato abaixo: 

 

R: Não. Sinceramente, não. Normal. Assim, pra mim, assim, eu saí, fui 

trabalhar, eu arrumei serviço em loja. Arrumei serviço na loja. Fui trabalhar 

em supermercado no caixa. Eu fui pro ABC, trabalhei no caixa do ABC um ano. 

Entrevistador: Foi fácil conseguir esse trabalho? 

R: Foi super fácil. Eu saí, eu trabalhava na loja e tinha um mês que eu saí da 

APAC e eu saí da loja e já entrei no supermercado. 

Entrevistador: Sim. Eles sabiam que você tinha saído de lá ou...? 

R: Sabia, sabia. É, assim, eles pediram atestado de bons antecedentes e eu dei. 

Meu atestado de antecedentes não consta nada. Não constou nada e não consta 

nada. Não existe nenhum vínculo criminal comigo. Mas eu peguei e falei. Era 

melhor eu falar do que outras pessoas chegar e falar, né? Então, assim, eu não 

tenho motivo pra esconder não, porque é uma coisa que aconteceu, porque que 

eu vou esconder? Se me perguntar realmente eu falo, né? E era trabalho. Aí eu 

falei não é isso e isso. Aí eu fui trabalhar no caixa. Trabalhei lá um ano no caixa. 

Nunca tive problema com nada. Aí eles me treinaram pra eu ir pra tesouraria 

porque eles estavam precisando de uma pessoa pra tesouraria. E o gerente 

chegou pra mim e perguntou pra mim se eu aceitava a trabalhar na tesouraria, 

porque a menina ia sair. Aí eles começou a treinar eu e uma outra moça na 



112 
 

tesouraria. Porque lá pra trabalhar na tesouraria eles selecionam quem está no 

caixa. 

Entrevistador: E como que você se sentiu quando ele te chamou? 

R: Aí, eu, ele me chamou e eu fiquei preocupada. Eu falei, uai, um ano que eu 

trabalho aqui, meu Deus. Meu caixa nunca deu problema. Nunca tive problema 

com nada. Eu fiquei muito preocupada, sem saber o que que era. Aí ele 

perguntou pra mim se eu aceitava fazer o treinamento na tesouraria. Envolve 

muito dinheiro. São malotes e malotes de dinheiro. É muito dinheiro que passa. 

E eu falei, não, eu falei com ele, a gente pode tentar. Não que talvez eu vou 

querer o cargo não, mas a gente... pode me treinar, e a gente faz uma 

experiência. Se eu gostar... se eu ver que é uma coisa assim, que não vai me ter 

problema, a gente tenta. [Participante 16]. 

 

Como visto, o trabalho ajuda a estruturar a vida das pessoas que cumpriram pena de 

privação de liberdade, permitindo que essas pessoas possam ser inseridas na participação 

comunitária, de forma que possa “trazer às pessoas status de cidadania e de participação 

efetiva na vida social (estando essas pessoas incluídas)” (Barbalho & Barros, 2010, p. 210). 

 

5.1.3.4 A educação 

 

Embora a educação seja um aspecto muito importante no processo de reintegração 

social (Julião, 2010, 2011), foi um aspecto pouco trazido pelos entrevistados ao falarem 

sobre suas experiências de reintegração social. Refletindo sobre isso, uma explicação que se 

levanta aqui é da possibilidade de que o trabalho seja objeto de mais preocupação para os 

ex-recuperandos do que a educação, visto que ele permite a inserção e o reconhecimento 

social de forma mais concreta, assim como atende, a curto prazo, as demandas relacionadas 

a sobrevivência (Barbalho & Barros, 2014). O único participante que trouxe a educação 

durante a entrevista, se referiu ao seu projeto de concluir a graduação a distância iniciada 

dentro da APAC, visto que a formação acadêmica permitirá ao mesmo investir em novas 

possibilidades de trabalho: 

 

Entrevistador: E daqui pra frente, quais são os seus projetos que você tem em 

mente, que você quer fazer da sua vida? 
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R: Formar e viver né? Formar... serviço bom eu já tenho né? Melhorar sempre 

é bom né? 

Entrevistador: Você pretende continuar atuando nessa área? 

R: Também. To meio indeciso ainda né? Porque eu vou formar né? Aí vai abrir 

o campo pra mim, vou poder fazer concurso. Vou poder abrir um escritório de 

contabilidade. Mas essa área que eu to trabalhando eu gosto muito. 

[Participante 6]. 

 

5.1.3.5 A rotina 

 

Após a saída da APAC, os entrevistados relataram manter uma rotina normal a 

qualquer pessoa. Estar com a família, trabalhar, cuidar da casa, praticar um lazer, são coisas 

que fazem parte do cotidiano dessas pessoas. Muitos destacaram o fato de que hoje vivem 

uma rotina totalmente diferente, já que se sentem em um projeto de mudança de vida. Logo, 

abandonaram coisas que os aproximam do mundo do crime, como “más amizades”, “festas” 

e “bagunças”: 

 

Meu dia-a-dia está tranquilo, graças a Deus. Cabeça boa, focado nas minhas 

conquistas. Focado no que eu vou conquistar daqui pra frente. Isso cada dia 

está melhor, graças a Deus. 

Entrevistador: E o que que você geralmente faz agora que está em liberdade? 

Como que está sua rotina? 

R: Ah, minha rotina motorizada igual a de todo mundo, normal, de hoje em dia. 

Serviço casa, casa serviço. Nos momentos de lazer eu gosto de ficar em casa, 

vendo minha internet, mexendo com o telefone. Não tem aquele vínculo mais de 

ficar saindo. Quando eu saí de pouco, ainda estava muito apegado em muito 

naquele negócio de querer sair né? Quando a gente tá lá dentro a gente pensa 

assim: na hora que eu sair, esse tempo todo que eu perdi aqui, eu vou aproveitar 

o máximo que eu puder. Mas não é bem assim. [Participante 4]. 

 

Maycon: Ah, meu dia-a-dia é... trabalho né? Saio, agora to de férias da 

faculdade. Então eu vou pra academia.... Chego em casa, minha namorada vai 

lá, quase todo dia. Se não eu vou na casa dela. Final de semana eu saio, almoço 
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fora, vou na casa dos parentes. Dou uma volta de bicicleta. Então, é a vida 

normal. [Participante 6]. 

 

Um fato observado é quanto a mudança da rotina, que para vários entrevistados é 

mais tranquila se comparada com a vida antes da prisão. Assim, os novos valores os quais 

descrevem os ex-recuperandos, marcam suas novas rotinas. Na maioria dos casos foi 

observado que a religião, o trabalho e o convívio com a família passam a ser centrais na 

rotina dessas pessoas: 

 

Geraldo: Hoje a minha rotina, eu levanto de manhã, levanto de manhã, café com 

a família, venho trabalhar. Eu, nossa família é evangélica, eu sou evangélico, 

minha esposa é evangélica. Nas quartas-feiras a gente frequenta o culto. Quarta 

e domingo. No domingo é escola bíblica, depois é o culto a tarde. Na quarta-

feira tem o culto também. Da igreja pra casa e da casa pra igreja. [Inaudível] 

vou ver meus parentes. Uma vida normal. Não tem muita convivência com o 

mundo exterior lá fora, tipo, festas, esses negócios não fazem parte. Só muda 

isso. Na família, no trabalho, com meus filhos, meus netos, (risos). Mais 

familiar. É um vínculo mais familiar. Temos nossas reuniões de família. Temos 

nossas festas. [Inaudível] só em família. Temos muitos amigos ainda, mas são 

poucos, passaram a peneira ficaram poucos. Fica poucos. É os de verdade. 

[Participante 11]. 

 

Também tiveram ex-recuperandos que relataram não possuir uma rotina especifica, 

que as vezes pode ou não conseguir algum tipo de trabalho, por exemplo: 

 

Uai, eu não tenho rotina não. Cada dia faz qualquer coisinha aí. Mas na maioria 

das vezes eu trabalho, igual hoje. Eu acabei um servicinho ali.  Então, esse resto 

de semana eu to atoa. Cê vai levando. Tem semana que trabalho, tem semana 

que não. Vivendo. [Participante 9]. 

 

O fato de ainda ter que assinar a condicional uma vez ao mês e ter que cumprir as 

condições que são estabelecidas no programa de livramento condicional, é algo que mexe 

com o psicológico dessas pessoas. De certa forma, ainda que em liberdade, a situação de 

condicional acaba interferindo em suas rotinas, visto que ainda há uma espécie de controle. 
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Ah, minha vida está normal, mas tem aquilo né? Eu tenho que ir no fórum, 

ficar assinando. 

Entrevistador: A condicional né? 

R: É. Tenho que ficar respeitando horário né? Preocupar com tudo isso. Chega 

final de mês e minha cabeça a ficar ruim. Já começo a acordar assustado, 

porque eu fico pensando que já passou o tempo de assinar lá no fórum, que nem 

chegou ainda. Porque é no dia 01 ao dia 10. Tem essa perturbação ainda. Mas 

é bem tranquilo, dá pra levar. [Participante 6]. 

É foda. Então eu principalmente, esse mês eu fui assinar minha condicional no 

dia 10. Eu falei assim nossa velho, ainda bem que dia 10 é dia útil. É o último 

dia pra assinar. [Participante 2]. 

 

5.1.3.6 Os apoios sociais 

 

 

Durante o processo de reintegração social os apoios sociais são importantes para que 

as pessoas que cumpriram pena de privação de liberdade consigam reorganizarem suas vidas 

fora da prisão. Os principais apoios sociais citados pelos entrevistados foram: o suporte da 

família, as relações de amizade, o trabalho e a comunidade religiosa, como pode ser 

observado nos trechos a seguir: 

 

Entrevistador: De onde veio esse apoio? Quais foram... 

R: Dos amigos mesmo. Das pessoas que, satisfação de estar vendo, é, as pessoas 

é muito marginalizado quando ela não quer sair do seu mundo, do seu ciclo lá, 

de bandidagem. Quando você saí com disponibilidade, quando a APAC 

preparou, a gente sai com disponibilidade de trabalhar. De... eles vão te ver 

primeiro, vão reparar, vão prestar a atenção. Quando veem que você está indo, 

aí todo mundo quer ir junto com você. E foi assim que aconteceu comigo. Eu já 

saí [inaudível]... e o pessoal tudo vindo, querendo ajudar. E vamos aí. É assim 

que foi. [Participante 11]. 

 

Mas eu fui muito bem recebida, mesmo antes de sair de vez, e tanto depois. Pela 

Igreja, que é o pessoal que sempre me acolheu, que me acompanhou lá na 
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APAC. Me dava assistência que eu tinha direito. Pela minha família também. E 

assim, eu vejo que na sociedade, é no meio que eu convivo social, não teve 

diferença alguma. [Participante 7]. 

 

Os resultados encontrados neste estudo corroboram com as pesquisas de Barbalho e 

Barros (2014) de que a família é um importante apoio social e de G. Pinto e Hirdes (2006), 

que identificaram que família, uma ocupação e ter renda são mecanismos protetores para os 

egressos durante o processo de reintegração social. 

 

5.1.3.7 As dificuldades 

 

 

As dificuldades encontradas pelos ex-recuperandos ao voltarem para o convívio 

social foram diversas. Entre elas destacam-se a dificuldade de encontrar emprego, de apoios 

sociais, problemas familiares e readaptação a família, como identificado nos trechos que 

seguem: 

 

Mas eu depois que eu saí eu senti bastante falta, tipo assim, de pessoas pra 

conversar assuntos meus, particulares, que eu não iria conversar com um amigo 

assim na rua. [Participante 2]. 

 

Difícil é adaptar, né? De novo. Porque dois anos longe das crianças, estava 

tudo muito mudado, muito diferente. Mas eu sai e tive que largar do emprego 

pra cuidar da minha mãe e dos meus filhos. Porque ela ficou muito doente 

mesmo. Aí eu continuei vendendo a Natureza, que sempre eu vendi, bem antes 

de eu ir presa... Foi meio complicado nesse ponto de eu tentar recuperar, 

restituir o que foi perdido no tempo que fiquei longe deles né? A minha 

dificuldade foi mais essa. [Participante 7]. 

 

Conforme Sá (1987), durante os primeiros contatos na reentrada no convívio social, 

o egresso pode vivenciar uma crise por estar sujeito à múltiplos sentimentos, como de 

inferioridade, insegurança e inadequação. Este período pode ir desde os primeiros dias de 
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sua reintegração, até mesmo meses ou anos. Assim, as dificuldades podem servir como 

obstáculos a reintegração social, como visto nos relatos abaixo: 

 

Quando eu saí de lá eu saí com a mente virada pra outro projeto de vida aqui 

fora. Só que como eu cheguei aqui e encontro foi outro projeto também que está 

dentro da família, fraqueza, e eu com condições financeiras minha eu não 

tinha... Aqui você tem que se virar aqui e se você não tiver amadurecido mesmo 

na vida, você, "ah fulano ta lá de novo... é sem vergonha de mais, vai gostar", 

mas não é não. Se for pra você analisar direitinho, meu filho, é falta de 

oportunidade aqui fora. [Participante 12]. 

 

Vou falar pra você que está difícil viu!? Estou precisando muito de ajuda. Tenho 

medo de escorregar e cair de novo. [Participante 1]. 

 

Pra te oferecer ajuda não tem ninguém, mas pra vender droga já me apareceram 

vários. E com a cabeça que eu estou, tenho medo de cair. [Participante 1]. 

 

Analisando essas falas, é importante refletir que embora alguns dos entrevistados 

estejam até mais de 15 anos em liberdade, as dificuldades em que vivem não permitem que 

tenham uma experiência integral de reintegração/inclusão social. Assim, como foi um 

entendimento desde o início deste estudo, o fato da pessoa não reincidir ao crime ou mesmo 

retornar ao sistema prisional não garante o sucesso da reintegração social, pois embora essas 

pessoas não tenham retornado à prisão, a falta de condições dignas para viveram as colocam 

numa situação de exclusão social, ou de uma inclusão perversa (Sawaia, 2001a), na medida 

em que não possuem seus direitos completamente assegurados e, para Barbalho e Barros 

(2010), nem participam dos bens sociais e culturais. 

 

5.1.3.8 As estratégias de enfrentamento 

 

 

Nesse estudo foram identificadas cinco estratégias principais de enfrentamento que 

as pessoas que cumpriram pena de privação de liberdade na APAC utilizaram ou ainda 

utilizam para o enfrentamento de situações adversas no seu processo de reintegração social. 

Elas foram nomeadas como: 1. A esquiva; 2. O esquecimento; 3. O empoderamento; 4. A 



118 
 

religião; e 5. A motivação familiar. Cada uma dessas estratégias serão analisadas e discutidas 

a seguir: 

A primeira forma de enfrentamento que foi identificada foi a esquiva. Entende-se 

pelo movimento de esquiva o comportamento que o ex-recuperando teve de “fugir” dos 

contatos sociais, buscando organizar sua vida de forma a evita-los. Para Goffman (2008), 

esse tipo de estratégia pode trazer mais consequências para a pessoa, visto que ela sempre 

terá que esquematizar uma forma de evitar suas relações sociais. Entende-se que a esquiva 

pode gerar até mesmo uma forma de “isolamento social”. Além de evitar diretamente as 

relações sociais, outra forma de esquiva é omitir informações. Contudo, foi observado que 

essa estratégia foi utilizada nos primeiros contatos com os grupos sociais e na medida em 

que os ex-recuperandos foram se sentindo mais adaptados, seguros e pertencidos aos seus 

grupos, essa estratégia foi ficando em segundo plano. 

 

R:  Quando eu saí lá da APAC eu não saia na rua.  

E: Você não saia na rua? 

R:  Não. Eu ficava só aqui dentro. Pra mim sair, eu saia cedo pra não ver a cara 

de ninguém. Chegava mais tarde pra não ver a cara de ninguém. Depois que eu 

fui acostumando, né? Aí que eu comecei a sair lá fora, cumprimentava, 

conversava comigo. Mas a não ser assim, problema nenhum. [Participante 15]. 

 

Não, ninguém lá em casa sabe não. A gente preferiu assim, né Luiz Felipe. É 

melhor... Apesar que eu ainda ter que esconder algumas coisa, mas é melhor. 

Eu acho melhor. 

Entrevistador: Você tem escondido pra... com que objetivo, assim de evitar...? 

R: Maior objetivo de evitar transtorno que eu falo na parte de... pra ela. Porque 

pra mim não tem transtorno nenhum não. Eu errei, paguei minha pena de cabeça 

erguida e saí do mesmo jeito. [Participante 4]. 

 

Porque eu preservo a minha identidade não por esconder das pessoas, mas pra 

mim poder continuar essa vida que eu to vivendo. Porque se eu me expor muito, 

a sociedade vai voltar a me ver daquela forma. Entendeu? E hoje eu já tô 

vivendo de uma forma que a sociedade me vê de outro jeito. [Participante 4]. 
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Em BH eu acho que eu não deixava as pessoas saberem muito, entendeu? Era 

mais uma coisa minha. As pessoas não sabiam. [Participante 2]. 

 

O esquecimento é uma das estratégias que mais persistem ao longo do tempo. Foi 

observado que na medida em que vão se firmando no espaço social e que vai aumentando o 

sentimento de inclusão, essa estratégia ganha centralidade. O esquecimento é entendido aqui 

como forma de anunciação do ex-recuperando de que sua vida está normal que se esquece 

dos detalhes e historias ligadas ao cárcere. Poderia ser também uma forma de esquivar-se de 

sua própria história, a fim de construir uma nova.  

 

 Saí em 2016, deve ter um ano, um ano e quatro meses, um ano e três meses. Pra 

guardar essas coisas assim. Quando é assim eu procuro nem ficar sabe, 

acumulando assim, data de alguma coisa ruim, que se passou. Eu prefiro. 

[Participante 10]. 

 

Eu nem lembro mais se eu fui preso. Nem faz parte mais da minha rotina, da 

minha vida, eu nem lembro disso. É um passado, passado. Passei uma borracha 

em tudo, e escrevendo uma nova história em cima. [Participante 11]. 

 

Ah, é sempre assim. Eu não costumo conversar muito com os outros sobre a 

minha vida não. Muita gente hoje me conhece. Tenho amizade até com policiais. 

[inaudível]. Eu sou segurança também. Então eu me envolvi muito, mas ninguém 

sabe nada da minha vida não. Poucos sabem. É um tipo de coisa que eu não fico 

comentando. Mas a minha vida é um livro aberto. Se alguém quiser perguntar e 

gostar de mim tem que gostar do jeito que eu sou. O que eu fui e o que eu sou 

hoje não pode refletir na amizade de ninguém. Se não essa pessoa não merece 

minha amizade. Não é verdade? [Participante 14]. 

 

O empoderamento, outra estratégia, diz respeito a situação em que há uma forma de 

“benção secreta” e de aceitação de que as privações que sofreu pode ser um aprendizado 

sobre a vida (Goffman, 2008) de sua história, mas de forma a vê-la como algo que 

“potencializou” o seu Eu. O empoderamento também foi uma forma de se sentir 

valorizado(a) ou “vitorioso(a)” com a superação do que foi vivido durante o encarceramento. 

Assim, não é que a situação de privação de liberdade cria empoderamento ou fortalecimento 
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do Eu, mas a forma como ela pode ser superada faz com que essas pessoas se sintam mais 

empoderadas, e ganhem até mesmo um lugar privilegiado no seu grupo social, sobretudo nos 

grupos religiosos, visto que sua história passa a ser um “testemunho de vida”, de superação, 

que a torna uma pessoa de valor para o seu grupo. Uma explicação para essa estratégia ser 

tão forte entre essas pessoas pode ser compreendido devido a própria forma de organização 

no Método APAC já que: 

 

O discurso utilizado pela APAC, “Ninguém é irrecuperável” (Ottoboni, 

1997), traz muitos recursos simbólicos e cognitivos aos condenados de que 

há uma esperança, há possibilidade de novos conhecimentos e novas 

experiências... Em outras palavras, o condenado é acolhido como se 

encontra naquele momento, independentemente do crime cometido, mas 

sendo-lhe assegurado e valorizado seu potencial de mudança, de 

planejamento de futuro e de novas expectativas (Miranda, 2015, p. 665). 

 

Esse empoderamento pode ser identificado nos relatos a seguir: 

 

Hoje mesmo eu falei pra ela: "que o meu passado seja testemunho mãe, pra 

ajudar quem tá vivendo isso. Falei isso hoje pra ela. Então, assim, eu não tenho 

vergonha, eu não tenho dificuldade de falar sobre isso. E eu já dei testemunho 

no jornal, na igreja. Quando eu saí eu dei meu testemunho porque eles me 

pediram. Porque as pessoas precisam ouvir, que todo mundo pode mudar. Basta 

querer, né? [Participante 7]. 

 

Então eu procuro tirar proveito, tirar lição pra mim, passar pros meus filhos, 

pro [marido], ou pra alguém que eu possa estar falando disso. Pra transformar, 

pra poder servir de alimento ou esperança pra alguém. Que a minha dor seja 

um fruto bom pra alguém um dia. Então, eu tiro de letra. Porque falar disso, só 

não posso o que eu superei, o que eu venci mais uma batalha, a guerra ainda 

não, mas a batalha eu venci. Mais uma né? (risos). É um leão a cada dia, né? 

(risos). [Participante 7]. 

 

A religião, por sua vez, foi a estratégia de enfrentamento mais comum entre as 

pessoas que passaram pela APAC. Talvez isso esteja diretamente ligado ao lugar que a 

religião/espiritualidade tem na metodologia (Ferreira, 2016; Ottoboni, 2014) e pelo que 
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Mueller (2014) questiona a respeito do trabalho que é feito pelas igrejas e grupos religiosos 

no sentido de conseguir evitar a reincidência criminal exercendo um papel importante no 

processo de reintegração social dessas pessoas. A conversão religiosa também pode ter sido 

uma estratégia muito adotada visto que as situações de adversidade ao longo de suas vidas, 

os tornam pessoas extremamente valorizadas dentro dos grupos religiosos visto ao seu 

testemunho de vida para as demais pessoas. Ou seja, a religião é um espaço no qual a história 

difícil e estigmatizante durante a vida no crime e no sistema prisional dão lugar a construção 

de uma referência para o seu grupo no que se refere a superação e o projeto de mudança de 

vida, como pode ser visto nos seguintes relatos: 

 

Olha, a comunidade é um ponto muito crítico. Acho que é até um dos pontos 

mais importantes que tem na ressocialização, porque as ofensas vem, o 

preconceito vem, mas eles só entram dentro de você quando você permite. As 

vezes no momento você pode ficar magoado, com aquele sentimento de revolta. 

Mas é aí que entra o ato religioso. Se você estiver com Deus na sua vida, você 

vai suportar. Porque você vai botar esse sentimento pro lado da fé e vai pensar 

assim, "eu sou maior que isso". A bíblia fala que os humilhados serão exaltados, 

né? Que o reino dos céus pertence aos humildes e mansos de coração. Deixa 

quem está te ofendendo pra lá, porque de alguma forma você incomoda ele, não 

deixa ele te incomodar [Participante 14]. 

 

A pegar firme com Deus né? Primeiramente você tem que agradecer a Deus, 

né? Deus abriu as portas, você não pode jogar fora. Pego firme com Deus. Não 

penso nada de ruim. Isso é bom, ajuda. [Participante 8]. 

 

Deus está te ajudando, te protegendo. [Participante 12]. 

 

Espiritual eu sempre tive muita estrutura. O meu pastor é um pai pra mim. Os 

irmãos da Igreja. Nossa, uma família que eu tenho também. [Participante 7]. 

 

Entrevistador: E como você lidou com essas dificuldades? O que você fez pra 

contornar essas dificuldades? 

R: Ah, eu sou uma pessoa muito religiosa, né Felipe? Então eu acredito muito 

também nas obras divinas. Todo mundo tem um proposito nessa vida. E eu 
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sempre, e é uma promessa. Cada um vai ter o seu momento, vai ter sua fase 

difícil, mas vai ter o seu momento. Eu acabei garrando na minha religião, com 

Deus, e consegui graças a Deus. Consegui focar minha mente. Consegui desviar 

meus pensamentos. Religião também espiritual ajuda muito. [Participante 4]. 

 

Desta forma, a religião é uma estratégia de enfrentamento muito utilizada pelos ex-

recuperandos da APAC, visto que é inegável que reconheçamos seu papel  “de restaurar 

alguns valores perdidos pelos criminosos” (Silva-Junior, 2017, p. 173). Sendo a conversão 

religiosa uma forma de mudança moral e de conduta dos sujeitos, atende bem aos modelos 

de ressocialização de presos (Silva-Junior, 2017). 

Por fim, outra estratégia de enfrentamento muito significativa para essas pessoas é a 

motivação familiar. Como apontado por Medeiros e Santos (2011), ela funciona como 

objetivo de mudança para os ex-recuperandos, visto que a possibilidade de perder os 

vínculos familiares e fazer com que a família passe por todo sofrimento de novo é algo que 

serve como motivação para o enfrentamento das adversidades, como visto nas seguintes 

falas: 

 

Vou falar pra você que está difícil viu!? Estou precisando muito de ajuda. Tenho 

medo de escorregar e cair de novo. O que não me deixa voltar pro crime é a 

minha família. Meus filhos. Ver eles me visitar no Mambengo [presídio] de novo 

eu não quero. [Participante 1]. 

 

Mas fui buscando em Deus mesmo e a minha família sempre me ajudando 

também... Então eu tento me agarrar ao temor que eu tenho a Deus. 

[Participante 7]. 

 

Como observado as estratégias de enfrentamento são importantes recursos para que 

essas pessoas que passaram pela privação de liberdade não voltem para o sistema prisional 

comum e nem mesmo para a APAC. Como refletem Barbalho e Barros (2010, p. 209): 

“parece-nos que há apenas a afirmação para o sujeito de que a prisão é um lugar degradante, 

para o qual ele não deve voltar. Ele tem que fazer de tudo para que isso não aconteça, 

lançando estratégias de enfrentamento no novo convívio social”. 
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5.1.3.9 Os projetos de vida 

 

Considerando que a prisão serve como bloqueadora para os projetos futuros (G. 

Tavares & Menandro, 2008), ao estar de volta a liberdade a maioria dos ex-recuperandos 

reconstroem seus projetos de vida. É mais correto se referir a Projetos de Vida no plural, 

visto que não há um único projeto formulado pelo sujeito, mas sim um conjunto de diferentes 

projetos. Para alguns dos participantes, o maior e, talvez, único projeto é não voltar a prisão, 

constituindo no movimento de “mudança de vida”. Mas quando perguntados sobre projetos 

concretos que têm para a vida, os principais projetos trazidos foram: encontrar trabalho ou 

manter um forma de obtenção de renda, cuidar e/ou constituir família, cuidar da saúde e ter 

uma casa própria, como pode ser observado nos relatos abaixo: 

 

Primeiramente, se Deus quiser, arrumar um emprego. Cuidar dos meus filhos. 

Cuidar dos meus pais porque eles estão velhos. [Participante 1]. 

 

Quais são agora seus projetos de vida, o que você pensa em fazer na sua vida? 

Do que você tem desejo? 

R: Eu, tipo assim, meu plano de voo que eu tenho depois da APAC, depois de 

tudo que eu aprendi, eu pretendo levar adiante essa firma, eu pretendo também 

expandir ela, eu pretendo abrir mais um estúdio abençoado de tattuagem 

também, pretendo também ver também quem sabe Deus também abençoa, 

conseguir também poder também estar ajudando alguém, dando emprego a 

alguém. Meu plano de vida é cuidar bem da minha família, cuidar de mim e 

seguir honestamente, entendeu? É o que tenho pra dizer era isso mesmo. 

[Participante 3]. 

 

Ah, eu não tenho muita ambição de mudança de vida assim, melhorar muito a 

minha vida não. Eu, pra mim, o que estou vivendo pra mim já está suficiente. Já 

tá bom. Graças a Deus, eu acho que não preciso de mais nada não. Tenho uma 

família boa. Tenho meu emprego. Eu sempre corro atrás das minhas coisas. Vou 

conquistando umas coisinhas, né? Que a gente precisa diariamente, eu vou 

conquistando aos poucos. Não tenho muita, assim, ambição de ser grande não. 

[Participante 4]. 
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Se eu arrumar esse serviço de carteira assinada, arrumar uma namorada e ficar 

sossegado né? Construir uma família, ficar de boa, fazer minha casa né? 

[Participante 8]. 

 

5.1.3.10 O preconceito 

 

Sabe-se que o egresso ao deixar a prisão carrega  marcas que Goffman (2008) define 

como estigma, visto que a experiência de ex-presidiário ou ex-recuperando torna essas 

pessoas diferentes do restante de seu grupo social. Nesse sentido, o preconceito é muito 

recorrente as pessoas que passaram pelo sistema prisional, vindo a causar dificuldades no 

processo de reintegração social dessas pessoas.  

Contudo, diferente ao que identificaram as pesquisas que apontaram o preconceito 

como obstáculos a reintegração social (Cunha, 2010; Mueller, 2014), neste estudo verificou-

se que que a maioria dos ex-recuperandos não se sentiram discriminados ou passaram por 

alguma situação de preconceito. Ao contrário, muitos afirmam se sentirem acolhidos e 

respeitado pelas pessoas na sociedade: 

 

Entrevistador: Teve alguma situação que você se sentiu algum preconceito 

com você? 

R: Não, não, de forma alguma. Em momento algum eu fui, eu me senti assim, 

desconforto de ser um ex-recuperando ou então um ex-presidiário. Não, de 

forma alguma. Pelo contrário, as pessoas hoje me olham hoje com um respeito. 

[Participante 3]. 

 

Não teve descriminação, porque eu já passei esse tipo de discriminação quando 

o [meu marido] saiu a primeira vez da cadeia. Comigo eu não tive isso. Pra mim 

foi muito bom... Mas essa dificuldade, essa discriminação, essa não aceitação 

eu não tive, graças a Deus, não. Foi tudo bem. Como é até hoje. Foi uma festa 

aliás. Então, eu não senti essa dificuldade não. Não me senti discriminada, 

rejeitada, de forma nenhuma. Me senti abraçada. [Participante 7]. 

 

Entrevistador: Sim. E teve algum momento que você sentiu algum preconceito 

ou algo ou você não passou por situações assim? 
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R: Não. Sinceramente, não. Normal. Assim, pra mim, assim, eu saí, fui 

trabalhar, eu arrumei serviço em loja. Arrumei serviço na loja. Fui trabalhar 

em supermercado no caixa. Eu fui pro [Supermercado X], trabalhei no caixa do 

[Supermercado X] um ano. [Participante 16]. 

 

Mas não teve, pra mim não teve discriminação nenhuma, normal. E o que eu 

ouço falar que os presos tem, que rejeição, porque foi preso. Não teve isso 

comigo não. Não senti isso não. Pelo contrário, eu fui muito bem apoiado. É, 

muito bem apoiado. [Participante 11]. 

 

Já outros entrevistados relataram ter passado por situações de descriminação por 

causa do estigma de ex-presidário. Eles relatam que nas relações em que isso mais ocorreu 

foi com a própria família e amigos, ou com os vizinhos. Há também aqueles que se sentiram 

descriminados em situação de busca por emprego. As falas a seguir demonstram isso: 

 

É vizinho. Preconceito, principalmente é de família e de amigo. Quem não te 

conhece vai ter preconceito com o que? Ele não te conhece. É os próprios 

familiares, os próprios amigos. Preconceito é o dos mais pertos, que tem 

preconceito. [Participante 9]. 

 

Pra emprego sim, né? Porque até hoje eu não arrumei nada. Mas a gente, o 

preconceito é muito pra quem foi preso. Então é muito difícil. [Participante 15]. 

 

 

5.1.3.11 O sentimento de inclusão/reintegração social 

 

 

A última subcategoria analisada nesta seção foi o sentimento de 

inclusão/reintegração social das pessoas que cumpriram pena de privação de liberdade em 

uma APAC e que agora vivem para se integrarem ao convívio social. Como coloca Sá 

(2015), mais do que se integrar a sociedade novamente, a inclusão social diz respeito ao 

sentimento de se sentir partícipe do grupo social. Na percepção dos ex-recueperandos está 

reintegrado/incluído a sociedade é quando podem se sentir parte de seu grupo, andar de 

cabeça erguida, ir a todos os lugares, se sentirem respeitados e acolhidos, ser útil para as 
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pessoas, enfim, sentirem que vivem uma vida normal, como a de qualquer outra pessoa. De 

alguma forma essas pessoas estão inseridas nas atividades de sua comunidade, podendo 

participar das atividades e dos bens sociais, exercendo suas cidadanias. As falas selecionadas 

abaixo ilustram esses sentimentos: 

 

Entrevistador: Você se sente incluído hoje na comunidade? 

R: Sim. Com certeza. 

Entrevistador: Por que? 

R: Ah porque eu tenho contato com a comunidade né? Converso, eu vou em 

todos os lugares de cabeça erguida, então é isso. [Participante 6]. 

 

E: E você se sente hoje, incluído na sociedade, como você vê isso? 

R: Ah, pelo jeito que eu saí eles me acolheram bem né? Não é daquele jeito 

que eles falavam não né? 

E: Qual jeito que eles falavam? 

R: Ah, que a sociedade não gosta de preso. Que rejeita a gente. Comigo não 

teve isso não. Fui bem recebido. [Participante 8]. 

 

E: O senhor hoje se sente incluído na comunidade? 

R: Sim. 

E: Sente? Por que senhor? 

R: Ah, porque é muitas festas, muitos eventos, muitas reuniões de amigos e eu 

sou convidado. Muitas casas eu sou bem resolvido. Me sinto incluído. Muita 

gente precisa de mim, me procura. Eu presto serviço pra muitos vizinhos. 

Recebo meu trabalho, normal. [Participante 9]. 

 

E: Hoje você se sente incluída na comunidade? 

R: Sinto. Sinto. 

E: Por quê? 

R: Ah, pra te falar a verdade eu vivo hoje como se eu estivesse vivido antes, 

como se eu nunca tivesse sido presa. Normal. 

[Participante 16]. 
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Quando as pessoas não conseguem se organizar dentro da sociedade, por não 

conseguirem um emprego ou renda que lhes permitam acessar bens e serviços, além de 

estarem desamparadas pelas políticas públicas, elas demonstram não se sentirem incluídas 

totalmente, ou fazem parte de uma inclusão que Sawaia (2001a) nomeia como perversa. O 

seguintes relatos demonstram esse sentimento de não inclusão total: 

 

Entrevistador: E hoje você se sente incluída na sociedade? 

R: Eu falar bem a verdade pra você, nesse ponto aí não.  

Entrevistador: Porque? 

R: Porque é complicado né? Você vai preso. Chega aqui fora, que você saí, você 

tenta arrumar um emprego, você só escuta um não. Esse não pra você já é bem 

difícil. Como que você vai [inaudível] aqui fora, sendo que você não tem ajuda. 

[Participante 15]. 

 

Ah! O bairro muda todo. Me senti estranho. Recebi vários convites pro crime, 

pra vender droga de novo. Na falta do trabalho a cabeça fica ruim. Como não 

estou trabalhando é meu pai que está me ajudando. Ele não deixa faltar nada. 

Mas não sou feliz. Pra ser feliz eu queria ter um emprego pra pagar as contas, 

encher o armário da minha casa. [Participante 1]. 

 

Conforme Barbalho e Barros, (2014, p. 561), esses sujeitos encontram-se no que as 

autoras chamam de “zona de integração precária”, visto que “apenas proporcionar 

minimamente condição de sobrevivência não é inclusão, pois os sujeitos que dependem 

dessas políticas continuam sendo não cidadãos plenos” (p. 561). Nesse sentido, o sentimento 

de inclusão/reintegração social não é a mesmo para todas as pessoas que passaram por uma 

APAC. Aqueles que conseguem participar de alguma forma dos espaços sociais e da rotina 

da comunidade, buscando “adequar ao sistema dito normal” (Barbalho & Barros, 2010, p. 

209) se sentem mais incluídos do que aqueles cuja a falta de proteção social e condições 

mínimas de sobrevivência faltam.  

Assim, a experiência de inclusão psicossocial nem sempre é alcançada pelo ex-

recuperando, pois mesmo que ele não volte ao sistema prisional, ou mesmo para a APAC, 

não significa que a sua reintegração/inclusão social esteja completa, visto que a falta de 

condições dignas para sua sobrevivência retira dele o direito de exercer sua cidadania de 

forma plena, participando dos espaços de decisão e tendo acesso aos seus direitos.  
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Logo, talvez seja mais correto falar que por não voltarem mais a praticar crimes e 

não reingressarem ao sistema penal, a APAC obtém sucesso no seu programa ressocializador 

de mudança no comportamento e na consciência ética-moral dessas pessoas, ou seja, 

consegue “recuperar o homem do crime”, mas ainda encontra diversos desafios para atingir 

de forma mais ampla um programa de reintegração social, tal como defino por Baratta (1990) 

e Sá (2015). 

 

5.1.4 A reintegração social versus a ressocialização 

 

Nesta última seção, são analisados os aspectos de reintegração social presentes no 

Método APAC, contrapondo-os com os aspectos da ressocialização que também se fazem 

presentes na metodologia. Embora o Método APAC seja um modelo que visa a reintegração 

social, na prática muito da sua metodologia está estruturada em um modelo mais próximo 

de ressocialização do que de reintegração social. Essa diferença será apresentada e discutida 

nos tópicos a seguir: 

 

5.1.4.1 Aspectos da reintegração social 

 

Um primeiro aspecto que aproxima o Método APAC de um modelo de reintegração 

social é quanto a abertura da mesma para a entrada da comunidade. Para (Souza, 2012), esse 

é o ponto central da metodologia visto que a APAC ao buscar a participação da comunidade 

a coloca como corresponsável no processo de reintegração social. A fala de um dos 

entrevistados demonstra isso quando o mesmo fala das “senhoras”, voluntárias, que 

participavam das atividades da APAC no lugar de agentes penitenciários: 

 

É, não tinha ninguém com arma, não tinha ninguém armado. Tinha umas 

velhinhas, umas senhoras, na nossa época, não tinha muito contato, era só as 

senhoras mesmos, mais de idade. E que tinha um grande carinho pra gente, 

como de mãe, de pai, de família. Isso que pegou todo mundo. Surpresa. 

[Participante 11]. 

 

Mesmo que de forma parcial, pois a participação da comunidade na APAC ainda é 

um desafio, essa abertura da instituição para a sociedade já é algo que contribui para um 
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projeto de reintegração social, como definido por Baratta (1990), em que cárcere e 

comunidade devem se envolver. Mas essa abertura ainda precisa ser melhor trabalhada, visto 

que a participação da comunidade não pode ficar restrita apenas as atividades do 

voluntariado no método, mas de participar dos espaço de decisão e de controle da instituição, 

visto que é necessário, como reflete Braga (2014a), a participação da sociedade civil no 

sistema prisional de forma ativa e participava. 

Outro aspecto importante que Baratta (1990) e Sá (2015) colocam a respeito da 

reintegração social é a oferta de possibilidades de educação e profissionalização para o 

trabalho. Tanto a educação quanto trabalho devem ser direitos oferecidos às pessoas em 

privação de liberdade no seu projeto de reintegração social. Apesar de que na APAC o 

trabalho e a educação são atividades obrigatórias, elas permitiram o acesso desses sujeitos 

na inclusão da dinâmica social. As falas que se seguem corroboram isso:  

 

Sim, com certeza. Essa semana mesmo eu to em contato com a pedagoga de lá, 

que me ajudou a montar a grade desse período. Pedi ela os livros, ela vai me 

emprestar pra mim estudar. Ela vai emprestar. Então, tá me auxiliando. 

[Participante 6]. – Este participante começou a graduação à distância dentro 

da APAC e escolheu continuar o curso após a saída da instituição. 

 

A APAC foi muito boa pra mim. Me ensinou muito. Muita coisa que eu aprendi 

dentro da APAC. Nem sonhava aprender vários cursos. Tantas coisas que eu fiz 

lá dentro. Com um [inaudível]... um grande aprendizado. [Participante 11]. 

 

Lá na APAC você começa a ter o trabalho laborterápico, com a suas mãos, e 

começa a desenvolver esse tipo de coisa, no regime fechado né? Você começa a 

fazer suas coisas. Ganhar o seu dinheirinho. Ter sua responsabilidade, de 

resgatar um pouco de sua dignidade e confiança. Então, é daí, aí que você vai 

se transformando. Quem quer recuperar, quem não quer. Quem quer mudança 

de vida, quem não quer. Lá tem os telecursos. Tem as oportunidades pra quem 

quiser estudar e sair de lá e também estudar, mesmo não estando lá também tem 

oportunidade. [Participante 14]. 

 

Saí e já fui trabalhando. Tinha um carrinho velho, vendi. Peguei o dinheirinho 

e já comprei os negócios. Recuperei [inaudível] paguei a prestação, um "cadô" 
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a vista e já fui trabalhando, porque lá dentro mesmo eu já trabalhava. Fazia 

muito artesanato. Vendia na rua, artesanato. Faço muito bem artesanato. Então 

eu já tinha acostumado a minha maneira de viver lá dentro. Já trabalhando e 

vivendo do meu salário. Um pouquinho. E aqui fora não foi difícil. [Participante 

11]. 

 

A aproximação e a participação da família do cumprimento de pena dessas pessoas 

também é um elemento que contribui para a reintegração social, como apontado no estudo 

de C. C. de Andrade et al. (2015). Esse aspecto é um diferencial do método APAC em 

comparação com o sistema comum, visto que na APAC a família é chamada a ser parceira 

no processo de execução penal do recuperando (Ferreira, 2016; Ottoboni, 2014). Isso pode 

ser visto no relato do participante abaixo: 

 

Olha, com o grande carinho. Lá dentro já tinha aproximação da família. De 

toda família. As reuniões de família. Os cursos. Minha esposa foi voluntária. 

Todo mundo participou. Acolheu. A gente já era uma família já. Então já não 

era preso. Na APAC eu já não era preso. Não fiquei preso mais. Só estava em 

paredes, não estava preso. Já tinha o convívio social. [Participante 11]. 

 

5.1.4.2 Aspectos da ressocialização 

 

A aprendizagem por meio da disciplina foi bastante destacada pelos participantes. 

Ter sido incentivados pela APAC a ter zelo com o espaço físico, com a higiene pessoal, o 

respeito pelo próximo, a cumprir horário nas atividades, vestir-se adequadamente, ser 

obrigado a estudar e realizar uma atividade de trabalho ou laborterápica, aprender valores, 

foram um conjunto de coisas que os ex-recuperandos veem como “aprendizagem para a 

vida”: 

 

Eu não aprendi esses valores em casa não, eu aprendi foi lá na APAC. 

[Participante 14]. 

 

O remédio da APAC é libertar das drogas e do crime, mas eu vou falar pra você 

que eu não voltaria pra aquele lugar de novo não. É muita regra. Você não pode 
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fazer as coisas do seu jeito, não pode comer quando quer, assistir as coisas. Mas 

isso é importante porque ajuda a gente aqui fora, porque a vida é assim também. 

[Participante 1] 

 

Assim, mesmo que para alguns seja ruim tanta disciplina, eles percebem essa rotina 

na APAC como uma experiência necessária de adequação ao padrão de funcionamento da 

sociedade. É importante refletir sobre esse aspecto a partir das contribuições de Foucault 

(1998/1999), para que não se caía no risco de que o uso de disciplina nos espaços de privação 

de liberdade atenda a um projeto de ajustamento social, levando ao enfraquecimento dos 

sujeitos frente a ação política e submetidos a diferentes formas de dominação, sejam elas 

sociais, econômicas, dentre outras. Nesse sentido, observou-se que embora as pessoas que 

passaram pela APAC apontem a disciplina como necessária no convívio social, diferente do 

sistema comum, a APAC consegue se diferenciar ao possibilitar, mesmo que minimamente, 

maior autonomia dessas pessoas durante o cumprimento de pena, refletindo no período pós-

cárcere. 

A mudança no comportamento e na consciência moral e ética dos recuperandos/ex-

recuperandos também é um aspecto que faz do Método APAC uma proposta de 

ressocialização. Por meio da máxima “matar o crimino e salvar o homem” na qual visa 

“recuperar o homem” (Ferreira, 2016; Ottoboni, 2014) fica evidenciado o forte aspecto 

ressocializador por trás da metodologia. Essa função ressocilizadora é confirmada nas falas 

dos entrevistados, nas quais também pode ser identificado uma percepção positiva no sentido 

de que essa mudança “ética-moral” os ajudou no retorno ao convívio social: 

 

Destrói o monstro, destrói tudo aquilo que foi criado, fantasias né? Só fantasias 

que foram criadas. [Inaudivél] e traz a gente pra realidade. Põe os pés no chão. 

[Participante 11]. 

 

Eu vou ser bem realista. Eu, depois que saí da APAC, eu saí com uma cabeça 

bem centrada e saí mais acreditando no meu próprio potencial, valorizando 

mais minha família e vendo que os delitos que eu cometi não fazia parte, comecei 

a tentar entender o porquê eu fiz aquilo. Mas eu acredito que todo mundo passa 

por uma fase na vida de altos e baixos, todo mundo tem isso. Eu, infelizmente, 

tinha caído na droga, eu acho que a droga que me encaminhou por esses 

motivos. Mas a APAC foi um acolhimento tanto de sabedoria espiritual e me 
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trouxe mais disciplina, pro meu dia-a-dia. Foi muito bom! Foi muito bom! Hoje 

fora da APAC graças a Deus eu trabalho, eu cumpro a minha função como pai. 

Cumpro minha função como filho e como eu te falei, tenho um Centro Espírita 

onde faço caridade e tudo. Pra mim tá sendo uma maravilha, tá sendo muito 

abençoado. Eu tirei princípios da APAC que até hoje me tem serventia. 

[Participante 3] 

 

Olha, meu processo, na APAC, foi fundamental pro que eu sou hoje, né? Embora 

eu tenha tido a educação boa, na ausência da minha mãe, exemplos dentro de 

casa eu só tive ruins. Nunca conheci a palavra de Deus dentro de casa. Nunca 

fui a uma missa. Era só problema, só bebedeira, era só droga. Mas é, eu vi uma 

oportunidade lá na APAC né? Apesar que eu bati muito de frente com eles, mas 

eu entendi na APAC que a gente tem que ter disciplina. Tem que ter 

planejamento. Tem que ter essas coisas pra viver. Mas o mais importante que 

eu aprendi na APAC mesmo é a ter uma relação com Deus e que não pode viver 

hoje sem trabalho. Você pode, você pode conquistar tudo na sua vida, mas nunca 

sem trabalho. Eu não tinha profissão nenhuma quando entrei lá, mas saí de lá 

profissional. Não, eu posso falar que foi graças a APAC porque me deu a 

oportunidade, mas não foi a APAC que me transformou. A APAC hoje não 

transforma ninguém. Eu vou pegar o criminoso e transformar em cidadão. Esse 

não é o trabalho da APAC. O trabalho da APAC é ressocializar a cabeça do 

criminoso, que vive revoltado com si próprio, porque não se acha capaz de 

resolver suas próprias coisas.... E a partir do momento que você resolve se doar 

de coração mesmo, "eu quero mudança", você não tem problema com a APAC. 

É onde você começa a abrir as portas pra você. Tem escola, eu quero estudar. 

Tem biblioteca, vou ler um livro. A mesma coisa com a televisão. Ah, mas tem a 

hora de lazer, eu sei a hora que eu posso ir. Então você começa a aprender que 

tudo tem regra. Se você levanta de manhã cedo, você tem que arrumar a cama. 

Quando você está em casa, alguém arruma pra você. Tenho que comer agora. 

Se eu não comer agora, mais tarde não tem. Em casa você chega qualquer hora 

e come. Então são coisas que você começa a ter um discernimento, assim, tem 

que ter uma disciplina. [Participante 14] 
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Nesta última fala, do Participante 14, quando o mesmo considera que o projeto da 

APAC é “ressocializar a cabeça do criminoso” e não em um cidadão, demonstra que dar 

conta de ter um projeto de cidadania é algo visto como responsabilidade do ex-recuperando 

e não da instituição, pois o trabalho dela seria com a mudança do pensamento, ou seja, da 

consciência ética-moral, que na visão de Sá (2015) corresponde a uma proposta de 

ressocialização e não de reintegração social.  

O risco de um projeto ressocializador é que ele parte do princípio da mudança “no” 

sujeito e não “com” o sujeito. Nesse sentido, as instituições, neste caso a APAC, cumpre o 

seu papel de “dar oportunidade” de mudança, mas se o mesmo não conseguir, ou na 

expressão dos ex-recuperandos, “cair”, é porque não aproveitaram a oportunidade dada a 

eles, como pode ser observado nas seguintes falas: 

 

E a equipe de formatura que saiu comigo, eu acho que, teve poucos reincidentes, 

que voltaram. Pouquíssimos, pouquíssimos mesmos. Só aqueles mesmos que não 

tinha casa, não tinha família, não tinha nada, então, vai indo, vai indo, vai indo, 

não arrumou nada, acabou caindo. Mas não foi por culpa deles, não foi por 

culpa do trabalho ter dado certo, mas foi eles não ter conseguido. Então, é mais 

difícil. [Participante 11]. 

 

Então, é daí, aí que você vai se transformando. Quem quer recuperar, quem não 

quer. Quem quer mudança de vida, quem não quer. [Participante 14]. 

 

5.1.4.3 Considerações a respeito da integração dos dois modelos 

 

A partir dessa análise é possível entender que o Método de Execução Penal APAC 

possui um misto dos modelos de reintegração social e de ressocialização pois, ao mesmo 

tempo em que os aspectos como a participação da comunidade, a preparação para o trabalho, 

a oferta da educação, a busca pela produção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e o 

envolvimento ativo da família, aproximam o trabalho da APAC como um projeto de 

reintegração social, a visão de “recuperar o preso” a partir de mudanças no comportamento 

e na consciência ética-moral dos sujeitos, marcados fortemente pelo controle e disciplina, a 

aproxima de um projeto ressocializador. Nesse sentido, no entendimento Sá (2015): 
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Todos os meios que o cárcere oferece e deve oferecer para o “tratamento” 

do preso, tais como o trabalho e estudo, devem ser encarados como direitos 

deles e não como obrigações. O preso não deve ser obrigado a se curvar 

perante o trabalho e estudo, como valores que lhe são impostos, mas ele 

tem todo o direito a dispor desses recursos e com eles construir seu próprio 

“diálogo” e perante eles se posicionar. Não se pode juridicamente exigir 

do preso sua “ressocialização”, mas ele tem direito a todas as condições 

para sua reintegração social, a todos os tipos de assistência: saúde, 

educação, trabalho, assistência jurídica etc. O preso tem todo o direito de 

se deparar com os valores socialmente vigentes e a se posicionar perante 

eles como ser pensante, que é capaz de refletir sobre suas contradições 

internas (Sá, 2015, p. 350). 

 

Logo, o modelo das APACs, apesar de ter um misto de aspectos da reintegração 

social, na prática, ainda é um modelo mais próximo da função ressocializadora. Mesmo que 

nas APACs sejam garantidos os direitos de educação, saúde, assistência espiritual, 

assistência jurídica, dentre outros, e que há uma maior autonomia do sujeito-preso do que se 

comparado ao sistema comum, a organização e proposta de seu método é baseado na 

ressocialização. Nesse sentido, para Sá (2015, p. 351), “a reintegração social não se alinha 

com nenhuma teoria sobre a função da pena. E nem poderia alinhar-se. Não se trata, em 

absoluto, de reconhecimento de nenhuma forma de prevenção, pois nada tem a ver com a 

pena”. 

Assim, a partir dessa reflexão, a APAC não pode ser enquadrada totalmente no 

modelo de reintegração social, já que a sua proposta reintegradora é com base na privação 

de liberdade, ou seja, tem como foco a prevenção especial positiva por meio da 

ressocialização. Por isso, oferecer o cumprimento de pena em condições mais dignas, mesmo 

que acompanhado de um projeto reintegrador mais amplo que envolve trabalho, educação e 

assistências ao recuperando, não é o suficiente para dizer que a APAC é um modelo de 

reintegração social pois, como pontua Baratta (1990), nenhuma prisão é suficiente para a 

tarefa de reintegração social, visto que não se alcança a reintegração por meio da pena de 

privação de liberdade, mas pela superação dela.  

 

5.2 Análise das variáveis sociais 

 

Sem pretensões estatísticas, uma análise das variáveis sociais foi realizada 

permitindo refletir sobre a relação, ou não, entre tais variáveis e a questão da reintegração 

social. Como já colocado durante o texto, os aspectos socioeconômicos devem ser 
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considerados ao analisar o processo de reintegração social das pessoas que cumpriram pena 

de privação de liberdade, visto que podem influenciar e até mesmo condicionar a maneira 

como essas pessoas vivenciam esse processo. Essa análise foi obtida com auxílio do 

Software MAXQDA, no qual foram dispostas as variáveis sociais dos participantes e cruzadas 

com os segmentos de codificação extraídos, permitindo estabelecer comparações. A seguir 

encontra-se a forma como os dados foram inseridos no programa:  

 

Figura 9. Quadro de variáveis sociais dos participantes. 

 
Fonte: extraído do software MAXQDA 12 utilizado pelo autor. 
 

A análise demonstrou que a expectativa quanto a uma possível diferença no processo 

de reintegração social entre os locais estudados não se concretizou. Mesmo as cidades 

possuindo realidades socioeconômicas distintas, esse não foi um fator determinante no 

processo de reintegração social dos envolvidos conforme os dados que apareceram durante 

a análise das entrevistas. Assim, as mesmas dificuldades relacionadas à busca por emprego 

e a falta de assistência, por exemplo, ou as estratégias de enfrentamento, foram encontradas 

nas duas localidades. Nesse sentido, o processo de reintegração/inclusão social das pessoas 

que cumpriram pena de privação de liberdade em uma APAC tanto em São João del-Rei 

quanto em Itaúna, abarcam as mesmas questões. Uma hipótese que pode explicar isso que 

se levanta aqui é de que isso ocorre pelo fato do Método APAC ter a mesma estrutura em 

todas as unidades. Assim, talvez importa mais a aplicação do Método do que as diferenças 

regionais em si. 

Ainda sobre a diferença entre as localidades, mesmo que uma das cidades estudas 

possui a APAC mais antiga em funcionamento no país, com mais de 45 anos, não teve 
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diferença nos aspectos trazidos pelos ex-recuperandos em relação ao processo de 

reintegração social. Dificuldades, estratégias de enfrentamento, o acolhimento da família 

e/ou da comunidade, a questão do trabalho, foram trazidos de forma semelhante tanto pelos 

entrevistados de São João del-Rei quanto de Itaúna. 

A duração de cumprimento de pena na APAC não se mostrou um fator determinante 

para o processo de reintegração social. Tanto as pessoas que estiveram na APAC por mais 

tempo quanto as de menor tempo relataram as mesmas dificuldades e expectativas quanto a 

reintegração social. O mesmo foi observado em relação ao gênero dessas pessoas. Tanto os 

homens quanto as mulheres trouxeram aspectos semelhantes em relação as experiências de 

reintegração social, mas é importante destacar que para as mulheres a maternidade é um fator 

que teve maior peso em relação as dificuldades durante a reintegração e, até mesmo, durante 

o cumprimento da pena. 

Os aspectos etnia e escolaridade também não apresentaram relevância no processo 

de reintegração social. Da mesma forma que os aspectos socioeconômicos anteriores, tanto 

as pessoas negras e pardas quanto as brancas, e aquelas com escolaridade baixa e as de 

escolaridade mais alta, relataram experiências muito semelhantes em relação ao processo de 

reintegração social.  

Em relação a renda financeira e o trabalho foi observada relação com o processo de 

reintegração social e no sentimento de inclusão psicossocial. Os entrevistados que relataram 

ter pouca ou nenhuma renda e aqueles que não trabalham e/ou possui um trabalho informal 

realizando “bicos”, foram aqueles que disseram ter mais dificuldades no seu dia-a-dia e, 

também, foram os que se sentem menos incluídos em relação aos que possuem mais renda e 

algum vínculo empregatício. Esse dado se aproxima dos resultados das pesquisas de 

(Barbalho & Barros, 2010, 2014; G. Pinto & Hirdes, 2006; Souza et al., 2016) nas quais o 

trabalho foi um aspecto muito relevante no processo de reintegração social. 

O tipo de delito também não se mostrou significativo para a reintegração social. As 

experiências relatadas pelos participantes foram semelhantes independentemente do tipo de 

crime que cometeram. Logo, não foi verificado se um determinado tipo de delito torna a 

experiência de reintegração social mais difícil ou mais fácil. Talvez uma possível explicação 

para isso seja o fato do uso da estratégia de enfrentamento de esquiva/evitação. É importante 

considerar que vários entrevistados preferiram não informar seu delito durante a entrevista. 

Sobre o fator da reincidência prisional: dos 16 participantes, apenas 6 eram 

reincidentes (37,5%). Um dado importante de ser refletido é que entre os reincidentes, 

apenas um já teve outras passagens pela APAC, enquanto os demais foram reincidentes 
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ainda no sistema convencional. E dos 16 participantes, apenas um voltou a ser preso após a 

passagem pela APAC. Todos os demais não tiveram nenhum tipo de prisão ou conflito com 

a justiça após liberdade. Mas é importante salientar que trata-se apenas da verificação de que 

não voltarem a passar pelo sistema, mas não há como averiguar se tiveram ou mantém algum 

contato com o crime após liberdade. 

Uma situação que chamou a atenção foi em relação ao fato de que mesmo alguns 

entrevistados terem relatado dificuldades em relação ao processo de reintegração social, e 

por viverem em condições socioeconômicas muito desfavorecida, informaram estar em 

liberdade há vários anos. Um desses casos é o de um homem que se encontra em uma 

situação de moradia precária e insalubre, com dificuldades de se manter financeiramente, 

mas que está há mais de 15 anos em liberdade, sem reincidir ao sistema prisional. Esse fato 

é importante para refletir que embora as condições socioeconômicas são importantes no 

contexto da reintegração social, talvez não se pode afirmar que elas são determinantes. As 

estratégias de enfrentamento podem ser um fator explicativo para isso, sobretudo no que diz 

respeito ao caráter ressocializador do método. Assim, certas dificuldades podem ser tomadas 

pelos participantes como “provações” a serem superadas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nesse estudo, buscou-se compreender qual é a percepção que as pessoas que 

cumpriram pena de privação de liberdade no Método APAC têm acerca de suas experiências 

de reintegração/inclusão social. Por se tratar de um estudo qualitativo descritivo e 

exploratório, com amostra intencional, não houve pretensão de generalização das 

conclusões. Contudo, os resultados obtidos aqui sobre o processo de reintegração social vão 

de encontro com outras pesquisas realizadas sobre o tema (Barbalho & Barros, 2010, 2014; 

Barros & Lhuilier, 2013; Braga, 2014; Fernandes & Hirdes, 2006; Mueller, 2014). 

A partir dos resultados obtidos foi identificado que a percepção sobre a experiência 

de reintegração/inclusão social dos ex-recuperandos não é a mesma para todos, visto que 

para aqueles que encontram dificuldades de participar plenamente de sua cidadania, não 

tendo amplo acesso aos seus direitos ou que lhes falte uma proteção social e condições dignas 

de sobrevivência, não há uma percepção total de inclusão psicossocial, pois se sentem ainda 

marginalizados. Isso corrobora os estudos de Barbalho e Barros (2010) no sentido de que a 

prisão amplia a marginalização das pessoas, colocando-as em uma inclusão precária. Assim, 

os desafios a respeito da reintegração/inclusão de pessoas que passaram pelo sistema 

prisional ainda são inúmeros, sobretudo no que diz respeito ao entendimento dessas pessoas 

como sujeitos-cidadãs, para que possam participar dos bens socioeconômicos e culturais, 

bem como terem seus direitos garantidos dentro do seu grupo social. 

No que se refere ao universo das APAC’s, nesta pesquisa foi possível refletir que 

embora sua metodologia tem sido vista como inovadora e mais eficiente que a do sistema 

comum, sobretudo em relação as suas baixas taxas de reincidência prisional (Conselho 

Nacional de Justiça, 2014b), a mesma ainda não cumpre totalmente um projeto de 

reintegração social pois, como apontam os estudos de Massola (2005) e Miranda (2015),  

mesmo que a APAC seja um avanço na forma de cumprimento de pena por garantir formas 

concretas de assistência ao preso, seu trabalho ainda possui desafios no que diz respeito a 

transformação da sociedade. 

Sendo a APAC um modelo de ressocialização por meio da pena privação de 

liberdade, sua metodologia ainda está submetida a lógica de ajustamento dos sujeitos a forma 

vigente de funcionamento da sociedade. Assim, embora seja um método que se diferencia 

consubstancialmente do sistema convencional, sobretudo no que diz respeito à assistência e 

à proteção ao condenado, ainda corresponde a uma forma cárcere. 
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De fato, o Método APAC possui grande vantagem em relação ao sistema prisional 

comum por cumprir aquilo que determina a Lei de Execução Penal (Lino, 2012), no que se 

refere as assistências prestadas as pessoas que cumprem pena em seus Centros de 

Reintegração Social (CRS), e por permitir que a execução da pena seja feita em presídios 

locais, de pequeno porte, administrados pela própria comunidade, sem a presença de polícia 

armada e taxa de ocupação superior ao limite determinado. Contudo, possui vários desafios 

no que diz respeito a um projeto completo de reintegração social (Almeida, Amaral, & 

Barros, 2017; Cardoso, Mazini, Carvalho-Freitas, & Barros, 2017; Massola, 2005; Miranda, 

2015). Um desses desafios é a necessidade de que amplie ainda mais suas ações no nível 

macro, dialogando com políticas públicas de saúde, educação e assistência social, de forma 

que possam integrar o projeto de reintegração/inclusão do recuperando e ex-recuperando. 

Mas isso não deve ser feito no sentido de um controle social, mas de oferecer possibilidades 

aos sujeitos da execução penal, visto que para Barbalho e Barros (2010): 

 

O egresso do sistema prisional, por ter seus vínculos sociais profundamente 

deteriorados pela experiência da prisão, pela exclusão do sistema produtivo 

e pela vulnerabilidade que o aproxima do crime, necessita de amparo tanto 

por parte do Poder Público quanto da sociedade como um todo. Mas 

chama-se a atenção aqui para um amparo que afete suas condições 

concretas de existência, sua condição objetiva de vida (Barbalho & Barros, 

2010, p. 211). 

 

A APAC também tem o desafio de possibilitar um trabalho mais individualizado com 

essas pessoas, no sentido de permitir a construção de projetos singulares de reintegração 

social, considerando que um único modelo pode não ser suficiente para dar conta de todos 

envolvidos, e que suas singularidades precisam ser pensadas visto que a experiência de 

reintegração também não é a mesma para todos os indivíduos. 

Embora a APAC possibilite maior acesso e participação da comunidade, ainda há o 

desafio de abertura ampla, para que as pessoas não sejam apenas chamadas a ação voluntária 

na execução penal, mas a participar dos espaços de decisão e de controle da instituição e das 

políticas prisionais, correspondendo, assim, de fato, a um projeto de reintegração social, no 

qual a comunicação entre a sociedade o cárcere ocorra de forma mútua, como concebeu 

Baratta (1990). É preciso que a APAC não fique centrada apenas na pessoa do recuperando, 

mas que também busque desenvolver um trabalho sistemático com a comunidade, visto que 
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o processo de inclusão social, como orienta Sassaki (1997), deve também buscar resoluções 

das situações de desigualdades. 

Em relação a assistência continuada, embora a metodologia da APAC e a própria 

LEP estabelecem que a assistência ao egresso deve ser continuada, não foi encontrada neste 

estudo, entre os sujeitos entrevistados, um modelo sólido e sistemático de 

acompanhamento/assistência aos egressos. Esse acompanhamento ainda é feito de maneira 

pontual, em alguns casos, quase que de forma extraoficial. Mesmo considerando a limitação 

do quadro de funcionários das APAC’s e a sua limitação financeira, a instituição falha no 

que diz respeita a um programa definido de acompanhamento e assistência para o ex-

recuperando. E analisando a descrição que Lino (2012) faz sobre o trabalho de 

acompanhamento do egresso pela APAC, percebe-se uma lógica muito mais voltada para a 

ideia de ajustamento e controle social, do que de reintegração social propriamente dita. 

Em relação aos aspectos centrais sobre a reintegração social trazidos pelos 

entrevistados, destaca-se a experiência do trabalho, como meio de inclusão e reconhecimento 

no sistema social. Entretanto, a percepção de inclusão psicossocial foi além da preocupação 

por um trabalho, mas também diz respeito a garantia de direitos, do sentimento de 

valorização e reconhecimento pelo seu grupo social, tendo uma vida digna e que permita 

acessar aos serviços e direitos sociais. Tudo isso está diretamente relacionado a experiência 

de inclusão social, na qual os indivíduos buscam se sentirem pertencidos e respeitados em 

suas singularidades (Shore et al., 2011).  

Outro aspecto importante sobre a experiência de reintegração dos ex-recuperandos 

do Método APAC, é que embora o preconceito seja uma experiência extremamente negativa 

e muito presente na vida daqueles que estão se reintegrando a comunidade após saírem da 

prisão (Cunha, 2010; Mueller, 2014), neste estudo ele não foi um aspecto de destaque nas 

experiências dos entrevistados. Logo, o preconceito não é tão universal para as pessoas que 

cumpriram pena, pelo menos no que diz respeito a experiência das APACs. Um fator que 

pode ajudar a compreender esse fenômeno é quanto a influência da religião no processo de 

ressocialização do método. 

As condições socioeconômicas, embora extremamente importantes na experiência de 

reintegração social, não são determinantes. Assim, para além dela, há outros recursos e 

estratégias que os ex-recuperandos utilizam para conseguirem enfrentar as adversidades da 

vida. Uma dessas estratégias que mostrou-se significativa foi a Religião. Os elementos 

presente no Método APAC, como família, trabalho e a valorização humana, refletem nas 
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experiências de reintegração social dos ex-recuperandos, vindo a contribuir para esse 

processo. 

No que diz respeito ao modelo de reintegração social do Método APAC, por meio 

dos resultados obtidos verificou-se que apesar de ter como finalidade a reintegração, a 

metodologia apaqueana corresponde mais a um projeto de ressocialização do preso, visto 

que a filosofia de “recuperar o homem” corresponde a uma mudança de valores, do 

comportamento e da consciência ética-moral dos sujeitos, ou seja, uma reeducação do preso, 

colocando-o numa posição passiva de receber o ensinamento daqueles que “sabem o que é 

certo ou errado” (Sá, 2015, p. 334). Mesmo que na APAC o preso tenha uma autonomia 

maior do que no sistema comum e consiga participar mais do seu projeto ressocializador, 

ainda assim é um movimento de adequação social do sujeito as normas sociais (Barbalho & 

Barros, 2014). Assim, é um projeto mais verticalizado, que parte na responsabilização do 

sujeito. 

Para chegar de fato a uma proposta de reintegração social, o método precisa partir de 

relações simétricas, mais horizontais, que amplie a participação e a consciência de 

coresponsabilização dos demais atores sociais nas questões do cárcere (Sá, 2015). Assim, 

ainda são colocados desafios no sentido das APACs envolverem mais a sociedade civil, 

desenvolvendo ações articuladas com as diferentes políticas públicas e de proteção social 

para seus ex-recuperandos. A meta final de uma reintegração social é diminuir o cárcere 

(Baratta, 1990), ampliando o debate profundo e amplo acerca das questões tangentes ao 

sistema prisional, como a exclusão social, numa busca pela transformação da sociedade. 

Assim, a reintegração é um processo de mão-dupla, no qual a responsabilidade é 

compartilhada entre os diversos atores envolvidos, o preso, o sistema e a comunidade, a fim 

de proporcionar não um ajustamento dessas pessoas aos padrões ideias estabelecido pelas 

normas sociais, mas de permiti-los se sentirem pertencidos a comunidade, sendo vistos como 

sujeitos pensantes e ativos no processo de reintegração/inclusão social (Baratta, 1990; Sá, 

2015). 

Por isso, não se pode confundir a participação da comunidade dentro do cárcere como 

um envolvimento da sociedade civil nas políticas prisionais de reintegração social, pois a 

participação, por si só, durante o cumprimento de pena também caminham numa direção de 

ajustamento social, ou seja, na qual o trabalho é respaldado na lógica de “recuperar o preso” 

para que o mesmo possa voltar adaptado ao sistema socioeconômico vigente do qual estão 

baseadas as regras que ditam a “normalidade”. Mas os objetivos da reintegração social, do 

ponto de vista da Criminologia Crítica, e de uma verdadeira experiência de inclusão 
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psicossocial, na perspectiva da Psicologia Social Crítica, deve ser uma mudança na 

realidade, visando, de fato, uma transformação social. 

Assim, a tarefa pensada nessa perspectiva é mais no sentido de compreender as reais 

necessidades e a realidade das pessoas que cumpriram pena de privação de liberdade, de 

modo a ajudá-las na construção de seus projetos, numa relação de cooperação e não de 

reeducação, na qual a autonomia desses sujeitos deve ser sempre buscada. 

Parece que essas questões são claras ao olhar para a diferença entre o modelo 

alternativo das APAC’s em comparação com o sistema convencional, entretanto, a lógica 

individualizante da responsabilização da pessoa do preso é a mesma. Mesmo considerando 

que o primeiro modelo concebe a responsabilização da sociedade nas questões que envolvem 

o encarceramento, na prática ao retornarem para o convívio social, conforme verificado a 

partir das experiências dos participantes desse estudo, os ex-recuperandos carregam a 

responsabilidade de “não cair e colocar em jogo a sua recuperação”, como apareceu em 

diversas entrevistas. Contudo, ao se depararem com a realidade, os mesmos entram em 

conflito ao perceberem que “recuperar-se” não é uma tarefa que depende exclusivamente 

deles, visto que há questões estruturais mais amplas do sistema social. Nesse sentido, ao 

buscar diferenciar o preso do recuperando, a APAC faz uma tentativa de mudar a relação 

com esse sujeito que, de fato, acontece. O tratamento mais digno e respeitoso que é oferecido 

aos recuperandos é uma prova concreta disso. Contudo, o termo “recuperando” também 

legitima o caráter ressocializador do método, na medida em que a responsabilização se volta 

quase que exclusivamente para a pessoa que cumpre pena. 

Devido ao forte aspecto ressocializador, marcado pelo discurso religioso, no qual o 

princípio de recuperação é compatível a ideia de regeneração que, por sua vez, pressupõe a 

mudança de valores éticos-morais do sujeito, a metodologia obtém sucesso no que diz 

respeito a baixa reincidência prisional. Entre os sujeitos entrevistados, apenas um teve mais 

de uma passagem pela APAC. Os demais, até o momento das entrevistas, não haviam 

retornado ao sistema prisional convencional, nem para uma APAC, sendo que alguns já se 

encontram há mais de 20 anos em liberdade. Essa realidade corrobora o êxito que o Método 

APAC possui no que se propõe a fazer “recuperar o preso da criminalidade”. Contudo, ao 

olhar para as condições de vida dessas pessoas, percebe-se que muitos estão em uma situação 

de inclusão precária, por viverem ainda na marginalidade no que se refere a conquista de 

uma cidadania plena. Assim, embora seja um indicador muito importante, a não reincidência 

prisional não pode ser o único elemento, e nem mesmo o elemento central, no sucesso de 

um programa de reintegração social, pois corre-se o risco de compreendê-la como mais uma 
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“ilusão re” – ressocialização, recuperação, reinserção etc. (Batista, 2008), pois como falar 

em inclusão social daqueles que permanecem na marginalidade? 

No que diz respeito aos objetivos desse estudo, a percepção das pessoas que 

cumpriram pena de privação de liberdade em uma APAC, sobre suas experiências de 

reintegração/inclusão social, foi de que estar reintegrado ou incluído na sociedade é ser visto 

como uma pessoa normal, fazendo parte da rotina comum da comunidade, conquistando os 

mesmos direitos e tendo acesso aos serviços e bens sociais como qualquer outra pessoa. Essa 

percepção sobre a reintegração/inclusão social é reiterada pelos estudos de Barbalho e Barros 

(2010/2014), Braga (2014); Pinto e Hirdes (2006), que mostraram que a verdadeira 

experiência de inclusão/reintegração é quando os egressos participam da vida em 

comunidade, tendo acesso aos direitos e bens sociais, e não numa inclusão marginal, visto 

que a plena cidadania envolve além do acesso aos direitos, a possibilidade de participação 

nos espaços de decisão (Barbalho & Barros, 2014). 

Nesse sentido, um estudo na perspectiva da Psicologia Social Crítica, sobre a 

reintegração social de pessoas que cumpriram pena, permitiu refletir sobre quem é o sujeito 

do sistema penal brasileiro, compreendendo que o mesmo passa por múltiplas formas de 

exclusão, antes, durante e após a prisão. A psicologia social permite lançar mão de 

estratégias de compreensão da realidade social (Lane, 1989, 2006), de forma a reconhecer 

as contradições sociais existentes, no sentido de buscar a construção de projetos de superação 

dessas contradições, de forma a permitir aos sujeitos a conquista de sua autonomia e 

cidadania plena. Assim, a Psicologia: 

 

enquanto ciência e profissão, pode contribuir para essa discussão em torno 

da execução penal brasileira, como também, construir, em conjunto com 

outros profissionais em atuações interdisciplinares, práticas que favoreçam 

uma nova significação em termos de futuro para o condenado e que 

contribuam efetivamente para sua reinserção na comunidade e na 

construção e resgate de vínculos, assim como de cidadania (Miranda, 2015, 

p. 665). 

 

Nesse sentido, a inclusão/reintegração social deve se fundamentar em um projeto que 

permita maior nível crítico dos cidadãos que deixaram as prisões e não a um ajustamento 

dos mesmos frente a uma realidade social de exclusão ou, de inclusão perversa, como define 

Sawaia (2001), contribuindo assim para o processo de produção de subjetividade cidadã, 

permitindo o movimento de emancipação do sujeito. Assim, a tentativa de aproximar a 
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Psicologia Social Crítica da Criminologia Crítica para se pensar na experiência de 

reintegração/inclusão social dessas pessoas, permitiu reiterar o que Bettiol (1995) chamou 

como mito da ressocialização, visto do ponto de vista da Psicologia Social Crítica, a 

ressocialização por meio da pena de privação de liberdade também pode ser entendida como 

forma de controle e ajustamento social, sobretudo da parcela mais vulnerável do sistema 

social. Assim, é uma ilusão querer tornar (res)socializado pessoas que nunca participaram 

integralmente da sociedade, por meio da pena de privação de liberdade. 

Sendo o encarceramento um processo que contribui para a mortificação do Eu 

(Goffman, 1974), a inclusão psicossocial deve buscar restabelecer a subjetividade das 

pessoas que cumpriram pena, no sentido colocado por Cardoso et al. (2017) de que: 

 

o maior desafio ao se pensar em processos de reintegração/inclusão social 

no contexto prisional é colaborar para que, ao sair, a pessoa reconquiste 

seu papel de cidadão e sinta-se de fato parte de sua comunidade, 

participando dos espaços de decisão e poder e tendo acesso aos bens 

culturais e sociais. (Cardoso et al., 2017) 

 

 Certamente nenhuma pesquisa tem a pretensão de abarcar todo fenômeno ao qual se 

dedica a compreender, mas consegue percorrer alguns caminhos. Nessa perspectiva, outra 

questão que pode ser investigada em novos estudos é quanto a comparação entre pessoas 

que passaram pelo sistema prisional comum e as do Método APAC. Essa comparação 

poderia permitir aumentar a compreensão sobre o fenômeno do processo de reintegração 

social em dois modelos distintos. Outra sugestão que se faz é quanto a investigar a visão dos 

gestores, juízes e da própria comunidade sobre a reintegração social, de forma a estabelecer 

comparações sobre o fenômeno a partir do olhar de diferentes atores. 

Para Hulsman e Celis (1993), a importância do papel do pesquisador no contexto 

prisional se dá  por mostrar como as instituições, de fato, funcionam e qual é o seu impacto 

para a sociedade, assim como explicitar os discursos que sustentam suas práticas, de forma 

a permitir o desenvolvimento de novas formas de pensamento. Assim o pesquisador não 

deve se limitar apenas em compreender uma realidade, mas  precisa assumir um 

“engajamento ético/político que vise à transformação social e à emancipação dos sujeitos, 

na construção de uma sociedade que não necessite de prisões” (Almeida et al., 2017, p. 430). 

A prisão nunca poderá ser humanizada, pois o encarceramento não é algo da natureza 

humana. Sendo a pena de privação de liberdade um instrumento de controle social, concorda-

se com Mameluque (2006, p. 629), de que “ninguém pode melhorar em situação de 
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encarceramento”, por isso a reintegração/inclusão social deve ser buscada para além da pena 

(Baratta, 1990), visto que a pena de privação de liberdade reforça as exclusões sociais. Por 

fim, o maior programa de reintegração social deve ser a busca pelo desencarceramento e, 

para isso, é preciso mobilizar os diversos atores sociais, na tentativa de construção de 

estratégias para a responsabilização do sujeito que não seja por meio do cárcere. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo I - Roteiro de entrevista 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Nº entrev.:  Data:  Comarca: ( ) São João del-Rei  ( ) Itaúna 

Nome:  Idade:  Profissão:  

Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino Delito:  

Duração da pena:  Tempo que está em liberdade:  

Observações:  

Pergunta disparadora: Estou fazendo uma pesquisa sobre o processo de reintegração 

social de egressos da APAC e gostaria que você me contasse como tem sido sua vida desde 

sua saída da APAC: como se sentiu, como as pessoas lhe receberam, relação com 

familiares, dificuldades, facilidades, trabalho etc, tudo que você considera relevante nesse 

tempo desde sua saída da APAC. 

Temáticas: 

Como foi sair da APAC. 

Sentimentos ao retornar ao convívio social. 

Experiência de readaptação à comunidade. 

Dia-a-dia fora da APAC. 

Continuidade de orientação/assistência da APAC e de outras instituições. 

Dificuldades. 

Receptividade dos familiares e da comunidade. 

Trabalho. 

Estratégias. 

Projetos de vida 

Sente-se incluído 

Como foi conversar comigo 

Histórico prisional 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

Anexo II - Questionário socioeconômico 

 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

Nº 

questionário: 

 Data:  Comarca: ( ) São João del-Rei 

( ) Itaúna 

Nome:  Idade:  

Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino Profissão:  

Duração da pena:  Tempo que está em liberdade:  

Observações:  

QUESTÕES 

01 Cor/etnia: (  ) Branco(a)     (  ) Pardo(a)     (  ) Negro(a)  

(  ) Amarelo(a)   (  ) Indígena 

02 Estado Civil: (  ) Solteiro(a)    (  ) Casado(a)    

(  )Separado(a) / divorciado(a) 

(  ) Viúvo(a)       (  ) União estável    (  ) Amasiado(a) 

03 Naturalidade: (  ) São João del-Rei   (  ) Itaúna  (  ) outra: 

04 Possui filhos? (  ) 0 filho  (  ) 1 filho  (  ) 2 filhos  (  ) 3 filhos ou mais 

05 Quantas pessoas moram 

com você: 

(  ) 0    (  ) 1 pessoa  (  ) 2 pessoas   

(  ) 3 ou mais pessoas 

06 Quem são as pessoas que 

moram com você: 

(  ) Pai  (  ) Mãe  (  ) Filho  (  ) Esposo(a)  (  ) Irmão 

(  ) Avôs  (  ) Tios  (  ) Primos  (  ) Amigos 

(  ) Conhecidos 

07 Qual é a sua renda 

financeira? 

(  ) Menos de um salário  (  ) 1 salário  (  ) 2 salários 

(  ) 3 salários  (  ) 4 ou mais salários   

(  ) Não possuo renda própria 

08 Você recebe algum 

auxílio/ajuda financeira? 

(  ) Não  (  ) Do governo  (  ) De familiares 

(  ) De outras instituições: 

09 Sobre sua moradia: (  ) Moro em imóvel próprio 

(  ) Moro em imóvel alugado 

(  ) Moro em imóvel cedido/emprestado 

(  ) Moro em república/alojamento coletivo 

(  ) Outro: 

10 Sobre sua escolaridade: (  ) Não alfabetizado 

(  ) Ensino Fundamental Incompleto 

(  ) Ensino Fundamental Completo 

(  ) Ensino Médio Incompleto 

(  ) Ensino Médio Completo 

(  ) Ensino Superior Incompleto 

(  ) Ensino Superior Incompleto 

(  ) Outro: 

11 Você trabalha? (  ) Não trabalho 

(  ) Sim, com carteira assinada 

(  ) Sim, sem carteira assinada 

(  ) Ás vezes, faço bicos 

(  ) Aposentado 

(  ) Outro: 
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Anexo III - Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) da pesquisa “A 

reintegração social de egressos do Método de Execução Penal APAC”, desenvolvido pelo 

pesquisador Luiz Felipe Viana Cardoso. Esse estudo é tema de mestrado do pesquisador e 

está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI) da Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFJS). 

O objetivo central deste estudo é investigar a percepção do egresso do Método APAC 

sobre o seu processo de reintegração social. O convite para a sua participação se deve ao fato 

de você ser um ex recuperando do Método APAC. 

Sua participação nesta pesquisa é voluntária, ou seja, não é obrigatória. Você tem o 

direito de decidir ou não participar, bem como de desistir de sua participação a qualquer 

momento. Caso você desista de participar, você não terá nenhum prejuízo e nem será 

penalizado pela desistência. 

As informações que você dará serão confidenciais e privadas. A fim de preservar a 

sua identidade, informações que permitam a sua identificação serão omitidas na divulgação 

dos resultados da pesquisa, bem como o seu nome não será divulgado. As informações 

coletadas ficarão sob a posse do pesquisador, que terá o dever de mantê-las armazenadas de 

forma segura. Após a finalização da pesquisa, todo material coletado será mantido em 

arquivo pelo pesquisador por no mínimo 5 anos, conforme a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde e orientações e orientações da Comissão de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da UFSJ. 

A qualquer momento, antes, durante ou posteriormente a pesquisa, você poderá 

solicitar ao pesquisador informações a respeito da pesquisa. Essas informações serão dadas 

através do contato do pesquisador identificado neste termo. 

Sua participação consiste em responder perguntas de um roteiro de entrevista que 

tem como objetivo compreender a sua percepção sobre o seu processo de reintegração social 

após o cumprimento de pena de privação de liberdade em uma Associação de Proteção e 
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Assistência ao Condenado (APAC). A entrevista será gravada por áudio, a fim de possibilitar 

ao pesquisador acesso a sua fala de forma integral, evitando assim perda de informações ou 

possíveis desentendimentos. Você também será solicitado a responder um pequeno 

questionário que tem como finalidade conhecer a sua realidade socioeconômica. 

Você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas as 

despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade. 

Os benefícios da sua participação nesse estudo é que sua contribuição será importante 

para a compreensão sobre a reintegração social sob o olhar do próprio egresso. Você terá 

oportunidade de refletir e partilhar questões da sua própria experiência sobre o tema 

pesquisado. As suas informações também serão importantes para compor materiais a fim de 

contribuir para políticas públicas que envolvem egressos, bem como para a própria 

instituição APAC ter acesso a realidade do processo de reintegração após o cumprimento de 

pena. Ressalta-se novamente que essas informações não serão identificadas. 

A sua participação nesse estudo não implica em riscos graves, apenas pelo possível 

desconforto em compartilhar informações pessoais, e no tempo despendido por você para 

participar d responder as perguntas durante a entrevista e aplicação do questionário. Visando 

contornar isso, o pesquisador se compromete em manter o sigilo de suas informações, e de 

realizar a entrevista e aplicação do questionário em momento que seja conveniente para 

você. 

Os dados coletados apenas serão divulgados em eventos científicos, como 

congressos, e em artigos científicos destinado à comunidade de pesquisadores interessados 

no tema. Eventualmente, os dados também poderão ser compartilhados para instituições 

responsáveis por políticas públicas para egressos do sistema prisional e para as próprias 

APAC’s. Contudo, como já esclarecido, nunca terão a sua identificação. 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

Eu, _____________________________________________________________________, 

(nome do voluntário) 

li e ouvi o esclarecimento acima e compreendi a finalidade da pesquisa para qual estou sendo 

convidado e qual procedimento que serei submetido. A explicação que recebi esclarece os 

riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação 

a qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não me trará prejuízos. Sei que 
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meu nome não será divulgado, que não terei despesas e nem serei remunerado por participar 

do estudo. Também estou ciente de que a entrevista será gravada pelo pesquisador. Este 

termo será assinado em duas cópias, sendo que uma ficará com o pesquisador e a outra 

comigo. Eu concordo em participar do estudo. 

 

__________________________, _____/_____/_______ 

 

 

______________________________________         ______________________________ 

Assinatura do voluntário                                               Documento de identidade 

 

 

 

 

_______________________________ 

Luiz Felipe Viana Cardoso 

Pesquisador responsável 

Contato: 32 988541203 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a 

Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São 

João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2584. 
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Anexo IV – Parecer Consubstanciado do CEP 
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