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PREFÁCIO 

 

Wanderley Chieppe Felippe
 1

 

 

As ações de Extensão Universitária, coordenadas pela Pró-reitoria de Extensão da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), através do Núcleo de 

Direitos Humanos e Inclusão (NDHI), na Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados (APAC), Santa Luzia, filiada à Fraternidade Brasileira de Assistência aos 

Condenados (FBAc),  iniciaram-se em 2006. Estas ações, incluindo projetos, práticas 

curriculares e cursos, são realizadas no Centro de Reintegração Social (CRS) Dr. Franz de 

Castro Holzwarth, unidade prisional implantada no município de Santa Luzia, MG, a partir de 

um projeto idealizado pela Arquidiocese de Belo Horizonte, Congregação dos Irmãos 

Maristas e PUC Minas, que desenvolveram gestões junto ao Ministério da Justiça, ao Governo 

do Estado de Minas Gerais e à Prefeitura Municipal de Santa Luzia. Essa ação conjunta das 

instituições católicas, sediadas em Belo Horizonte, denominadas no Estatuto da APAC de 

instituições fundadoras, foi inspirada na proposta do advogado Mário Ottoboni, considerado o 

criador do Método APAC, que deu origem à primeira APAC, no Brasil, em São José dos 

Campos, SP, em 1972. 

De acordo com Ottoboni, em diversos trabalhos publicados, são doze os elementos 

fundamentais do Método APAC: participação da comunidade, ajuda mútua entre 

recuperandos, trabalho, religião, assistência jurídica, assistência à saúde, valorização humana, 

participação da família, voluntariado e sua formação, Centro de Reintegração Social, mérito, 

Jornada de Libertação com Cristo. Dessa forma, tem sido possível conceber e manter em 

funcionamento, somente no Estado de Minas Gerais, mais de trinta CRS, sem vigilância 

armada, com a maioria das funções sendo realizada pelos próprios presos e com um índice de 

recuperação de mais de 70% dos condenados. 

A PUC Minas desenvolve diversas ações de extensão, desde 2006, voltadas para a 

assistência jurídica, psicológica, social e educacional, preparação para o trabalho, 

cAPACitação para o empreendedorismo, formação em cidadania, contribuindo de modo 

decisivo para o cumprimento do método e criação de oportunidade de ressocialização e 

reintegração social. Mais recentemente, foi articulado o programa de extensão “(A)penas 

                                                      
1 Possui graduação em Psicologia pela PUC Minas (1973), especialização em Psicologia pela PUC Minas 

(1978), especialização em Psicoterapia Contemporânea pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 

UFMG (1983) e mestrado em Educação pela PUC Minas (2001). Foi Pró-reitor do campus da PUC Minas em 

Arcos. Atualmente é Pró-reitor de Extensão da PUC Minas e professor titular da mesma Universidade.  
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humanos: ações interdisciplinares no âmbito da APAC”, que integrou todas as ações 

desenvolvidas no CRS, com referenciais e diretrizes comuns, possibilitando o exercício da 

interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Têm participado sistematicamente e 

continuadamente do programa professores e alunos dos Cursos de Graduação da PUC Minas 

em Direito, Psicologia, Serviço Social, Enfermagem, Fisioterapia, Ciências Biológicas, 

Economia e Letras.  

O presente livro é uma iniciativa do grupo de professores que compõem o NDHI 

(Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão) e dos que desenvolvem projetos, práticas 

curriculares e cursos de extensão na APAC Santa Luzia. Os artigos que compõem a obra 

trazem a apresentação das várias iniciativas que integram o programa “(A)penas humanos”, 

contendo análises críticas, exames e discussão da legislação e das práticas existentes no 

contexto das instituições prisionais, estabelecimento de comparativos entre o sistema 

convencional e as instituições orientadas pelo Método APAC e muitas reflexões sobre o 

impacto das ações não somente para os apenados e suas famílias, mas também para os 

estudantes de graduação participantes do programa.  

Assinam como autores dos dezesseis artigos selecionados para o livro professores e 

alunos da PUC Minas, que vivem cotidianamente a experiência de entrar em uma prisão e 

trabalhar diretamente com presos condenados por delitos os mais diversos, que, na APAC 

passam a serem chamados de recuperandos. Além disso, foram convidados a contribuir o 

presidente da associação APAC, um dos recuperandos e ainda profissionais do Estado de 

Minas Gerais, que atuam em programas ligados ao sistema prisional, como PrEsp e Ceapa, e 

que também desenvolvem trabalhos junto ao CRS de Santa Luzia.  

O leitor vai encontrar nessa obra, em primeiro lugar, análises e reflexões em torno de 

ações que complementam e possibilitam a aplicação plena do Método APAC, uma 

experiência rica e sem paralelo no sistema convencional. Também vai deparar com a 

discussão do papel da Extensão Universitária como prática transformadora não só para os 

beneficiários das ações, mas de modo especial para os estudantes que vivenciam as práticas 

em situação real. Extensão e Direitos Humanos, considerações a respeito da metodologia 

APAC, promoção da saúde dos recuperandos são outras temáticas abordadas no livro. 

Discussões em torno da Lei de Execução Penal e sua necessidade de aprimoramento, ensaio 

crítico acerca das políticas de qualificação, inclusão e emancipação através do trabalho, 

alternativas para condenados recuperarem seu papel como cidadãos e agentes produtivos, 

através de oficina de Gestão e Empreendedorismo fazem avançar os estudos e debates sobre 

essas questões. Possibilidades de articulação entre pesquisa e extensão no programa 
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“(A)penas humanos”, comparação entre perfil dos recuperandos da APAC Santa Luzia e dos 

apenados dos presídios da Região Metropolitana de Belo Horizonte e outras pesquisas e 

intervenções, como a percepção dos sujeitos em cumprimento de penas pelo uso indevido de 

drogas, a prática de exercícios físicos diários, a remição pela leitura são outras contribuições 

que completam e enriquecem a presente publicação. 

Essa é, sem dúvida, uma obra necessária e atual, que abre espaço e contribui para 

fundamentar a discussão sobre o sistema prisional brasileiro, a legislação que o disciplina e as 

práticas que fazem parte de seu cotidiano, indo mais além na medida em que apresenta um 

novo sistema e uma nova metodologia com possibilidades reais de recuperação de presos 

jovens – a grande maioria – e outra população nem tão jovem, composta geralmente de 

reincidentes nos atos infracionais.  

Como testemunha desse processo, acompanhando de perto a sua evolução, desde o 

início de 2007, sinto-me honrado em poder apresentar essa coletânea de trabalhos de um 

grupo de professores, estudantes e profissionais que, mais do que desenvolver projetos e 

outras atividades de Extensão Universitária, abraçaram a causa da APAC e de todos os 

voluntários e cidadãos idealistas que acreditam que outro sistema prisional é possível no 

Brasil, com os presos sendo considerados, a partir de uma visão humanista, não simplesmente 

como condenados à privação de liberdade e à exclusão da sociedade, mas como cidadãos de 

direitos, capazes de se transformarem, de adotarem novos valores e novas práticas de vida, 

merecendo o nome de recuperandos. 
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E DIREITOS HUMANOS: UMA 

INTERLOCUÇÃO POSSÍVEL 

 

Fernanda Simplício Cardoso
1
 

Rosa Maria Corrêa
2
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente texto refletirá sobre o papel da Extensão Universitária na promoção, 

proteção e defesa dos Direitos Humanos, por meio do trabalho desenvolvido pelo Núcleo de 

Direitos Humanos e Inclusão (NDHI), pertencente à Pró- Reitoria de Extensão (PROEX) da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas. 

A política institucional da PUC Minas estabelece o compromisso da Universidade com 

os Direitos Humanos, sendo sua missão promover o desenvolvimento humano e social. Entre 

os princípios que orientam as ações dessa instituição, podem-se destacar seu compromisso 

com a inclusão, a justiça social, a dignidade humana e a promoção do bem comum (PUC 

MINAS, 2011). 

Há uma nítida consonância entre a missão da PUC Minas e a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, publicada em 1948, que anuncia em seu preâmbulo a importância de 

se respeitar os “direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na 

igualdade de direitos entre homens e mulheres [...]” (ONU, 1948). No âmbito das legislações 

brasileiras, essa convergência também é notada. A Constituição da República Federativa de 

1988 (BRASIL, 1988), fundada no espírito iluminista do Estado Democrático de Direito, 

formado pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal, assegura a todo cidadão brasileiro 

os direitos individuais e coletivos, tendo como um dos fundamentos a cidadania e a dignidade 

da pessoa humana. 

 

 

 

 

                                                      
1
 Doutora em Psicologia Social (UERJ). Docente Adjunto IV do Departamento de Psicologia da PUC Minas. 

Integrante do Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão da PROEX. Coordenadora do Programa (A)penas 

Humanos: ações interdisciplinares no âmbito da APAC. E-mail: fernandacsimplicio@gmail.com  
2
 Doutora em Educação (UNICAMP), com pós-doutorado em Ciências Sociais (PUC Minas). Professora da 

Faculdade de Psicologia da PUC Minas. E-mail: rosamc@pucminas.br 

mailto:fernandacsimplicio@gmail.com
mailto:E-mail:%20rosamc@pucminas.br
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De acordo com a Política de Extensão da PUC Minas (2006), a articulação da extensão 

como ensino e a pesquisa consolida a função social da instituição de ensino superior de 

produzir conhecimento e disseminá-lo na sociedade. “[...] Uma ação pedagógica extensionista 

favorece a universidade para que intensifique a convergência entre sua vocação técnico - 

científica, a vocação humanizadora e seu compromisso social” (PUC MINAS, 2006, p. 17). 

A consonância observada da Política de Extensão da universidade com os direitos 

consagrados na Carta Magna e as normativas internacionais sobre Direitos Humanos, 

pactuadas pelo estado brasileiro, respalda a criação do Núcleo de Direitos Humanos e 

Inclusão (NDHI), no âmbito da sua Pró-Reitoria de Extensão. O objetivo desse núcleo é 

realizar a gestão acadêmica de ações e práticas de extensão desenvolvidas em todas as suas 

modalidades
3 com populações cujos direitos foram ameaçados, violados ou negados. Além 

disso, visa intervir com profissionais que militam em favor dos Direitos Humanos de pessoas 

excluídas e que vivem às margens da sociedade, sendo a população carcerária um dos 

públicos contemplados pelas ações geridas por esse núcleo. 

O NDHI é o núcleo de referência da Faculdade Mineira de Direito (FMD) e do 

Instituto Dom João Rezende da Costa (IDJRC). Suas linhas de extensão abrangem pessoas 

com necessidades especiais, a população do sistema prisional e das medidas socioeducativas, 

grupos marginalizados em virtude do gênero, etnia, idade, classe social. A gestão promovida 

por esse núcleo busca contribuir para a construção de uma cultura de paz e para a liberdade 

religiosa das pessoas, investindo-se em educação para os Direitos Humanos e em métodos 

extrajudiciais para a resolução dos conflitos. 

A equipe do NDHI, composta por professores, alunos extensionistas e funcionários, 

em conformidade com os princípios da Extensão Universitária, investe em metodologias que 

privilegiam a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a multidisciplinaridade, 

reconhecendo a complexidade envolvida nos processos sociais e seu impacto na subjetividade 

das pessoas, principalmente, na hipótese de violação dos Direitos Humanos. 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 De acordo com o artigo 5º da Resolução 02/2015 do CONSUNI – PUC Minas, são modalidades de Extensão 

Universitária: programa; projeto; curso; evento; prestação de serviços; produção cultural, científica e 

tecnológica e práticas curriculares de extensão (REGULAMENTO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, 

2015). 
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2 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) conceitua os Direitos Humanos como 

aqueles direitos inerentes ao ser humano. Assim, “reconhece que cada ser humano pode 

desfrutar de seus direitos humanos sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outro tipo, origem social ou nacional, ou condição de nascimento ou riqueza” 

(ONU, 2017, s/p). São direitos universais que se fundamentam no respeito à dignidade e no 

valor de cada pessoa. 

A partir de 1945, após a Segunda Guerra Mundial, com o estabelecimento das Nações 

Unidas, surgiram vários tratados, declarações e diretrizes internacionais garantindo o 

assentamento dos Direitos Humanos na esfera legal. No Brasil, a efervescência dos 

movimentos sociais na década de 1970 e a judicialização dos conflitos na esfera social 

contribuíram para o fortalecimento das políticas de Direitos Humanos referentes a grupos 

específicos, como de crianças, mulheres, idosos e pessoas com deficiência. Assim, legislações 

específicas foram criadas com o objetivo de proteger os Direitos Humanos e garantir uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

Alves (2012) afirma que os Direitos Humanos foram uma criação da modernidade que 

se consolidaram após o fim do comunismo, reunindo partidos de esquerda, centro e direita 

contra as opressões e alinhando-os na busca pela justiça social  e internacional. Ele ensina que 

os Direitos Humanos no Brasil florescem por meio da judicialização. Rifiotis explica a 

judicialização como 

 

Um amplo processo que atua como uma matriz fundamental para a compreensão da 

sociedade brasileira contemporânea, e que marca a passagem de discursos de 

práticas voltadas sobre os sujeitos de direitos para os dos direitos do sujeito 

(RIFIOTIS, 2012, p. 3). 

 

Coincidindo com a escalada dos Direitos Humanos no Brasil, as ações de extensão da 

PUC Minas começaram a ganhar vulto em 1960 e foram se intensificando na década seguinte, 

com a ampliação dos projetos de intervenção social na região metropolitana de Belo 

Horizonte e em vários municípios mineiros. Em 1983, estruturou-se a Pró-Reitoria de 

Extensão e Ação Comunitária da universidade, instâncias posteriormente desmembradas em 

1990. 

A Política de Extensão da instituição, publicada em 2006, estabelece o humanismo 

como fundamento de suas ações, baseado no princípio da dignidade da pessoa humana. Assim 

sendo, tem como missão contribuir para uma sociedade pautada em dimensões éticas: 
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igualdade, liberdade, autonomia, pluralidade, solidariedade e justiça. Dessa forma, a Extensão 

Universitária compromete-se com a construção do Estado Democrático de Direito e com os 

Direitos Humanos (POLÍTICA DE EXTENSÃO, 2006). 

Assim, a Extensão Universitária firma-se como uma alternativa à judicialização, por se 

tratar de uma atividade fim comprometida com os Direitos Humanos, realizada no âmbito da 

universidade em articulação com o ensino e a pesquisa. Seu principal alvo são os sujeitos de 

direitos e não os direitos dos sujeitos. Por essa razão, visa potencializar a cAPACidade da 

pessoa humana de exercer sua liberdade e autonomia, não condicionando a defesa e a garantia 

dos Direitos Humanos ao acesso à justiça, embora também não negue a efetividade dessa via 

para a solução de situações limite. 

A Extensão Universitária alinha-se às políticas de Direitos Humanos, embora não 

pretenda substituir as políticas públicas e o compromisso da sociedade em geral com os 

direitos concernentes às pessoas. Esforça-se para a ampliação dos Direitos Humanos na 

proporção inversa ao aumento dos dispositivos de controle social, visando a não comprometer 

o próprio aprofundamento da democracia. 

Mouffe (1989) adverte que a garantia de direitos de um grupo social que gere a 

exclusão dos direitos de outros segmentos sociais fere o próprio sentido da democracia. Essa 

autora afirma ser possível à realização de um projeto político  de uma democracia plural e 

radical. No entanto, sublinha ser necessário desenvolver uma teoria de sujeito descentralizado, 

construído no ponto de interseção de uma multiplicidade de posições-sujeitos. Nesse sentido, 

a autora afirma que a identidade não é estabilizada e existem inúmeras possibilidades de 

articulação de posições-sujeitos para formação de uma matriz democrática. Exige-se pensar 

liberdade individual e liberdade política juntas, almejando construir uma equivalência 

democrática que não se confunda com alianças. 

Nesse sentido, um novo “sentido comum” é necessário para transformar a identidade 

de diferentes grupos numa identidade própria que permita que os direitos sejam exercidos 

coletivamente, pressupondo a existência de direitos iguais para todos. “Como estratégia, 

requer-nos abandonar o universalismo abstrato do Iluminismo, a concepção essencialista de 

uma totalidade democrática, e a fábula de um sujeito unitário” (MOUFFE, 1989, p.44). 

Nesse diapasão, Ranciere (1996) afirma que a democracia é um ato de radicalização da 

igualdade, é um processo de subjetividade política. A esse respeito, Castro (2008), em sua 

pesquisa sobre participação política e juventude, reitera: 
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O processo de subjetivação política pauta-se por experiências que levam os jovens a 

interrogarem-se sobre o que  está inadequado e difícil na  convivência humana ao 

seu redor. Dessa forma, esse processo coloca o jovem frente às contradições de sua 

época e no encalço de outros que possam ajudá-lo a responder tais questões e a agir 

frente a elas (CASTRO, 2008, p. 255). 

 

A Democracia tratada na esteira desse pensamento como um processo de subjetivação 

política, não se aprofunda com a expansão das leis e sua consequente judicialização, e nem 

com a formulação de políticas públicas identitárias. Dessa forma, pensar os Direitos Humanos 

na perspectiva de uma Democracia Radical e Plural implicará na construção de um projeto 

social comum em que haja a participação de todos os cidadãos. 

Para tanto, é necessário que outros dispositivos que confiram legitimidades aos 

Direitos Humanos sejam acionados e que a lógica judicializante seja substituída por ações 

efetivas no campo social implementadas não somente das políticas públicas sociais, como 

também por outras instituições compromissadas com a justiça social e o valor da vida 

humana. Dessa visão decorre a Extensão Universitária comprometida com a transformação da 

sociedade, desenvolvendo ferramentas de gestão que possibilitam o pleno exercício da 

cidadania e a solução de problemas sociais pela via do engajamento popular, assessorado pelo 

conhecimento acadêmico apoiado pela missão institucional da PUC Minas. 

O NDHI, ao adotar uma visão ampla e crítica a respeito dos direitos humanos, busca 

não reduzi-los a demandas particularizadas e desconectadas de um projeto social coletivo. Por 

isso, investe na cAPACitação de seu corpo docente e na formação contínua dos alunos, 

buscando uma gestão acadêmica eficiente, pautada no diálogo aberto com a comunidade e na 

construção de novas metodologias de ação condizentes com os princípios da Extensão 

Universitária. 

 

3 O NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS E INCLUSÃO DA PROEX 

 

O NDHI, antes denominado “Núcleo Sociedade Inclusiva”, promove uma reflexão 

investigativa em torno dos problemas e demandas sociais, objetivando identificar possíveis 

respostas ou soluções inovadoras para que o ser humano seja visto em sua totalidade, 

considerando todas as esferas de direitos e o exercício efetivo de cidadania. Esse núcleo tem 

sido uma referência no trabalho com a comunidade, atendendo às demandas de grupos 

minoritários, excluídos ou marginalizados, desenvolvendo ações promotoras da cidadania e os 

direitos humanos por meio da articulação entre ensino, pesquisa e extensão em consonância 

com a Política de Extensão da PROEX da PUC Minas. O NDHI busca estabelecer parcerias 
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com empresas, governos e Organizações Não Governamentais (ONGs) e demais setores 

organizados da sociedade para cumprir com a função social da universidade, conciliando o 

plano estratégico da instituição às necessidades da comunidade. Além disso, constrói e 

desenvolve ações extensionistas que visam à transformação da universidade e da sociedade 

numa relação dialógica; formação crítica, criativa, interdisciplinar e integradora do ensino, da 

pesquisa e da extensão dos alunos e professores; produção acadêmica consolidada e regular. 

Por meio de modalidades de extensão,  atua junto aos cursos de Direito, Teologia, Filosofia e 

nos programas de pós-graduação do Direito e da Ciência da Religião, propiciando o fazer 

extensionista em consonância com o plano estratégico da universidade, que visa 

essencialmente à qualidade, à inovação e à sustentabilidade econômica no sentido amplo. 

Em 1999, realizou-se a primeira edição do Seminário da Sociedade Inclusiva e as 

edições suplementares ocorreram a cada dois anos. Vários outros eventos foram realizados em 

parceria com os demais núcleos da PROEX e os cursos de Direito abordando temas, como 

Educação Inclusiva, Acessibilidade, Direito do Idoso, Direito Urbano, Medidas Extra 

Judiciais, Código Internacional de Saúde entre outros, constituindo um conjunto de ações 

aplicadas a populações em situação de risco ou insegurança e, adicionalmente, eventos que 

reuniram pesquisadores, professores, alunos e a comunidade para divulgação e discussão dos 

temas reunidos acima. 

O NDHI realizou edições do Curso de Extensão em Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva para educadores do Estado de Minas Gerais, objetivando formar 

profissionais capazes de atuar de forma a proporcionar o melhor ensino para os alunos com 

deficiência, com transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades. Colaborou na 

organização e execução dos cursos de Conciliação e Mediação com objetivo de desenvolver a 

cultura da paz. 

Os programas de extensão desenvolvidos por esse núcleo são realizados de acordo 

com as premissas constantes da Política de Extensão Universitária da PUC Minas, fazendo 

cumprir sua função educativa e humanística junto às comunidades atendidas, garantindo a 

indissociabilidade ente às funções sociais da universidade, qual seja, o ensino, a pesquisa e a 

extensão. 

O Programa de cAPACitação de pessoas com deficiência e reabilitados do INSS para 

o mercado de trabalho existe desde 2004 e tem como objetivo preparar as pessoas que tenham 

alguma deficiência, ou estejam em processo de  reabilitação pelo INSS para aperfeiçoarem 

suas habilidades e competências para, posteriormente, se ingressarem no mundo do trabalho. 

Esse programa, renomeado recentemente de Rede Incluir oferece diversos cursos (auxiliar 
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administrativo com ênfase em rotinas informatizadas, informática básica, informática com 

NVDA (NonVisual Desktop Access
 

)
4
, massagem terapêutica, artesanato com materiais 

reciclados, inclusão digital, introdução à cidadania, manutenção de micro), plantão 

psicológico, assessoramento psicopedagógico, Seminário Semeando o Conhecimento, outras 

atividades culturais e oficinas aos familiares das pessoas com deficiência. São cAPACitadas 

em torno de 150 pessoas por semestre e participam das atividades professores, funcionários e 

alunos dos cursos de Psicologia, Computação, Sistema de Informação, Direito, 

Administração, Fisioterapia, Letras. 

Apesar de o tempo de existência das ações do Programa Rede Incluir, ainda 

permanece o desafio de cAPACitar pessoas com deficiência que ainda não participaram dos 

cursos, realizar ações de inserção no mercado de trabalho, buscar a elevação do nível de 

escolarização dessas pessoas, conscientização das empresas e familiares sobre os direitos das 

pessoas com deficiência e o reconhecimento do potencial que elas possuem. 

O Programa (A)penas humanos: intervenções interdisciplinares no âmbito da APAC 

existe desde 2006 e tem como objetivo principal prestar assistência aos recuperandos, 

homens, adultos, sentenciados da justiça cumprindo pena com privação de liberdade nos 

regimes fechado, semiaberto e trabalho externo no Centro de Reintegração Social – (CRS) da 

APAC, em Santa Luzia. O objetivo fundante do trabalho é promover a humanização na 

assistência aos condenados da referida instituição prisional, com vistas à ressocialização à 

sociedade, reconstruindo posições como sujeitos dignos e cidadãos de direitos e deveres para 

com a sociedade civil. 

As principais ações realizadas pelos diversos cursos ora envolvidos nesse projeto 

consistem em atendimentos realizados no interior da APAC, com a periodicidade semanal e  

quinzenal. As áreas do conhecimento contempladas são: Direito, Psicologia, Serviço Social, 

Ciências Biológicas, Enfermagem, Fisioterapia e Letras. O conjunto das ações desenvolvidas 

pelos cursos envolvidos visa à garantia dos direitos, promovendo a humanização da pena e a 

redução do tempo de encarceramento. 

Deve-se ressaltar que o trabalho de extensão realizado no sistema prisional APAC, sob 

a orientação normativa e formadora da universidade opera com significativos avanços e o 

exercício da reflexão da prática extensionista da equipe partícipe do  projeto.  Os  desafios são  

 

 

                                                      
4
 Sigla em inglês para Acesso Não-Visual ao Ambiente de Trabalho. http://www.acessibilidadelegal.com/33-

nvda.php. Acesso em 02 ago. 2017. 
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contínuos e apontam para a necessidade de: ampliação do serviço de atendimento jurídico; 

oferta de um maior número de atendimentos psicológicos; implementação de novas parcerias 

com o público externo e a articulação com as políticas públicas já existentes.  

O projeto Direito de Ser Diferente, realizado por iniciativa do NDHI, teve por objetivo 

atender demandas das comunidades com vistas a sensibilizar e cAPACitar profissionais da 

educação para desenvolver atividades pedagógicas relacionadas à questão da diversidade e 

inclusão social de sujeitos e grupos excluídos historicamente, como também fornecer 

subsídios teóricos para a elaboração de métodos e técnicas de intervenção voltadas para o 

reconhecimento do direito à diversidade e à diferença, e os direitos das minorias. Entre as 

ações desenvolvidas destaca-se o projeto com crianças e adolescentes que Gostam de 

Aprender, iniciativa que atendia crianças de 7 a 14 anos com altas habilidades com a proposta 

de enriquecimento curricular e que hoje é desenvolvido pelo Curso de Biologia. 

Além das modalidades de extensão desenvolvidas pelo NDHI, são realizadas pela 

equipe desse núcleo ações de gestão junto aos cursos de Direito da Faculdade Mineira de 

Direito – FMD – e dos cursos de Filosofia e de Teologia do Instituto Dom João Rezende da 

Costa – IDJRC. Conseguiram-se avanços significativos no que diz respeito ao 

reconhecimento da extensão como atividade fim da PUC Minas e implantação de 

modalidades de extensão nos cursos. Por isso, faz-se pesquisa-ação para o reconhecimento e 

conhecimento da extensão nos cursos, divulgação, via caderno da Extensão no Direito e 

diversas reuniões com colegiados e professores abordando as temáticas da extensão. 

Com objetivo de aperfeiçoar a gestão da extensão, garantir o fortalecimento dos 

processos internos e o desenvolvimento de novas propostas e frentes de trabalho, os 

professores membros do NDHI participam da Comissão de Edital de Projetos de Extensão, da 

Comissão de Formação e da Comissão de Monitoramento de Projetos, além de buscar, como 

parte de uma política contínua, a sedimentação das práticas de extensão nas suas distintas 

modalidades, a formalização e registro das ações extensionistas e a divulgação dos resultados 

alcançados. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O compromisso do Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão da PUC Minas com os 

Direitos Humanos marca suas ações de extensão na sociedade, sobretudo dirigidas a grupos 

sociais historicamente marginalizados. A busca de inovação e a efetividade de suas práticas 

reflete seu engajamento com as causas sociais prementes, principalmente, provenientes de 

populações em situação de vulnerabilidade. 

O Programa (A)penas  Humanos: ações interdisciplinares no âmbito da APAC/SL é 

um exemplo de ação extensionista realizada junto à população carcerária, pautado na Política 

de Extensão da PUC Minas e alinhado com os projetos curriculares dos cursos de graduação 

envolvidos. Conforme será conferido nas páginas seguintes deste livro, trata-se de um 

programa de extensão que tem como vetores o humanismo, a interdisciplinaridade e a 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, permitindo que a universidade 

cumpra sua função social. 
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A METODOLOGIA APAC 

 

Gustavo Salazar Botelho
1
 

 

A APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – foi criada em 

1972 por Mário Ottoboni, advogado e jornalista, que desenvolveu um trabalho com os presos 

da única cadeia existente em São José dos Campos, e ultrapassou as fronteiras de São Paulo e 

do Brasil a partir do início da década passada. As APACs são, grosso modo, penitenciárias 

que não utilizam força policial e as funções essenciais para seu funcionamento são praticadas 

pelos próprios detentos. Muito se discute sobre a eficácia da metodologia  APAC nos dias de 

hoje e no intuito de oferecer ao leitor respostas sobre tal discussão, neste capítulo, pretendo 

responder às seguintes questões:  i) Quais são as maiores contribuições da APAC na 

(re)educação dos condenados?  ii) Qual seria a melhor forma de avaliá-la e; iii) Quais dados 

estariam disponíveis para isso? 

Toda vez que um visitante entra pelas portas de uma APAC pela primeira vez fica 

espantado com o que acontece em suas dependências, pois ele não consegue entender como 

um regime prisional em que não há força policial pode funcionar. Apesar de as APACs ainda 

possuírem poucos números quantificando a eficiência da instituição, algumas conclusões 

lógicas nos saltam aos olhos. As APACs custam para o Estado, em média, R$900,00  por 

recuperando a cada mês, enquanto informações do sistema comum relatam que o preso custa 

aproximadamente R$3.000,00 por mês
2
. 

A segunda conclusão imediata é a qualidade do cumprimento de pena dos 

recuperandos em relação aos presos do sistema comum. No sistema comum, mata-se a toda 

hora, a comida é servida em condições horríveis, não há lugar suficiente
3 para todos os presos 

se deitarem – sendo o chão o lugar para isso –, o banheiro é impraticável e os agentes tratam 

os detentos por números do INFOPEN – Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias –, usando a violência para conseguirem o que querem, ou seja, tratam os 

detentos de forma bastante desumana. 

                                                      
1
 Presidente da APAC – Santa Luzia/Minas Gerais 

2
 Cf., por exemplo, dados fornecidos pela Ministra Cármem Lúcia em < 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83819-carmen-lucia-diz-que-preso- custa-13-vezes-mais-do-que-um-

estudante-no-brasil. 
3
 Os dados apresentados pelo DMF – Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e 

do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas  –  “revelam  que  a  população  carcerária  brasileira  é  de 

711.463 presos, o que coloca o Brasil na terceira posição mundial de maior população de presos. Ao mesmo 

tempo há um déficit de 354 mil vagas no sistema carcerário. Se se considerarem os mandados de prisão em 

aberto – 373.991 – a população carcerária saltaria para mais 1 milhão de pessoas”. Informação obtida em 

http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e- execucao-penal/cidadania-nos-presidios 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83819-carmen-lucia-diz-que-preso-
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/cidadania-nos-presidios
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/cidadania-nos-presidios
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Diferentemente dessa realidade, na APAC todos os recuperandos
4 devem viver 

segundo os ideais de uma família. Agressões não são toleradas, cada recuperando possui seu 

próprio leito e tem que manter seu banheiro muito limpo. A comida é preparada pelos 

próprios recuperandos, com muito zelo, todos os plantonistas, gerentes e diretores os tratam 

pelo nome, em uma relação que espelha um círculo de amizade. Além do mais, a 

discriminação de condenados por artigos do código penal e presença de líderes com regalias é 

combatida com muita seriedade. 

 

A RECUPERAÇÃO NA APAC 

 

A APAC fornece um serviço de custódia para preso por um terço do preço gasto no 

sistema comum e, sobretudo, oferece condições humanas no cumprimento de pena. Mas o que 

é mais importante na avaliação do método? Melhoria na educação, espiritualidade, 

convivência familiar, conhecimento profissional, senso de comunidade. Tudo isso pode ser 

resumido na palavra “recuperação” do indivíduo. Os atos criminosos cometidos por quem 

cumpre pena são terrivelmente repelidos pela sociedade, tornando o infrator das leis 

“marginalizado”. Como podemos esperar que um preso, depois de passar anos de sua vida em 

condições degradantes com seus colegas de cela, que também são apartados da sociedade, 

porque muitas vezes não tiveram oportunidades de ter  uma vida digna, retorne “recuperado” 

ao convívio social? 

Para recuperar o condenado, a APAC teria que tornar sua população carcerária apta 

para ser liberada à sociedade. Além de uma reeducação geral, o recuperando não poderia 

retornar ao crime. Assim, a proposta de recuperação da APAC é baseada em alguns princípios 

fundamentais. 

Primeiramente, a APAC congrega pessoas, voluntários ou empregados, que estão 

dispostos a conviver com os recuperandos por meio de uma relação de amizade e de extrema 

confiança. O amor e lealdade, que o criminoso muitas vezes não teve em sua família próxima 

e seus amigos, são encontrados agora. 

 

 

 

                                                      
4
 Nas APACs, alguns termos da ambiência carcerária são usados de forma específica, como por exemplo, a 

pessoa que cumpre pena não é chamada de preso, presidiário, detento, penitenciário, mas de “recuperando”. Tal 

mudança se dá pela proposta da instituição de buscar a (re)inserção social dos apenados pela filosofia que tem 

como slogan “Matar o criminoso e salvar o homem” 
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Confiança é atribuída a cada um deles para zelar pelo centro em que vivem, controlar a 

segurança e disciplina e realizar grande parte das funções essenciais ao funcionamento da 

casa. O recuperando começa a perceber que se ele não cuidar do ambiente onde vive, como se 

fosse sua casa, tudo pode acabar e, assim, voltar para o sistema comum. 

No sistema comum, ocorre juntamente o contrário. Os agentes penitenciários e 

gestores se colocam na posição de inimigos dos detentos. Agem como se o criminoso 

perdesse toda sua dignidade pelo erro cometido, não sendo merecedor de respeito. O interno é 

chamado por um número de cadastro, não podendo olhar diretamente nos olhos dos agentes e 

é maltratado e torturado para cumprir o sentimento de vingança que a sociedade e, 

principalmente a vítima, cobram como resposta. Até mesmo autoridades com altos cargos no 

governo justificam as mortes que acontecem nos presídios pelo fato de serem criminosos, 

estabelecendo, assim, menor valia em relação ao restante da população. 

É realmente difícil pensar em dar uma nova chance para pessoas que cometeram 

crimes, destruíram famílias e acabaram com vidas. O fato é que a violência do sistema comum 

só aumenta a revolta dos internos. Desse modo, quando relocada no convívio social, sairá pior 

do que quando foi presa. Mais pessoas então serão vítimas de crimes por aqueles que estavam 

encarcerados e, com o passar dos anos, a tendência de piora se estabelece. É preciso 

considerar que a maioria esmagadora da população prisional vem das classes mais baixas que 

não teve acesso à educação ou sequer uma família estruturada para ensinar princípios básicos 

de honestidade e fraternidade. 

Para haver recuperação, condição básica de funcionamento da APAC, é preciso que 

existam pessoas gestoras no sistema, que acreditem que é possível recuperar e que todos os 

condenados têm direito a uma segunda chance. O fato de permanecer encarcerado por um 

longo período não recupera por si só, pois é essencial que o criminoso seja trabalhado com 

muita seriedade durante o tempo de restrição de liberdade para que não volte a reincidir na 

criminalidade. 

 

A REINCIDÊNCIA 

 

A reincidência, retorno do ex-encarcerado a cometer crimes, é o parâmetro mais 

importante na análise do método. Não há muitos estudos sistematizados, tanto do sistema 

comum quanto das APACs, para avaliar o número de detentos que, libertos, após o 

cumprimento de pena, retornam a cometer crimes. 
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O que se escuta nos testemunhos dos próprios recuperandos é que o sistema comum se 

tornou uma “escola de formação” de criminosos. Os maus tratos praticados tornam o sujeito 

mais revoltado com a sociedade e o “networking” com diversas figuras famosas do crime, que 

também cumprem pena nas penitenciárias, tornam o preso mais capaz de ampliar sua 

atividade criminosa. Na APAC se escuta que há a recuperação do indivíduo, embora, ainda, 

não se possa comprovar essa afirmação estatisticamente. 

Como então seria medido o índice de reincidência? À primeira vista, seria facilmente 

definido pelos ex-presidiários que cometeram crimes, dividido pelo número total da mesma 

população. Mas como contabilizar os ex-detentos que reincidiram? Trânsito em julgado de 

sentença de condenação, iniciação do inquérito para apuração de crime, notícia boca a boca 

sobre o paradeiro da pessoa – há mortes decorrentes de brigas internas no crime e alguns ex-

detentos voltam à criminalidade e não são mais identificados. E para tornar mais difícil a 

apuração desse índice, os dados policiais são, na maioria das vezes, sigilosos e não há a 

intenção por parte do Estado de medir a reincidência. 

A coleta dos números para um estudo estatístico da reincidência está nos estágios 

iniciais. Resta saber se vamos ter no futuro uma base de dados confiável que poderá embasar 

decisões gerenciais para o sistema prisional. 

 

A APAC PODE SER A SOLUÇÃO PARA TODO SISTEMA PRISIONAL 

 

As APACs
5
 de Minas Gerais abrigam hoje uma média de 1.000 sentenciados. O 

sistema comum, também de Minas, tem 35.000 vagas, 55.000 pessoas presas e mais 20.000 

mandados de prisão em aberto para serem cumpridos. A APAC representa aproximadamente 

de 1% a 2% da população carcerária nesse estado, o maior em presença de APACs. A 

conclusão lógica é que a APAC ainda tem um longo caminho a percorrer para seu 

crescimento. Mas até quando? Qual a porcentagem que poderia ser abarcada pelo método? 

Dificilmente a APAC seria solução para todo o sistema prisional brasileiro. À medida 

que a porcentagem de condenados atendidos pela APAC fosse aumentando, algumas questões 

de escala teriam que ser repensadas rapidamente para acompanhar o crescimento da 

população carcereira. Os adeptos à metodologia teriam que ser encontrados e treinados. 

Pessoas dispostas a se voluntariar pela causa teriam que se multiplicar. Para ter direito a ser 

transferido para uma APAC, o condenado que tivesse definitiva a pena privativa de liberdade, 

                                                      
5
 http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/plural/edicao-01.htm 

http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/plural/edicao-01.htm
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teria que passar um tempo no sistema comum. Essa passagem sofrida pelas condições 

degradantes do sistema comum, antes de ir para APAC, seria reduzida ou não existiria. Isso 

diminuiria a valorização do sistema APAC pelo condenado. 

O que fazer então? Seria preciso o ser humano continuar sofrendo no sistema comum 

para valorizar sua transferência para uma APAC? A falta também de pessoas voluntárias e 

engajadas em semear a recuperação seria um fator impeditivo? 

A solução para tudo isso poderia ser, talvez, melhorias no sistema comum, utilizando 

partes da metodologia APAC. É claro que isso não é tão simples assim e estudos mais 

detalhados teriam que ser feitos. Seria imprescindível que as esferas governamentais 

envolvidas diretamente com o problema se conscientizassem da falência do sistema prisional 

e promovessem essa mudança. Mas o que se percebe é que, mesmo com todo o crescimento 

da metodologia APAC, ainda não há um convencimento geral de que o caminho para a 

melhora do nosso sistema deveria seguir nessa direção. 

A maioria dos presídios abre mão do trabalho do detento que poderia executar funções 

importantes no estabelecimento prisional. A alimentação é terceirizada, enquanto poderia ser 

preparada por eles próprios, os reparos das instalações prediais também poderiam ser feitos 

por eles e a organização da vida em comunidade dentro dos espaços poderia ser parcialmente 

transferida para a responsabilidade dos presos. 

Em qualquer organização ou empresa, as pessoas se estabelecem hierarquicamente em 

relação a sua cAPACidade, inteligência, sabedoria, honestidade, etc. Isso não é diferente em 

uma penitenciária. Há internos que estão dispostos a mudar de vida e arrependidos de seu 

crime. Assim, pessoas com pouco estudo poderiam trabalhar em determinadas tarefas 

enquanto outros que apresentam maior escolaridade poderiam assumir responsabilidades na 

cozinha, na manutenção predial e na organização da população carcerária. 

O novo modelo de gestão aproveitaria experiências boas que existem no sistema 

comum e uma grande parte da metodologia apaqueana. Uma mudança paulatina no modelo 

existente aconteceria até que se chegasse à gestão almejada. 

 

A APAC RECUPERA TODO TIPO DE PESSOA? 

 

Apesar de o método propor abarcar todos os internos de uma APAC, claramente se 

percebe que cada indivíduo tem seu caminho de crescimento, sua cAPACidade de mudança e 

seus anseios de vida, que não são facilmente corrigidos pelo tempo de estada na instituição. 
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Há traficantes que não estão dispostos a deixar as vultosas somas recebidas em troca 

de um trabalho digno rendendo um salário menor. Há homicidas portadores de 

psicopatologias que não são convencidos das falhas que cometeram. Há outros com distúrbios 

sexuais que não conseguem se controlar. Há dependentes químicos que precisam de 

tratamento médico. Além disso, a maioria dos ex-recuperandos retorna para as mesmas rodas 

de relacionamento que lhe ensinaram e delinquir. Mesmo que ele esteja “recuperado 

momentaneamente”, a rotina diária exercerá uma enorme tentação para voltar à vida pregressa 

do crime, semelhante ao que o cigarro faz contra todos os esforços para largar o hábito. 

Os recursos disponíveis nas APACs não são suficientes para individualizar o 

tratamento e, mesmo que ainda se investisse para atingir um estudo de cada recuperando 

separadamente, seria difícil conseguir. Muito esforço seria requerido. Então, o que se espera é 

que grande parte da conscientização do recuperando venha dele próprio e também dos seus 

colegas, que estão todo o tempo do dia juntos. Ao contrário do sistema comum em que a 

energia criminosa ronda entre os detentos, o amor tem que ser nutrido em uma APAC para 

ajudar na (re)inserção social. 

O que é realmente recuperação? Existe um estado de “em recuperação” ou 

“recuperado”? Todos os que nunca estiveram envolvidos em condutas criminosas, em 

desacordo com o ordenamento jurídico, em tese, não precisariam de recuperação. No entanto, 

percebemos que a cada dia, estamos mais experientes e muitos erros que cometemos no 

passado já serviram de aprendizado para não errarmos mais. Com o passar dos anos, vamos 

aprendendo a perdoar um parente ou amigo, a ter mais paciência com um colega de trabalho, 

ajudar uma pessoa necessitada. Os cristãos confessam seus pecados para que possam 

amadurecer nas suas escolhas e não pecar mais. Conseguiríamos atingir, um dia, o estágio que 

desejamos ou estaríamos aprendendo até o último suspiro? O tempo vai nos ensinar a 

encontrar a plenitude do caminho iluminado? 

O mesmo acontece com os recuperandos da APAC. O tempo de encarceramento na 

instituição pode não ser suficiente para alcançar o esperado pela sociedade ou mesmo pelo 

próprio recuperando. Mas iniciará uma trajetória na direção correta. Muitos anos de crime, 

dificilmente, são corrigidos com alguns anos de aprendizado. A mudança interna em todos 

nós toma tempo, requer persistência e acontece paulatinamente à medida que habituamos a 

fazer o que nos foi ensinado. O recuperando que entra na APAC totalmente transtornado pela 

vida do crime somada à prisão do sistema comum começa a perceber que as coisas deveriam 

funcionar  de  maneira  diferente.  A  desordem  que  era  combatida  com violência dá lugar à  
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convivência pacífica que é semeada pelo amor. A transformação interna inicia-se na 

metodologia, no apoio familiar, dos amigos, das oportunidades profissionais e de todo o meio 

que os cerca. 

Na realidade, a recuperação é o caminho e não a chegada!!! O tempo de APAC vai, 

com certeza, mostrar ideias de convivência em união, fraternidade, trabalho em conjunto pela 

casa, respeito aos funcionários e voluntários, amor ao próximo e à vida. Cada pessoa vai 

atingir um diferente estágio de maturação quando receber sua liberdade. 
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PESADELOS E SONHOS 

 

Bruno Carlos
1
 

 

As palavras são instrumentos de interação, capazes de executar diversas funções 

como informar, comunicar e relatar experiências. E é com este último objetivo que coloco 

minhas palavras em ação. Não com a intenção de descrever algo que li, assisti ou ouvi falar, 

mas, sim, algo que vivo. Afinal, eu sou mais um fruto de uma instituição que durante 45 anos 

vem semeando sonhos para pessoas que perderam sua cAPACidade de sonhar. Meu nome é 

Bruno Carlos, tenho 26 anos e há três anos sou recuperando da Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados – APAC de Santa Luzia. 

Durante três anos e três meses, fui uma das mais de 600 mil vozes que clamam por 

socorro no sistema convencional de prisão do nosso país. Nesse tempo tive a infelicidade de 

sentir na pele toda a intensidade da palavra sofrimento. Um sofrimento que a lexicologia com 

todos seus verbos, substantivos e adjetivos não é capaz de definir, pois somente quem viveu a 

miséria, a dor, o ódio, as humilhações, o abandono, as psicoses e as depressões que torturam a 

alma, sabe do que estou falando. 

No sistema carcerário comum, não existem espaços para sonhos, afinal em uma terra 

em que se semeia ódio nunca nascerá o amor. E, assim, são esquartejados nossos sonhos e 

perspectivas de um futuro melhor. E essa não é simplesmente a opinião de uma célula 

anônima que habitou por lá, os próprios números refletem essa teoria: de acordo com o IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), nos últimos anos os índices de reincidência em 

nosso país são de 70%. 

Felizmente, existem pessoas que acreditam em nós, apenados, que lutam com unhas e 

dentes em prol de seres humanos tidos por muitos da sociedade como o lixo populacional e 

que se esquecem de que do lixo se extraem riquezas, de que do lixo, se extraem medidas e 

ações para um mundo melhor. 

Mas, infelizmente, o preconceito é um vírus que tende a infectar cada vez mais e 

mais a artéria social. E as únicas armas capazes de combatê-lo são as vacinas: do amor, do 

diálogo, da compreensão e das oportunidades. 

Nesse contexto entram as APACs, instituições quase anônimas no cenário prisional 

de nosso país. A única luz de esperança vista pelos presidiários. 

 

                                                      
1
 Recuperando da APAC – Santa Luzia 
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Na APAC recebemos uma semente de sonho e as ferramentas necessárias para cultivá-

la.  Mas as pessoas que estão à frente do projeto deixam claro que nossos sonhos não podem 

ser apenas desejos. Temos que fazer deles projetos de vida, pois caso contrário, levaremos 

para fora dos muros todos nossos conflitos e nos tornaremos novamente escravo de nossas 

próprias ambições. 

Essa instituição têm um lindo, complicado e ambicioso objetivo: provar para o mundo 

que nenhum ser humano é irrecuperável e que todas as pessoas são maiores que seus erros. 

Mas sabemos que todo grande objetivo exige um grande processo, e assim podemos falar de 

alguns pilares trabalhados por essa metodologia de ressocialização.  

Se a APAC fosse um reino, a espiritualidade seria sua rainha e a disciplina a pedra 

mais preciosa de sua coroa. Esse projeto nasceu com um propósito puramente espiritual. 

Então, a religiosidade é algo trabalhado com muita seriedade pela metodologia apaqueana. 

Até mesmo porque a fé é um dos veículos mais persuasivos existentes, capaz de mudar as 

atitudes e a história de uma pessoa. 

Outro pilar interessante de pontuar é a disciplina que rege o local. Engana-se aquele 

que vem para APAC pensando que terá um cumprimento de pena fácil. A metodologia é 

muito rígida e a cada passo que o recuperando der, ele estará pisando em cima de uma regra. 

Fato que acaba contribuindo muito para a ressocialização do apenado, pois ele acostuma-se 

com os cumprimentos de normas, horários, deveres e outros tipos de organizações pessoais. 

Essa instituição se preocupa, também, com a reconstrução de nossa conduta moral, 

pois se busca, pelo método APAC, o resgate dos valores outrora perdidos e até mesmo valores 

que nunca tivemos. 

Outro grande compromisso que a metodologia tem é com a educação e a preparação 

do recuperando para o mercado de trabalho por meio de cursos básicos, profissionalizantes, 

escola e cursos superiores. 

Mas o leitor deve estar se perguntando: falei sobre sonhos, mudança de vida e 

propostas que a metodologia apaqueana tem para a ressocialização. Mas qual importância da 

APAC na vida do Bruno?  

Para que essa resposta seja ilustrada de uma maneira sóbria, preciso voltar no dia 21 

de fevereiro de 2014, a data em que pela primeira vez pisei nessa instituição. 
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Como a maioria dos que vem para essa unidade, cheguei sem nenhuma perspectiva de 

vida. Não tinha familiares que compartilhavam comigo a minha dor, uma profissão que 

alicerçasse meu retorno à sociedade e nem uma escolaridade que iluminasse meu caminho. 

Meu futuro era algo muito obscuro, pois eu não tinha metas a partir das quais poderia me 

sustentar. Diante disso, o retorno ao crime acabava sendo minha única e ignorante visão. 

Inicialmente, eu enxergava a APAC apenas como um local para cumprir minha pena 

de uma forma mais branda, sem passar pelas humilhações, que são comuns nos presídios 

convencionais e ter oportunidades de ganhar remições, além de desfrutar de algumas 

“regalias” proporcionadas pela instituição como: ficar solto o dia inteiro, fazer atividades 

laborais remuneradas, usar roupas comuns. Enfim, uma infinidade de situações que parecem 

ser simples, mas que acabam contribuindo para suavizar o comprimento de pena. 

Mas como diz o Dr. Mário Ottoboni, fundador e idealizador do método APAC, “as 

coisas só fazem sentido quando nós as conhecemos”. Após intensas sessões de palestras 

motivacionais, testemunhos de superação e muitas evangelizações, comecei a ser provocado. 

E isso me levou a fazer profundas reflexões. Então a semente que a APAC plantou de forma 

frutífera e solene no solo árido de meu coração começou a germinar. 

Comecei a fazer planos, criar metas e a sonhar em ser um espelho de superação para 

meus pares. Mas ainda eu não havia encontrado meu norte. Até que a escola foi implementada 

na unidade, no segundo semestre do ano de 2014. 

Contemplei no meio do infinito oceano do conhecimento a oportunidade de mudar 

minha história. Convidei-me a fazer a viagem mais eletrizante que um ser humano pode fazer. 

Enfrentei os complexos monstros das ciências exatas. Emocionei com nossa própria história 

sendo narrada na voz das ciências humanas e me apaixonei com toda magia e beleza das 

ciências naturais. Conheci culturas, costumes e grandes mentes que marcaram a história da 

humanidade. 

Aristóteles disse: “as raízes dos estudos são amargas, mas seus frutos são doces” 

Tomando essa frase como estímulo, dediquei-me intensamente aos estudos. Os livros viraram 

meu refúgio e meu destaque em sala de aula era algo muito visível. Adquiri autoconfiança, 

um vocabulário melhor e uma versatilidade de assuntos que nunca imaginei. 

Mas o que parecia ser algo somente positivo acabou gerando transformações negativas. Meu 

protagonismo em sala de aula acabou alimentando meu ego e minha soberba. Acabei me 

afastando do cotidiano da APAC e dedicando meus dias somente aos estudos. Esqueci que a 

recuperação envolve um conjunto de fatores que lhe darão condição de alcançá-la. 
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O ano de 2016 trazia consigo uma aurora que despontava solenemente no horizonte de 

minha visão, afinal esse seria o ano que precedia minha liberdade e meu sonho de retornar à 

sociedade estava próximo. 

Mas o que parecia ser um ano de vitórias, acabou sendo de fracassos. As mesmas 

flores que ornamentaram minha caminhada machucaram meus pés com seus espinhos. 

Conheci em 2016 a rigorosidade do regulamento disciplinar da APAC. Fui punido três vezes 

durante o ano, sendo duas faltas médias que originaram uma grave. Nos presídios 

convencionais em que anteriormente eu havia passado, nunca tinha sido advertido sequer 

verbalmente pelos agentes penitenciários. Passei momentos difíceis após o recebimento da 

notícia de que eu havia sido punido de forma tão rigorosa, pois nada machuca mais a pessoa 

presa de que o adiamento de sua liberdade. 

Mas o que caracteriza a singularidade de cada ser humano é a sua cAPACidade de dar 

a volta por cima. Eu tinha que aceitar essa situação como aprendizado, afinal é no crisol do 

fogo onde se purifica o ouro. 

Contrariando algumas expectativas, dei as costas para a depressão. Voltei a dar minhas 

aulas de reforço de inglês para os recuperandos, ocupei novamente cargos que exigem 

maiores responsabilidades. Logicamente não retribuí em nada tudo que a APAC fez por mim. 

Mas a gratidão é o sentimento mais nobre que um ser humano pode demonstrar e ela sempre 

se mostra nos momentos mais difíceis. 

O ano de 2016 que, de um modo geral havia sido péssimo, ainda poderia me trazer 

algo de positivo. O ENEM seria uma oportunidade de coroação por tudo aquilo que eu havia 

plantado nos anos anteriores. 

Infelizmente o resultado não foi o esperado.  Acabei indo bem na redação, atingi a 

marca de 900 pontos, e mal em outras matérias, o que acabou deixando meu aproveitamento 

geral mediano. Descobri que a estrada da pansofia é uma caminhada sem fim e que eu havia 

dado apenas o primeiro passo. Mas é assim que toda jornada começa. 

Acredito que eu não tenha sido aquele recuperando que se destaca em meio à 

população apaqueana no que se refere ao comprometimento com a metodologia. Mas a 

certeza que tenho é que fiz de minha estadia nessa instituição uma oportunidade de crescer. 

Talvez esse crescimento que acabei de citar carregue consigo certo egocentrismo, afinal o 

único beneficiado fui eu. Mas a grande ideologia da APAC é transformar criminosos em 

cidadãos úteis. Então, minha principal missão como recuperando não é honrar a APAC dentro 

de seus domínios, mas sim fora deles. Pois fora das fronteiras de nossos muros é onde estão 

nossas verdadeiras batalhas. 
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Existem sentimentos e situações vivenciados que somente palavras não são capazes de 

descrever sua totalidade. E esse foi meu grande desafio, descrever algo indescritível. Espero 

que minha experiência como parte desse organismo ilustre a importância das APACs no 

cenário prisional do país e do mundo. 

Infelizmente nosso projeto não é sustentável apenas com os recursos disponibilizados 

pelo governo estadual, tendo em vista que o custo per capita por recuperando é de 981,14 R$, 

para arcar com os gastos de uma estrutura física que possui cerca de 20,000 m² (tamanho 

da APAC de Santa Luzia\ M.G). Pagar 30 funcionários e oferecer para os recuperandos uma 

alimentação saudável e de qualidade, além de proporcionar para os reeducandos assistências 

previstas pela LEP (Leis de Execuções Penais) como assistência jurídica, odontológica, 

psicológica e médica não é fácil. Isso sem mencionar os enormes gastos administrativos. 

Enquanto isso, o sistema convencional recebe uma quantia de R$ 3.469,14 por presidiários e 

como retorno oferece números negativos para a sociedade, péssimas instalações, uma 

alimentação horrível e um tratamento desumano. 

Somos frágeis e carentes de ajuda, e para manutenção e sucesso de nossa proposta 

precisamos que pessoas se levantem a nosso favor. Por isso a participação da sociedade é de 

imensurável importância como voluntários, divulgadores, evangelizadores e parcerias de 

iniciativas privada e governamentais. Pois milhares de átomos constroem um corpo forte. 

Que minhas palavras sejam um veículo que desperte no leitor um sentimento 

filantrópico e que mais cidadãos se juntem a nós na missão de levar um sorriso para aqueles 

que se sentem tristes. Um abraço de conforto para os que estão abandonados e uma vírgula 

para aqueles que decidiram dar um ponto final em suas histórias.  

 

REFERÊNCIA 

Relatório final de atividades da pesquisa sobre reincidência criminal, conforme Acordo de 
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ESTREITAMENTOS DA ARTICULAÇÃO ENTRE PESQUISA E 

EXTENSÃO NA RELEITURA DAS PRÁTICAS “PSI” NO PROGRAMA 

(A)PENAS HUMANOS 

 

Maria Carmem Schettino Moreira
1
 

Luciana Kind do Nascimento
2
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O sujeito pensante não pode pensar sozinho; não pode pensar sem a coparticipação 

de outros sujeitos no ato de pensar sobre o objeto. Não há um “penso”, mas um 

“pensamos”. É o “pensamos” que estabelece o “penso”, e não o contrário. (Paulo 

Freire, 1969/2015, p. 85) 

 

O ponto de partida desta reflexão sobre extensão universitária é a pós-graduação 

stricto sensu, ambiente mais imediatamente associado à pesquisa. Como princípio expresso na 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

impõe-se sobre as atividades cotidianas da universidade. Contudo, a frequente fragmentação 

de ações é registrada por autores que analisam a tríade ensino- pesquisa-extensão no contexto 

da pós-graduação stricto sensu (MOITA; ANDRADE, 2005; 2009; PINHEIRO; CRUZ; 

CHESANI, 2016). Considerando a universidade de modo mais amplo alinhamo-nos ao 

argumento de Gonçalves (2015, p. 1230): “[a] consolidação do princípio da indissociabilidade 

entre Ensino, Pesquisa e Extensão é um desafio do presente.” 

Como símbolo da universidade moderna, a interlocução com a sociedade é tarefa posta 

historicamente desde o século XIX (SOUSA, 2010). Contudo, a variação nos modos de se 

compreender como essa interlocução deve ser feita e quais seriam as contribuições efetivas da 

extensão universitária gerou, ao longo da história, o que Sousa (2010) nomeia como “clareza 

conflituosa”. Por um lado, é consensual a importância da extensão. Por outro lado, o 

entendimento do que seja e de que práticas empreender sob a égide da extensão sofre 

variações. Segundo a autora, a importação de paradigmas como a Universidade Popular (de 

países europeus) e de Extensão Rural (dos Estados Unidos), foi feita de forma acrítica nas 

universidades brasileiras. 

                                                      
1
 Mestranda em Psicologia (PUC Minas), docente da Faculdade de Psicologia e do Programa (A)penas 

Humanos: ações interdisciplinares no âmbito da APAC – PROEX-PUC Minas. 
2
 Doutora em Saúde Coletiva (IMS/UERJ), com pós-doutorado em Psicologia Social (UFMG). Professora da 

Faculdade de Psicologia da PUC Minas. Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Psicologia  da PUC 

Minas. E-mail: lukind@gmail.com. 

mailto:lukind@gmail.com
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Pinheiro, Cruz e Chesani (2016) analisam as condições de emergência histórica da 

extensão, por meio dos conceitos de estilo de pensamento e coletivos de pensamento de 

Ludwik Fleck
3
. As autoras realizaram uma ampla revisão da literatura em periódicos 

científicos de modo a compreender como a extensão universitária na área da saúde tem sido 

definida. As influências históricas dos cursos de atualização e aperfeiçoamento e da extensão 

de serviços à comunidade, que marcaram a emergência da extensão universitária na Inglaterra 

e Estados Unidos, respectivamente, se fizeram sentir na inserção do termo na legislação 

educacional brasileira (PINHEIRO; CRUZ; CHESANI, 2016).  

 As autoras encontraram, em sua revisão de literatura, dois estilos de pensamento 

centrais. O primeiro, denominado pelas autoras como “extensão assistencialista”. As autoras 

listam os artigos que relatam como extensão a prestação de serviços à comunidade, 

profundamente marcada pelo saber superior da universidade. Nesses casos, perpetua-se a 

“visão messiânica, na qual sujeitos superiores vão depositar seus conhecimentos em pessoas 

recipientes, não considerando e respeitando seus saberes, valores e crenças, ao contrário, 

impondo-lhes os valores e saberes do extensionista.” (PINHEIRO; CRUZ; CHESANI, 2016, 

p. 103). O segundo estilo se pauta pela educação popular, com apoio nas contribuições de 

Paulo Freire, tendo em vista a autonomia e a emancipação, tendo como “pressuposto básico a 

busca de transformação social e propondo uma troca de saberes entre a universidade e a 

sociedade.” (PINHEIRO; CRUZ; CHESANI, 2016, p. 103). 

Assim como Pinheiro, Cruz e Chesani (2016), Sousa (2010) assinala a relevância das 

ideias de Paulo Freire sobre educação popular, vastamente difundidas nos anos 1970, como 

um marco para as transformações históricas da extensão universitária no Brasil. Freire 

(1969/2015) discorre de modo específico sobre o que admite como um  “equívoco 

gnosiológico da extensão”, tendo  como contraponto a comunicação, ou a “coparticipação dos 

sujeitos do ato de pensar” (FREIRE, 2015, p. 85).  

 

 

                                                      
3
 Fleck (1935/2010) produziu importantes questionamentos sobre a construção de fatos científicos, tendo estilos 

de pensamento e coletivos de pensamento como conceitos centrais. Por estilo de pensamento entende-se um 

sistema de opiniões construídas ao longo do tempo, como um saber sistemático e rico em detalhes, capaz de se 

estabilizar na explicação de objetos e fenômenos relevantes para a ciência. De acordo com Fleck (2010, p. 69), 

“uma vez formado, um sistema de opinião elaborado e fechado, constituído de muitos detalhes e relações, 

persiste continuamente diante de tudo que o contradiga.” Já os coletivos de pensamento são a comunidades 

intelectuais, com promoção constante de trocas de ideias, que se reproduzem através de um estilo de 

pensamento. Esse coletivo produz um pensamento que circula livremente na sociedade, promovido por 

atividades científicas. Os coletivos de pensamento dependem a legitimação social dos estilos que perpetuam, e, 

em geral, são formados por cientistas, especialistas e pesquisadores responsáveis pela circulação dos saberes. 
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As leituras que se amparam no texto de Paulo Freire, Extensão ou Comunicação, 

reproduzem a dimensão dialógica e emancipatória da extensão, evitando formas 

assistencialistas que se pautem na ideia de “transferência de conhecimento”, denominação 

frequentemente encontrada nos documentos que direcionam a pós-graduação no país, como 

veremos adiante. Em Freire, portanto, encontramos a extensão vinculada à prática educativa 

em que “[educar] e educar-se, na prática da liberdade, não é estender algo desde a ‘sede do 

saber’ até a ‘sede da ignorância’ para ‘salvar’, com este saber, os que habitam nesta. 

(FREIRE, 2015, p. 25) 

Ao lado dessas problematizações iniciais, destacamos que este texto é ponto de 

convergência para as autoras, que compartilham suas experiências de trânsito de mão dupla 

entre práticas de pesquisa e extensão, sempre articuladas com o ensino. O encontro das 

autoras no Programa de Pós-graduação em Psicologia deflagrou o diálogo que estimulou a 

escrita analítica em busca da compreensão sobre o que se potencializa com a aproximação 

mais intensiva entre pesquisa e extensão. 

O estreitamento entre pesquisa e extensão é proporcionado pelo investimento das 

autoras na releitura das práticas de Psicologia desenvolvidas no Programa de Extensão 

(A)penas Humanos: ações interdisciplinares no âmbito da APAC. O desenvolvimento de uma 

pesquisa de mestrado que analisa ex post facto uma prática de extensão nos estimulou a 

produzir este texto. De certo, modo, assumindo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão como desafio permanente, consideramos que tanto a pós-graduação stricto sensu, 

quanto a extensão universitária se enriquecem nesse processo. O texto, portanto, tem por 

objetivo expor como essa interlocução mais estreitada entre pesquisa e extensão se processa 

no âmbito da pós-graduação. 

O estudo é apresentado em duas partes. Na primeira, discutimos como a extensão 

universitária tem sido incorporada no âmbito das políticas científicas no Brasil, com apoio na 

revisão bibliográfica e documental realizada para esse fim. Argumentamos que a ênfase dada 

ao quesito Inserção Social e aos itens de Produção Técnica, que nos últimos anos tem guiado 

a avaliação de Programas de Pós-graduação em Psicologia no Brasil, podem conferir um novo 

fôlego para o desenvolvimento de práticas combinadas de pesquisa e extensão. 

A discussão proposta na primeira parte se ampara em dois conjuntos de documentos: 

1) os dois volumes do Plano Nacional de Pós-graduação (CAPES, 2010a) e a chamada 

pública mais recente para Bolsas de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e 

Extensão Inovadora (CNPq, 2017); 2) os Relatórios de Avaliação Trienal da área da 

Psicologia  dos triênios 2007-2009  (CAPES, 2010b)  e 2010- 2012 (CAPES, 2013),  além  do  
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Documento de Área que norteará a Avaliação Trienal 2017, que considera o quadriênio 2013-

2016 (CAPES, 2016). Esses textos são considerados documentos de domínio público, em 

conformidade com os que discutem Cellard (2010) e Spink, Ribeiro, Conejo e Souza (2014). 

Percorremos os dois primeiros conjuntos de documentos no esforço de localizar o que 

Cellard (2010) denomina de conceitos-chave que, neste caso, compõem o que se entende por 

extensão universitária no contexto da pós- graduação brasileira, de modo geral, e no campo 

específico da avaliação de programas de pós-graduação em Psicologia. Com essa estratégia, 

acompanhamos os “sentidos em circulação”, como proposto por Spink, Ribeiro, Conejo e 

Souza (2014), que vão, a nosso ver, construindo o que se entende por extensão universitária 

na seara da pós-graduação. Acompanhamos essas publicações em busca de três termos: 

“extensão”, “inserção social” e “produção técnica”. Ao longo das buscas, outros termos e 

expressões se destacaram como formas de os documentos se referirem à relação entre a 

produção de conhecimentos e a sociedade, a saber “transferência de conhecimento (ou de 

tecnologia)”, “desenvolvimento tecnológico” e “inovação tecnológica”. 

Na segunda parte do texto, expomos como o Programa (A)penas Humanos tem sido 

abordado na pesquisa de mestrado em andamento  e em que medida nossa reflexão sobre as 

articulações possíveis entre pesquisa e extensão tem se expandido.  Trazemos para o diálogo 

artigos publicados em periódicos científicos que discutem o lugar da extensão na pós-

graduação. Com os termos de busca “extensão”, “pesquisa” e “pós-graduação” no Google 

Acadêmico, selecionamos artigos científicos que pautam a articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão no âmbito da pós-graduação stricto sensu. Longe de ser exaustivo, esse 

levantamento bibliográfico teve cunho exploratório, permitindo-nos a aproximação com 

reflexões históricas e ou teóricas sobre a extensão onde a atividade precípua é a pesquisa. Os 

artigos acompanharão as discussões dos documentos e da descrição da pesquisa de mestrado, 

subsidiando nossa análise exploratória de como a extensão se relaciona com a pós-graduação 

stricto sensu. 

 

2 A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO SISTEMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

BRASILEIRO 

 

O Plano Nacional de Pesquisa e Pós-graduação 2011- 2020 (CAPES, 2010a), 

contrastado ao documento equivalente para o período de 2004-2010 (CAPES, 2004) não 

reafirma explicitamente o princípio constitucional de indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão. Em seu lugar, vemos proliferar as referências à inovação tecnológica e à 
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transferência de tecnologia como um princípio norteador da relação entre a pós-graduação e o 

desenvolvimento do país. A relação mais imediata é o com o ambiente de setores privados e 

públicos, mas, a despeito disso, o PNPG em vigor destaca o ambiente que estimula a inovação 

como um novo modelo de ciência, no qual “a ciência está fortemente articulada aos contextos 

de aplicação, ou seja, às demandas da sociedade, com maior responsabilidade social, em que 

os atores envolvidos trabalham de forma colaborativa e negociada” (CAPES, 2010a, p. 192). 

O documento preconiza, de modo direto, “novas modalidades de interação entre universidade 

e sociedade” que minimizem o tempo entre a produção de conhecimento e sua aplicação ou 

que envolvam a universidade em processos de desenvolvimento social e tecnológico. 

A ênfase no desenvolvimento tecnológico se revela no investimento progressivo na 

modalidade de bolsas de produtividade em desenvolvimento tecnológico e industrial, desde 

meados dos anos 2000 que, quando a expressão “extensão inovadora” é alinhada à 

denominação das chamadas. A recente Chamada CNPq Nº 09/2017 – Bolsas de 

Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora – DT (CNPq, 2017) 

utiliza “extensão inovadora” como expressão-chave, acentuando-a com a produção de 

soluções tecnológicas para a sociedade. De modo particular, essa edição da Chamada de 

bolsas DT inclui um Glossário, entre seus anexos, onde se lê as seguintes definições: 

 

Extensão tecnológica: atividade que auxilia no desenvolvimento, no 

aperfeiçoamento e na difusão de soluções tecnológicas e na sua disponibilização à 

sociedade e ao mercado. 

Inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e 

social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a 

agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo 

já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou 

desempenho. (CNPq, 2017, p. 14). 

 

Enquanto os documentos que apresentam o Sistema Nacional de Pós-graduação 

acentuam a relação entre universidade e sociedade por meio da transferência de tecnologia 

para os setores produtivos e públicos, a tendência da Área da Psicologia, responsável por 

avaliar os programas de pós-graduação no país a ela correspondentes, tem mostrado interesse 

em qualificar o que se reconhece como um valor: há pesquisas em Psicologia que se 

desenvolvem em estreito enlace com a sociedade. Dentre os quesitos considerados na 

avaliação de programas de pós-graduação pela Capes, a Inserção Social e a Produção Técnica 

são elementos a que daremos destaque. 
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A opção da Área de Psicologia tem sido, historicamente, a de ampliar a compreensão 

desses quesitos como pontos em que se vislumbra as contribuições efetivas dos programas de 

pós-graduação para a transformação social.  Como explicitado anteriormente, tomamos os 

últimos Relatórios de Avaliação Trienal (CAPES, 2010b; 2013) e o Documento de Área mais 

recente (CAPES, 2016) como documentos para dar visibilidade a como a extensão nos é 

apresentada. Os programas de pós-graduação em Psicologia brasileiros são fortemente 

influenciados por esses e outros documentos expedidos pela Coordenação de Área, 

modulando os modos de se fazer ciência, situação evidenciada por Santos e Kind (2016) na 

análise da ênfase na produção intelectual no cotidiano de pesquisadores bolsistas de 

produtividade em pesquisa do CNPq. De qualquer modo, os quesitos aqui em foco – inserção 

social e produção técnica – têm sido alvo de investimento e valorização das interações entre 

ensino, pesquisa e extensão. 

A inserção social, segundo Tourinho (2008) deve indicar uma colaboração entre pós-

graduação e sociedade de maneira orgânica. O autor assinala que ações socialmente relevantes 

que se esgotem em si mesmas não podem ser consideradas como inserção social, pois, em 

suas palavras. 

 

[...] a inserção social só constitui um resultado da pós-graduação quando associada a 

programas de produção de conhecimento e de formação de pesquisadores, o que 

parece óbvio, mas pode ser difícil de ser percebido ou considerado para quem está 

imerso em uma realidade com demandas impositivas em várias direções. 

(TOURINHO, 2008, p. 363, grifo nossos). 

 

O destaque para as “demandas impositivas em várias direções” tem a intenção de 

marcar os efeitos da avaliação Capes no cotidiano dos programas de pós-graduação e a 

inequívoca centralidade das atividades de pesquisa que o acompanha. Não é alvo deste 

capítulo explicitar os elementos que incidem sobre as práticas cotidianas de um programa de 

pós-graduação em Psicologia. A centralidade na produção bibliográfica qualificada foi alvo 

de discussão de Santos e Kind (2016), mas uma leitura breve dos documentos aqui elencados 

– relatórios e documento de área – mostra o progressivo incremento de especificações nos 5 

quesitos considerados no processo de avaliação, a saber: Proposta do Programa; Corpo 

Docente;  Corpo  Discente,  Teses  e  Dissertações;  Produção Intelectual; e Inserção Social. 

Nas tendências mais atuais, o investimento na internacionalização e a transferência de 

conhecimentos  e  tecnologias  em  interface   com   a   educação   básica   tem   sido   patente.  
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Documentos complementares para orientar os programas a elaborarem seus relatórios são 

ilustrações do quão complexo é o processo de avaliação e as muitas frentes que devem ser 

encampadas pelos programas (CAPES, 2016b; 2016c). 

O quesito inserção social está em vigor na avaliação de programas de pós-graduação 

desde 2007 (TOURINHO, 2008), e vem ganhando contornos mais claros nas orientações para 

construção de relatórios nas últimas avaliações (CAPES, 2010b; 2013; 2016a). Uma breve 

análise de como esse quesito é apresentado nos documentos de área da Psicologia mostra esse 

interesse crescente em refiná-lo. Na primeira avaliação em que foi instituído como quesito, lê-

se a expectativa da área sobre o que se avaliara: 

 

[...] tratou-se de avaliar se, além de bem estruturado internamente do ponto de vista 

de seus indicadores de pesquisa e formação, o Programa revelou ações que 

repercutiram em outras esferas. [...]. Ao mesmo tempo em que elevou para 15% o 

peso deste quesito na avaliação global dos Programas, a área de Psicologia busca 

avançar na definição das iniciativas que qualificam os Programas quanto à sua 

inserção social. A área entende que tal qualificação requer (a) um conjunto de 

realizações com impacto social para além da produção de conhecimentos e formação 

de pesquisadores, porém (b) fortemente articuladas ao sistema de produção  de  

conhecimento, de modo que não representem meramente atividades de extensão. 

(CAPES, 2010b, p. 15, grifos nossos). 

 

Prevaleceria, nos documentos subsequentes, a diferenciação entre a inserção social e 

atividades consideradas de extensão. Pensando na circulação de sentidos, os  documentos que 

indicam as diretrizes para a pós-graduação em Psicologia no país reiteram, a seu modo, a 

indissociabilidade entre formação, produção de conhecimento e transferência de tecnologia. 

No documento da Avaliação Trienal de 2013, equivalente ao primeiro triênio 2010-2012, 

lista-se dentre as prioridades da área “aprimorar indicadores e procedimentos para avaliar a 

inserção social dos Programas” (CAPES, 2013,  p. 29). 

O Documento de Área com data mais recente (CAPES, 2016a), reitera a proposição de 

continuar o aprimoramento da avaliação do quesito e especifica que a inserção envolve 

“transferência eficiente de conhecimento de ponta para setores sociais (diferente da extensão 

que pode ser realizada de forma independente do processo de produção de conhecimento e da 

supervisão de estágios curriculares ou extracurriculares de graduandos).” (CAPES, 2016, p. 

30). 

Outras duas novidades neste documento dizem respeito ao esforço de diferenciação 

entre inserção social e produção técnica, além da construção de critérios específicos para a 

avaliação   de  mestrados   profissionais.  Estes   últimos  têm  crescido  em número   no   país.  
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Na Avaliação Trienal 2013 a área computava apenas 2 mestrados profissionais no estado de 

São Paulo (CAPES, 2013). Em 2016 a área registrou 7 mestrados profissionais, sendo 4 na 

região Sudeste e 3 na Nordeste (CAPES, 2016a). 

A produção técnica é enfatizada no Documento de Área mais recente, no qual se 

promete “um aperfeiçoamento na avaliação dos produtos técnicos a partir da estruturação do 

Qualis Produtos Técnicos que melhor define as categorias que serão  consideradas  para efeito  

de avaliação.” (CAPES, 2016a, p. 29). Em documento à parte, a Coordenação de Área detalha 

minuciosamente o que se considerará como produção técnica qualificada (CAPES, 2016c). 

Nesse documento com orientações específicas sobre a construção de indicadores de produção 

técnica, diferencia-se do seguinte modo o peso que esta terá para programas acadêmicos e 

profissionais: “[nos] programas acadêmicos, os produtos técnicos têm papel complementar, 

enquanto, no mestrado profissional, os produtos técnicos têm papel tão relevante quanto a 

produção bibliográfica (artigos científicos e livros).” (CAPES,  2016c, s/p, grifos nossos). 

Os documentos aqui destacados mostram como a Coordenação de Área, apesar de 

reconhecer que a pesquisa em Psicologia, muitas vezes, se faz em estreita articulação com a 

sociedade, estabelece a produção bibliográfica como aquela com maior “peso” na avaliação. 

A formalização do Qualis Produção Técnica, prometida para a avaliação do último 

quadriênio, coincide com o crescimento de mestrados profissionais no país. Inferimos que, 

mais do que ampliar a compreensão da área sobre essa interlocução, são estabelecidos 

critérios mais claros para a avaliação dos mestrados profissionais, pelo peso dado à produção 

técnica como um dos diferenciais destes com relação aos mestrados acadêmicos. Ainda assim, 

o quesito inserção social permanece sendo um mecanismo importante de se reafirmar a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Na PUC Minas, temos expressa a prerrogativa de realização de práticas extensionistas 

na pós-graduação no Regulamento da Extensão (PUC MINAS, 2015). O Programa de Pós-

graduação em Psicologia da PUC Minas tem consistentemente se voltado para iniciativas de 

inserção social mesmo antes de o quesito ganhar a relevância que tem nos dias de hoje. 

Muitos docentes e discentes desenvolvem suas pesquisas no âmbito das políticas públicas, 

cumprindo o que a área preconiza como “transferência eficiente de conhecimentos”. 
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Nos últimos anos, pelo menos duas docentes têm se dedicado a práticas extensionais, 

orientando bolsistas de iniciação ao extensionismo e coordenando projetos de extensão
4
. A 

chegada do projeto de mestrado que se dedica a dialogar com o Programa (A)penas Humanos 

se deu em 2016, encontrou  franco acolhimento, em ambiente sensível ao desafio de tornar 

efetivamente indissociável práticas de ensino, pesquisa e extensão. 

 

3 O (A)PENAS HUMANOS E O COMPROMISSO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA COM A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

No projeto de pesquisa em desenvolvimento no curso de mestrado em Psicologia, 

desenhou-se, como objeto de estudo, a análise dos possíveis efeitos das práticas da  Psicologia 

na subjetividade  dos condenados cumprindo pena com privação de liberdade no Centro de 

Reintegração Social (CRS), também conhecido como Associação de Proteção e Assistência 

aos Condenados (APAC) em Santa Luzia. Paulatinamente delimitada como pesquisa ex post 

facto, tem-se trabalhado com o acervo documental produzido ao longo de quase uma década 

de atuação de uma das autoras no Programa de Extensão (A)penas humanos: ações 

interdisciplinares no âmbito da APAC de Santa Luzia. 

Desde 2008, a Psicologia, como campo de saber, passou a compor as práticas 

desenvolvidas no (A)penas humanos. O projeto da Psicologia expandiu-se ao longo dos anos, 

abarcando três conjuntos de ações: roda de conversa, plantão psicológico e atendimento 

individual. Foram variadas as estratégias de registros dessas ações, produzindo-se material 

documental extenso em foram de relatórios, registros fotográficos e textos diversificados 

produzidos por todos os agentes envolvidos (recuperandos, discentes e docentes). A questão 

trazida para a pós-graduação stricto sensu foi: quais seriam os efeitos dessas práticas na 

subjetividade dos recuperandos? A busca por responder a essa questão exigiu um desenho 

metodológico que permitisse analisar o material documental que registrou as intervenções 

psicológicas nos últimos cinco anos de realização de extensão, de 2011 a 2015, nos quais se 

enfatiza os registros de fala dos apenados. 

 

 

                                                      
4
 As professoras Maria Ignez Costa Moreira (http://lattes.cnpq.br/9583525781816196) e Luciana Kind 

(http://lattes.cnpq.br/2780090534877370) têm se dedicado ao desenvolvimento de projetos de extensão, quase 

sempre em coprodução de pesquisa, gerando orientações de extensionistas e produção bibliográfica e técnica. A 

despeito do destaque dado a estas duas docentes, outros pesquisadores do Programa desenvolvem seus projetos 

de pesquisas em aberta interlocução com a sociedade nas áreas da segurança pública, saúde e proteção social. 

http://lattes.cnpq.br/9583525781816196
http://lattes.cnpq.br/2780090534877370
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O acervo documental se constitui de fotografias, cartas, bilhetes, histórias de vida, 

poemas, poesias, peças de teatrais, dedicatórias, desenhos, canções, hinos e depoimentos 

elaborados pelos recuperandos da APAC. Constam ainda, relatórios das ações desenvolvidas 

no âmbito da Psicologia. 

Os dados desta pesquisa, portanto, são de natureza documental. Os documentos 

analisados, quando produzidos, seguiram os princípios da pesquisa-ação, como definida por 

Thiollent (2008) da seguinte maneira: 

 

[...] a pesquisa ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida 

e realizada em estreita associação com uma ação ou com resolução de um problema 

coletivo no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 

do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 

2008, p. 16) 

 

O material empírico produzido no âmbito das práticas de Psicologia teve o 

envolvimento de homens aprisionados e condenados pela justiça com privação de liberdade. 

A escolha da APAC de Santa Luzia como local para a realização da pesquisa se deu por 

diversos motivos. Em primeiro lugar foi considerada importância dada por essa instituição 

prisional demandar da universidade um trabalho de cunho social interdisciplinar, de caráter 

humanizador e com o compromisso de a instituição de ensino superior pactuar na 

implementação de suas ações, intervenções que pudessem dar conta da questão da exclusão 

social da população marginalizada. Em segundo lugar, destaca-se o ideário humanista, 

consoante à experiência em extensão universitária que se preconiza na Pró-reitoria de 

Extensão da PUC Minas (PROEX PUC Minas). Destacamos que a PUC Minas entende a 

extensão universitária como uma prática integral e socialmente reconhecida como cidadã, 

ética, fundada na defesa da justiça e dos direitos humanos. 

Assim posto, em 2008, elaborou-se um projeto de extensão, submetido ao edital de 

seleção de projetos e programa extensionistas da PROEX. Assim, o projeto intitulado 

“Recuperando o gosto de ler – uma intervenção socioeducativa na APAC de Santa Luzia”, 

elaborado com a participação de uma das autoras, foi selecionado e em decorrência disso, 

iniciou-se o trabalho nesta referida penitenciária. Com o passar do tempo, esse projeto inicial 

foi incorporado ao então denominado “Projeto APAC”, vinculado ao Núcleo de Direitos 

Humanos e, mais tarde ainda, ao denominado Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão da 

PROEX. Quando dessa incorporação, o projeto da Psicologia ganhou novo título e passou se 

chamar “A escuta psicológica no sistema prisional”, como resposta às demandas recorrentes 

oriundas da prática da Psicologia na referida instituição prisional. Em decorrência da 
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ampliação da proposta, o projeto da Psicologia se conectou a outros seis cursos da PUC 

Minas, e o antes denominado “Projeto APAC” passou a se constituir como um programa de 

extensão, exercendo-se a interdisciplinaridade como importante atributo do ensino e da 

pesquisa. Com essa nova delimitação, o “Projeto APAC” passou a ser referido como 

(A)penas humanos: ações interdisciplinares no âmbito da APAC de Santa Luzia. 

O campo das intervenções é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados 

(APAC) de Santa Luzia, entidade jurídica sem fins lucrativos que tem por objetivo auxiliar a 

justiça da execução da pena, “recuperando o preso, protegendo a sociedade, socorrendo a 

vítima”. Trata-se de uma instituição prisional que tem como meta principal garantir a 

recuperação e a reintegração dos condenados à sociedade. 

Salientamos que, durante o desenvolvimento da investigação formalizada como stricto 

sensu, por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, foi necessário submeter o 

projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da PUC Minas. Além dos documentos que 

estavam arquivados como acervo pessoal da pesquisadora, trabalhou-se com registros do 

Banco de Dados Eletrônicos do Programa APAC localizado no NDHI, da PROEX PUC 

Minas, o qual se presta à identificação dos recuperandos que chegam à APAC em Santa 

Luzia. Contou-se com o apoio da PROEX no acesso aos registros pertencentes ao NDHI, 

garantindo-se a aprovação do projeto no CEP. 

Ao se aproximarem da nova prisão, a APAC de Santa Luzia, os detentos recém-

chegados são acolhidos pelos estudantes da Psicologia, utilizando-se como instrumento de 

mediação um questionário com a finalidade de registrar a identificação, os interesses pessoais, 

questões relacionadas à saúde, lazer, educação, cultura, esporte, família, trabalho, prisões 

anteriores. Essas pequenas entrevistas são realizadas individualmente e as respectivas 

informações após anotações recebem tratamento informatizado e são registrados devidamente 

no Banco de dados do Núcleo Direitos Humanos e Inclusão da PROEX. Somente os 

professores partícipes do referido programa têm acesso ao material documental para consulta, 

estudos de caso, pesquisas. Embora o questionário não tenha sido incluído no quadro dos 

documentos selecionados como principais, para posterior análise, há de se aclarar que é por 

meio desse instrumento que a pesquisadora apresenta aos recuperandos “novatos”, que 

adentram ao sistema APAC de Santa Luzia, o projeto de trabalho da Psicologia. 

Ressaltamos que os documentos arquivados pela pesquisadora são diversos e, em seu 

montante estabeleceu-se critérios para estruturar corpus da pesquisa. O Quadro 1 dispõe os 

documentos estudados na  pesquisa  de mestrado, tendo em vista a  análise  na  perspectiva  da  

 



43 PRÁTICAS DE EXTENSÃO DA PUC MINAS NA APAC: histórias que (trans)formam   
 

pesquisa qualitativa. Na coleta de dados, enfatiza o aspecto subjetivo para compreender e 

interpretar experiências. Destarte, o principal critério de seleção dos documentos foi que nele 

se encontrasse registros da fala direta dos recuperandos. 

 

Quadro 1: Documentos selecionados para análise documental 

Nº 
TÍTULO DO 

DOCUMENTO 
SÍNTESE LOCAL AUTORIA 

Doc 1 

Relatórios de 

atendimentos na Roda de 

Conversa em ambos os 

regimes 

Registro escrito em forma de relatório 

técnico-científico pelos estudantes 

extensionistas. 

PUC Minas 

Estudantes 

extensionistas 

de Psicologia. 

Doc 2 
Atas das supervisões 

Clínicas 

Registro escrito em forma de atas de cada 

supervisão clínica. 
PUC Minas 

Estudantes 

extensionistas 

de Psicologia 

Doc 3 

Trabalhos de extensão 

escritos e de 

apresentação em 

Fotografias dos 

recuperandos na PUC 

Minas 

Apresentações escritas pelos extensionistas 

em eventos tais como: semana da 

diversidade em psicologia, Situações de 

participação em eventos universitários. 

Coral, e o Grupo musical Recuperando o 

Samba. 

PUC Minas 

Estudantes 

extensionistas 

de Psicologia 

Doc 4 

Fotografias de 

recuperando s na 

APAC/SL 

Fotografias de ações de recuperandos no 

interior da APAC por ocasião de festas, 

comemorações, casamentos, formaturas, 

festa de família, danças, peça teatral, 

outros. 

PUC Minas 

Estudantes 

extensionistas 

de Psicologia 

Doc 5 
Textos escritos dos 

Recuperandos 

Poemas, poesias, textos livres, cartas (para 

as estudantes extensionistas), bilhetes 

(também), histórias de vida, cartões, para 

professores e/ou extensionistas. Registros 

escritos de próprio punho e/ou oralizados e 

escritos pela professora e extensionistas 

envolvidos. 

APAC/SL 
Recuperandos 

da APAC/SL 

Doc 6 Dicionário de termos 

Construção de um dicionário com as 

expressões que utilizam no sistema 

prisional comum. 

APAC/SL 
Recuperandos 

da APAC/SL 

Doc 7 Processo de Avaliação 

Registro escrito e através de gráficos da 

avaliação realizada pelos recuperandos 

sobre o trabalho desenvolvido pela 

psicologia. 

APAC/SL 
Equipe da 

Psicologia 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Os documentos elencados no quadro acima foram relacionados tendo em vista a 

natureza do registro, a presença de fala direta dos recuperandos,  produzidas no exercício da 

convivialidade promovida pelas ações da equipe de Psicologia. Eles expõem as peculiaridades 

das histórias, experiências vividas, no decorrer do trabalho nesse campo social junto aos 

recuperandos.  O propósito da seleção diz respeito ainda às estratégias que funcionaram como 

disparadores de se colocarem em fala, na condição de uma “confiança” construída entre a 

pesquisadora, os estudantes da equipe e os apenados. 
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O propósito do presente texto não é explanar sobre os resultados da pesquisa de 

mestrado, mas mostrar como a configuração de práticas extensionistas, desenvolvidas sob a 

égide da pesquisa-ação, se redesenha no contexto da pós- graduação stricto sensu. Como 

exposto na seção anterior, as diretrizes para a pós-graduação brasileira acentuam a 

“transferência de conhecimento e/ou tecnologia” na relação entre a universidade com a 

sociedade. A atividade precípua de programas de pós-graduação é com o desenvolvimento de 

pesquisas, guardando uma relação bastante circunscrita com práticas extensionistas em 

indicadores de avaliação como inserção social e produção técnica. A lição que temos 

aprendido com o acolhimento da pesquisa de mestrado cujos contornos gerais foram aqui 

descritos é o quanto se amplia o entendimento das ações de extensão, por um lado, e como se 

enriquece o horizonte investigativo, por outro. 

Um analisador importante para nossas discussões é a escassez de produção 

bibliográfica que se dedique de modo explícito a discutir a  indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão no contexto da pós-graduação stricto sensu, a despeito do estímulo à 

relação entre níveis distintos de formação em propostas de extensão presente na Política 

Nacional de Extensão Universitária (FORPROEX, 2012). Dentre os poucos textos 

encontrados, Moita e Andrade (2005; 2009) se dedicaram a tarefa semelhante à nossa, 

relatando a experiência de estágio profissional de pós-graduação como gerador de reflexões 

sobre a “tridimensionalidade do fazer universitário autônomo, competente e ético.” (MOITA; 

ANDRADE, 2009, p. 269). Os autores acentuam do/a orientador/a de mestrado e doutorado 

como aquele que teria o papel de “motivador, supervisor e avaliador de todo o processo de 

pesquisa em que se encontram seus alunos, ajudando-os a enxergar nessa atividade uma ética 

balizada pelo bem-estar das comunidades envolvidas na pesquisa.” (MOITA; ANDRADE, 

2009, p. 277). Contudo, a posição dos autores é que os professores e professoras da pós-

graduação falham nessa tarefa, centralizando sua prática na supervisão da pesquisa. Moita e 

Andrade (2009) atribuem à segmentação característica da prática universitária em que a 

graduação se dedica ao ensino e, eventualmente, à extensão, a pós-graduação à pesquisa, 

sendo esta hierarquicamente considerada superior às outras duas. 

Em nossa experiência, o ambiente do Programa de Pós-graduação em Psicologia 

favorece um diálogo estreito entre pesquisa e extensão, como interfaces de produção de 

conhecimentos que se potencializam mutuamente, com evidentes impactos nas práticas de  

ensino. Estamos seguras de que percorremos um caminho frutífero, borrando as fronteiras 

claras entre pesquisa e extensão e abrindo da pós-graduação stricto sensu um terreno fértil 

para a inovação nos modos de se produzir conhecimentos e práticas em Psicologia. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As discussões apresentadas expõem pontos de convergência para as autoras, que 

partem de experiências de trânsito de mão dupla entre práticas de pesquisa e extensão. É 

inevitável a (re)construção de posicionamentos no envolvimento crescente com projetos de 

extensão/pesquisa  para ambas. Na reflexão aqui empreendida, aprimora-se o entendimento do 

consenso discursivo em torno da indissociabilidade entre pesquisa e extensão. Esse consenso 

discursivo, nem sempre coincide com as práticas que dizem articular pesquisa e extensão. 

Defendemos que a relação entre pesquisa e extensão se potencializa quando a pós-graduação 

stricto sensu envolve agentes – docentes e discentes – dispostos/as a articulá-la. 

Estamos cientes de que o caminho de discussão aqui proposto, por partir das 

normativas que alimentam a pós-graduação stricto sensu, situam a extensão como algo que 

pode se alinhar à pesquisa, mas de modo peculiar. No plano discursivo, a interlocução com a 

sociedade se evidenciaria nos indicadores de inserção social ou produto técnico, sem se perder 

de vista a ênfase na pesquisa e na formação de pesquisadores/as. Nossa experiência expande 

esses indicadores. A pesquisa, ela mesma, se põe a serviço da extensão, permitindo o 

aprofundamento da compreensão das ações ali desenvolvidas. Mas, ao mesmo tempo, a 

extensão indaga a pesquisa, forçando uma aproximação mais estreita com a extensão. 

Nesse sentido, acolhemos a ideia de superação de práticas pouco emancipadoras 

reforçando as dimensões de intersubjetividade e intercomunicação como marcas desejáveis, 

como contraponto que tensiona a extensão, conforme proposto por Freire (2015). O educador 

escreveu seu ensaio questionando os sentidos assistencialistas habituais na extensão 

universitária nos anos 1960. Aqui, recuperamos esses princípios – intersubjetividade e 

intercomunicação – como forma de compreender o que temos feito no exercício de colocar 

em estreito diálogo a pesquisa e a extensão. Defendemos que, como 

pesquisadoras/extensionistas, também nos transformamos no processo de pesquisar e intervir 

em nossos campos de atuação. Certamente saímos transformadas das práticas de pesquisa e 

extensão aqui relatadas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo visa apresentar o estudo de caso de dois dos recuperandos atendidos 

pelos extensionistas do curso de Direito que atuam no Programa (A) Penas Humanos, que 

consiste em um programa multidisciplinar de extensão universitária desenvolvido pela PUC 

Minas na APAC de Santa Luzia/MG, desde o ano de 2007. 

As práticas extensionistas desenvolvidas no Programa envolvem cerca de 10 (dez) 

docentes e de 50 (cinquenta) discentes de 06 (seis) cursos de graduação, a saber: Ciências 

Biológicas, Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Letras, Psicologia e Serviço Social. Tem como 

público-alvo cerca de 150 (cento e cinquenta) condenados à pena privativa de liberdade e seus 

familiares. O curso de Direito é responsável por acompanhar o processo de execução penal 

dos recuperandos atendidos. 

A presença e as ações de intervenção na APAC de Santa Luzia buscam a 

conscientização e a interação entre os envolvidos, com a formação crítica de alunos 

preparados para intercessões capazes de remodelar o tratamento dispensado ao preso pelo 

corpo social. Dessa forma, acredita-se que uma das primeiras ações de modificação da 

sociedade excludente deve ser a de fazer com que ela perceba e assuma a sua responsabilidade 

para com aquele que ela excluiu da convivência social. 

A convivência entre a sociedade e o reeducando é, pois, fundamental para que ocorra 

um processo de mudança nela própria. A presença externa no cárcere com o estabelecimento 

de contatos entre o preso e a sociedade ajuda a desmistificar a figura do criminoso enquanto 

ser essencialmente diferente, que carrega em si a característica da periculosidade. 
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A abertura à presença externa no cárcere, ainda que pontual, se considerarmos a 

amplitude do sistema prisional, permite o conhecimento das limitações e dificuldades que 

permeiam o cumprimento da pena de prisão. O conhecimento das dificuldades estimula 

relações solidárias entre a sociedade e o preso, bem como minimiza a demanda social por 

punição como forma principal para a solução de conflitos. 

Na perspectiva do apenado, o programa representa a tentativa de minimizar os efeitos 

da assimilação dos valores próprios das prisões com a consequente alienação em relação aos 

valores diversos daqueles, na medida em que visa ampliar as perspectivas do sentenciado, 

trazendo para o ambiente prisional a abordagem de temas não necessariamente vinculados ao 

cotidiano da prisão através de, por exemplo, palestras e debates. Aliado a isso, o fato de as 

atividades serem desenvolvidas por professores e alunos denota ao sentenciado a sensação de 

acolhimento e confiança no porvir, não obstante o alheamento provocado pela privação da 

liberdade. 

Diante desse quadro, o programa ora apresentado tem como objetivo geral subsidiar a 

prática de ações extensionsistas que estimulem relações solidárias entre a sociedade e o 

recuperando. Dentre os objetivos específicos, busca-se estimular o desenvolvimento de 

intervenções no sistema prisional compromissadas com os direitos humanos da população 

carcerária, bem como propiciar uma formação cidadã e crítica, por meio da qual professores e 

alunos possam perceber a corresponsabilidade entre o Estado e a sociedade no processo de 

execução penal e na garantia dos direitos das pessoas privadas de liberdade. 

Para além da amplitude do Programa (A) Penas Humanos, o presente trabalho faz um 

recorte metodológico para apresentar especificamente as intervenções desenvolvidas pelo 

curso de Direito, notadamente as resultantes de dois estudos de caso levantados a partir das 

ações desenvolvidas pelo referido curso que muito instigaram os alunos na busca  por 

alternativas. 

Através da exposição dos casos, pretende-se criticar o posicionamento jurisprudencial 

majoritário acerca do critério de fixação do marco inicial de contagem do prazo para a 

concessão de novos benefícios quando da aplicação do artigo 111 da Lei de Execução Penal 

(LEP) e propor um novo entendimento a ser seguido. Acredita-se que a partir do momento em 

que a matéria abstratamente estudada ganha um nome, um rosto e uma história, a relevância 

do debate do tema pode ser mais facilmente percebida. 
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O problema objeto deste breve estudo surge a partir da unificação das penas, ou seja, 

da junção de duas ou mais guias de execução
4
, fruto de condenações diversas. Isso se dá 

quando sobrevém outra condenação ao apenado no curso do cumprimento de pena por outro 

crime. 

Ocorre que, por uma divergência na interpretação do art. 111 da LEP, que trata da 

unificação das penas, alguns entendimentos se formaram acerca de qual seria a data-base
5 para 

o cálculo de futuros benefícios, a depender se consideram ou não que referida unificação 

causa a interrupção do prazo para a concessão dos benefícios, o que será detalhado adiante. 

Diante das diversas interpretações possíveis acerca do art. 111, verifica-se que no 

juízo de Santa Luzia estava sendo aplicado o entendimento mais gravoso à liberdade do 

recuperando, primando pela manutenção do encarceramento em detrimento daquela 

interpretação que seria a menos danosa. 

Não obstante o cumprimento de pena deva ser regido pela busca da ressocialização e, 

na APAC, mais especificamente pelo intuito de “salvar o homem e matar o criminoso” 

(OTTOBONI, 2001), diante das diversas possibilidades de interpretação do artigo 111 da 

LEP, optou-se pela interpretação mais gravosa à liberdade do recuperando. 

A interpretação apresentada pelo Judiciário estimulou os extensionistas a pesquisarem 

o tema na tentativa de desconstruir a lógica que orientou as decisões, buscando apresentar 

soluções compatíveis com a redução dos danos na execução da pena. 

O despertar propiciado pela vivência das práticas extensionistas personificaram um 

problema que sequer é discutido na Universidade, mas que ganhou relevo, a partir do 

momento em que os efeitos da decisão puderam ser percebidos, dada a proximidade do 

extensionista com o encarcerado. 

 

 

 

                                                      
4
 A guia de execução, também chamada de guia de recolhimento, tem previsão nos artigos 105 e 106 da LEP. 

Trata-se de documento expedido quando da sentença condenatória que dará origem ao processo de execução, 

onde tramitarão todos os incidentes de execução da pena imposta.  Trata-se de documentação que indica, além 

da qualificação do condenado, os dados referentes à sua condenação como duração da pena, data prevista para 

o término, dentre outros. Desta forma, cada condenação dá origem a uma guia de execução que será 

encaminhada ao juízo responsável pelo acompanhamento do cumprimento da pena. Quando o sentenciado 

possui duas ou mais condenações as guias de execução são unificadas em um processo único, formando uma 

unidade na execução. 
5
 A data-base para o cálculo de benefícios é o marco temporal a ser considerado como o início ou reinício do 

cumprimento da pena para fins de aferição do tempo necessário para concessão de direitos como progressão de 

regime ou livramento condicional. É a partir desta data que é contado o prazo para concessão de benefícios. 
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2 DA PRÁTICA EXTENSIONISTA: APRESENTAÇÃO DOS CASOS OBJETO DE 

ESTUDO 

 

Os estudos de caso que ora se apresentam, como tantos outros em situação similar, 

gerou profunda inquietação na equipe de extensionistas do curso de Direito que integra o 

Programa (A)Penas Humanos. 

Nesse sentido, verificou-se que, a partir do momento em que a matéria abstratamente 

estudada é contextualizada e vivenciada  em atividade extramuros, torna-se possível que os 

conhecimentos sejam partilhados de forma cíclica entre estudantes e sentenciados. "A 

sociedade deixa de ser um objeto das interpelações da ciência para ser ela própria sujeita de 

interpelações à ciência". (SANTOS, 2004, p. 30) 

E, neste processo de sucessivas intervenções multifacetadas, o estudo de caso que ora 

se apresenta mostra-se como produto da interseção entre o conhecimento científico e as 

demandas do grupo social com o qual os estudantes interagem. 

Trata-se dos casos do recuperando D.C.S., condenado a 19 anos e 2 meses de reclusão 

pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35   da Lei 

11343/06) e tentativa de homicídio (artigo 121, CP) e  do recuperando R.D.B, condenado a 29 

anos e 2 meses por  duas tentativas de homicídio (artigos 121 e 14 do CP) e por tráfico e 

associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei 11343/06). 

O primeiro caso que apresentamos é o do D.C.S. Preso há 05 anos, ele se encontrava 

em regime semiaberto, desempenhando trabalho externo, com carteira assinada - como é 

exigido para tal - quando sobreveio nova condenação, por crime praticado antes do início do 

cumprimento da referida pena. Trata-se de condenação pelo crime de tentativa de homicídio, a 

pena privativa de liberdade de 07 anos. Essa condenação transitou em julgado em 06 de 

novembro de 2015. 

Em razão da nova condenação, foi feita a unificação das condenações em 07 de julho 

de 2016, tendo como data - base para a concessão de novos benefícios a data do trânsito em 

julgado da sentença condenatória então unificada. Diante disso, o recuperando foi regredido 

para o regime fechado. Considerando o entendimento adotado, a progressão de regime para o 

semiaberto está prevista para 22 de julho de 2017. 
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O que se discute no caso em questão é que, para além da regressão de regime 

resultante do quantum da pena aplicada, a adoção da data do trânsito em julgado da sentença 

como data-base para o cálculo de benefícios - em detrimento de dois outros entendimentos 

que poderiam ser adotados adiante apresentados - fez com que a progressão de regime tivesse 

um atraso aproximado de 1 ano e 8 meses, já contabilizados os dias declarados remidos. 

Verifica-se que se retirou do regime semiaberto um sujeito que já estava inserido no 

mercado formal de trabalho, com comportamento exemplar. Disso, o que salta aos olhos é a 

falácia da pena como forma de ressocialização, denotando que esta visa apenas neutralizar, 

apartar o preso da sociedade. 

Ora, se o fim da pena é a ressocialização; se a metodologia da APAC preconiza a 

morte do criminoso e a salvação do homem (OTTOBONI, 2001); como conceber que alguém 

que já estava a largos passos do mundo do crime seja compelido a reiniciar a sua trajetória no 

cárcere? 

Se o objetivo da pena consiste no restabelecimento da vida em sociedade, sobretudo 

voltada ao trabalho “honesto” e formal, não se justifica que, havendo alternativas 

interpretativas, conforme demonstrado no próximo item, o julgador opte por aquela que mais 

se distancia da ressocialização do apenado. 

Nesse contexto, mostra-se clara a adesão do judiciário à política criminal de 

encarceramento, de forma que pouco importa a individualização da pena, ou seja, o nome, o 

rosto, a história de quem a cumpre. 

O segundo caso que apresentamos é o do recuperando R.D.B, preso há 3 anos e 10 

meses em razão da condenação a pena de 29 anos e 02 meses de privação da liberdade. Como 

já estava preso preventivamente desde 22/07/2013, tão logo foi proferida a sentença 

condenatória, procederam à unificação das penas, ainda que pendente recurso da defesa e da 

acusação e, portanto, sem o trânsito em julgado desta condenação. 

Neste caso também foi adotado o entendimento de que a data-base para o cálculo de 

benefícios deveria ser a do trânsito em julgado da última condenação unificada (11/05/2015) 

em detrimento da data da sua mais recente prisão (22/07/2013), ou, ao menos, a data em que 

as condenações foram unificadas. 

Nessa situação, especificamente, houve atraso de cerca de 1 ano na concessão da 

progressão de regime pela adoção da data do trânsito em julgado como data-base para a 

concessão de benefícios - se compararmos com o resultado advindo da adoção da data da 

última prisão. 
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Assim, considerando que o recuperando estava preso preventivamente por este crime 

desde 22/07/2013, esta seria a data mais indicada como data-base, vez que desde então estava 

preso em razão do mesmo crime cuja condenação foi posteriormente unificada. 

Mesmo que não se entenda pela utilização desta data (da prisão preventiva) porque até 

então ainda não havia condenação a ser unificada, poderia ser adotada, ao menos, a data da 

unificação. Isso porque as penas já estavam unificadas, em execução provisória, não se 

justificando a alteração da data-base pela simples superveniência do trânsito em julgado. 

Em outros termos, mesmo tendo sido feita previamente a unificação, quando do 

trânsito em julgado da sentença penal condenatória alteraram a data-base para a data do 

trânsito, agravando ainda mais a situação do sentenciado. 

Ora, a partir do momento em que as condenações foram unificadas, a última ainda por 

meio de guia de execução provisória, iniciou-se o cumprimento simultâneo das penas de 

forma que não se justifica a alegação de que somente a partir do trânsito em julgado é que o 

recuperando efetivamente iniciou o cumprimento da pena referente àquele crime. 

Novamente o Judiciário, dispondo de diversas correntes interpretativas para decidir 

sobre a questão a unificação, optou por aquela mais gravosa ao apenado. Descuidou-se de que 

a principal função dos juristas é a de conter o poder punitivo estatal em prol da defesa dos 

Direitos Humanos e ao interpretar a lei, observar os princípios constitucionais abrangidos pelo 

Estado Democrático de Direito (ZAFFARONI; BATISTA, 2003, p. 40). 

Destaca-se que há este vem assumindo a função de dar respostas rápidas aos clamores 

sociais por mais justiça (leia- se, vingança) e menos impunidade: 

 

O sentimento geral de ausência de segurança, que prevalece atualmente na sociedade 

brasileira, decorrente do aumento significativo da criminalidade violenta, associada 

a exigência de uma resposta penal mais célere, tem favorecido o discurso da lei e da 

ordem, que no campo do processo penal, resume-se ao utilitarismo processual. Esse 

utilitarismo pode ser traduzido na relativização dos direitos fundamentais 

individualizados e na adoção de uma política criminal policialesca, inspirada na 

prevalência da segurança pública.  (SANTOS; MARQUES, 2008, p.1975). 

 

Ocorre que a sociedade da qual se busca aplacar os anseios é uma sociedade 

pressuposta
6
, inominada, que supostamente tem interesse no atropelo de direitos e garantias 

fundamentais em nome de supostos bens de maior relevância: a segurança e confiabilidade no 

Judiciário. 

                                                      
6
 Nesse sentido, Cf. LEAL, Rosemiro Pereira. Processo civil e sociedade civil. In: Virtuajus - Revista Eletrônica, 

v.4, n.2, dez. 2005. Disponível em: < 

http://www.fmd.pucminas.br/Virtuajus/2_2005/Docentes/PDF/processo%20 

civil%20e%20sociedade%20civil.pdf>. Acesso em 25 out. 2016 

http://www.fmd.pucminas.br/Virtuajus/2_2005/Docentes/PDF/processo
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A "convenção social" não é pensada como "uma ficção, uma mistificação (mitificação) 

erguida ideologicamente por uma falange de patrimonializados (sociedade civil) que se 

sucedem na história a imporem a sua hegemonia (paradigma) por uma violência estrutural 

secularmente acumulada." (LEAL, 2010, p. 140). 

Autoriza-se uma "racionalidade advinda dos condutores do sistema jurídico 

(legislador, julgador) que justificam a fundamentação das decisões não mais a partir da lei 

escrita, mas derivada de uma realidade social já posta por convenções sociais adrede e 

supostamente acatadas no bojo da sociedade fantasmal". (LEAL, 2010, p. 150) 

Talvez por não pensar o mito da "convenção social" como oriundo de uma sociedade 

excludente (estrategicamente incutida no imaginário dos indivíduos, como se natural fosse) é 

que não se tem questionado a utilização da interpretação como mecanismo de negação de 

direitos e subjugação dos sujeitos indesejáveis. 

Diante de uma lei que pouco diz, questiona-se a estratégia
7
 que existe por detrás da 

abertura semântica de certos dispositivos legais, a permitir a ingerência dos centros de poder 

no destino daqueles que não são considerados sujeito de direitos. 

 

3 DIVERGÊNCIA QUANTO AO MARCO INTERRUPTIVO PARA CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS 

 

A discussão do impacto da unificação da nova condenação no caso em apreço decorre 

da divergência que há quanto à determinação da data-base para concessão de benefícios 

quando sobrevém nova condenação no curso da execução de outra pena. Como será narrado, 

existem ao menos três correntes que defendem diferentes marcos para a concessão dos 

benefícios, mas vem prevalecendo - como ocorreu nos casos que apresentamos - a 

interpretação mais gravosa ao sentenciado. Passa-se à explicitação da divergência que gira em 

torno da unificação das penas. 

A unificação de penas é o instituto através do qual se reúnem as diversas penas 

impostas a um sentenciado advindas de mais de um processo criminal, formando-se uma 

unidade na sua execução penal, isto é, deixam de existir duas ou mais guias de execução para 

que haja apenas uma, na qual as penas unificadas são cumpridas simultaneamente. Como é 

próprio do instituto, há a soma das penas e também a soma do período cumprido em cada 

processo. 

                                                      
7
 Neste sentido, Cf. CUNHA, Rosa Maria Cardoso. O caráter retórico do princípio da legalidade. Porto 

Alegre: Síntese, 1979. 
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A LEP, em seu artigo 111 caput e parágrafo único, dispõe que sobrevindo uma nova 

condenação no curso da execução penal, a determinação do regime de cumprimento de pena 

será feita pela unificação da nova condenação ao restante da pena que está sendo cumprida. 

Dessa forma, cabe ao juiz determinar o novo regime de cumprimento da pena observando que 

deve ser descontado na soma das penas, o tempo já cumprido pelo condenado in verbis: 

 

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou 

em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo 

resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração 

ou remição. 

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena 

ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. (BRASIL, 

1984) 

 

Observa-se que o referido dispositivo legal trata especificamente da determinação do 

regime de cumprimento de pena quando sobrevém nova condenação, estando inclusive 

inserido na "seção II" da LEP, intitulada: "dos regimes". Assim, tal dispositivo legal não versa 

sobre o marco inicial para a concessão de novos benefícios sendo que não há previsão legal na 

LEP sobre a questão. 

Cumpre esclarecer que quando há modificação do regime em razão da unificação
8
, na 

forma do que dispõe o art.111 da LEP, há correntes que defendem que a data para concessão 

de novos benefícios será a data em que foi operada a regressão de regime. Isso porque o 

sentenciado precisa cumprir no regime anterior, para a concessão da progressão de regime, 

1/6, 2/5 ou 3/5 da pena - a depender da espécie do crime praticado - conforme redação do art. 

112 da LEP: 

 

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a 

transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o 

preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom 

comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas 

as normas que vedam a progressão. (BRASIL, 1984. Grifo nosso.) 

 

 

 

 

 

                                                      
8
 Isso ocorre quando a soma da nova condenação com o restante da pena  que está sendo cumprida resultar em 

patamar superior ao permitido para início de cumprimento da pena naquele regime, na forma do §2º do art. 33 do 

Código Penal: regime fechado para pena superior a oito anos; semiaberto para pena superior a quatro anos e 

inferior a oito; regime aberto para pena inferior a quatro anos. 
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Então o apenado necessariamente precisaria cumprir determinada fração da pena em 

regime fechado para progredir para o semiaberto. O mesmo quando se trata de progressão do 

semiaberto para o aberto. Havendo a regressão de regime torna-se necessário o cumprimento 

de determinada fração naquele regime para então progredir novamente para o regime 

semiaberto. 

No entanto, a discussão de maior relevo gira em torno da modificação da data-base 

para concessão de benefícios quando há unificação das penas sem alteração do regime. 

Como, por exemplo, nos casos em que sobrevém nova condenação quando o sentenciado 

ainda está recluso em regime fechado. 

Torna-se então importante apresentar o posicionamento adotado pelos juízes, bem 

como pelos tribunais superiores, acerca do marco interruptivo para a contagem de prazo para 

a concessão de novos benefícios quando da unificação de penas. 

Para alguns juízes, a decisão mais coerente e também a mais benéfica para o 

condenado é ter como referência, para o marco temporal, a data da mais recente prisão. Este 

entendimento se vê fundamentado no argumento de que não há previsão legal acerca da 

matéria e por isso a analogia não poderia se dar in malam partem. (MINAS GERAIS, 2013). 

Justifica-se também em razão de que o sentenciado não pode ser prejudicado em razão da 

morosidade da justiça no julgamento do outro crime, caso fosse adotada a data do seu trânsito 

em julgado. (MINAS GERAIS, 2012a). 

Todavia, diferentes julgados já consideram a data da sentença de unificação das penas 

como marco inicial para a respectiva contagem, visto que os cumprimentos das penas se darão 

de forma simultânea a partir desta decisão que determina a reunião das condenações (MINAS 

GERAIS, 2010 e MINAS GERAIS, 2009). Os julgados fazem referência ao posicionamento 

de Mirabete, segundo o qual: 

 

Por uma interpretação lógica deve-se entender o seguinte: se não é modificado o 

regime com a adição da nova pena, deve cumprir um sexto da soma do restante da 

pena em cumprimento com a nova sanção; se operar a regressão, conta-se um sexto 

a partir da transferência, tendo como base para o cálculo o que resta da soma das 

penas a serem cumpridas (...). A soma das penas também servirá de base para a 

concessão de livramento condicional, da conversão para pena restritiva de direitos 

(art. 180), saídas temporárias (art. 124) etc. (MIRABETE, 2000, p. 322- 323). 

 

Por outro lado, o entendimento dominante no STF (BRASIL, 2010) e STJ (BRASIL, 

2014) é no sentido de que a unificação de nova condenação àquela que já estava em 

cumprimento gera a interrupção do prazo para a concessão dos benefícios. Com a interrupção, 

haveria o reinício da contagem do período aquisitivo de benefícios a partir do trânsito em 
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julgado da última condenação, tomando como base o somatório das penas a cumprir 

descontando a já cumprida. Este também é o posicionamento do TJMG firmado no incidente 

de uniformização de jurisprudência nº 1.0704.09.136730-7/002 de 2012. (MINAS GERAIS, 

2012b). 

Verifica-se que no incidente de uniformização de jurisprudência instaurado no TJMG, 

não houve relevante fundamentação para a decisão que determinou a data-base como aquela 

do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, limitando-se a "fundamentação" da 

decisão ao argumento de autoridade de que este é o posicionamento que prevalece no STJ.  

Registram-se votos divergentes, no sentido de que o sentenciado não poderia ser 

onerado pela morosidade no julgamento do recurso, que fatalmente prorrogaria a data do 

trânsito em julgado. 

Compulsando a decisão do STF no habeas corpus número 101.023/RS, verifica-se que 

o argumento utilizado para referendar a decisão do STJ que optou pela interrupção  do prazo 

para concessão de benefícios, indicando como marco a data do trânsito em julgado, baseia-se 

na interpretação dos artigos 111 e 118, II da LEP (BRASIL, 2010). 

Segundo decidiu o STF no habeas corpus referenciado, a superveniência de nova 

condenação definitiva no curso da execução criminal sempre altera a data-base para 

concessão de benefícios. Isso porque:  

 

se a legislação prevê a possibilidade de regressão de regime, quando a unificação 

das penas resultar na necessidade de sua alteração, resta evidente que a data-base 

também deve ser alterada, uma vez que seria ilógico regredir o regime do 

sentenciado sem se alterar o termo inicial para concessão de benefícios, pois chegar-

se-ia à situação absurda de, ao mesmo tempo em que se reconhece a necessidade de 

regressão em razão da condenação superveniente, esta não surtiria efeito pelo fato de 

o preso já ter direito à progressão. (BRASIL, 2010) 

 

Em uma primeira observação, destaca-se que a decisão não leva em consideração as 

hipóteses em que há unificação das penas sem alteração do regime, como nos casos em que o 

sentenciado já está em regime fechado quando sobrevém nova condenação. É o caso do 

sentenciado R.D.B. que mencionamos no nosso estudo de caso. 

Para além desta relevante omissão, este posicionamento mostra-se flagrantemente 

ilegal, dada a ausência de previsão legal para tanto. A lei não menciona que a superveniência 

de nova condenação interrompe o período aquisitivo de benefícios, tampouco indica que a 

data-base para a concessão de benefícios nessa hipótese será a do trânsito em julgado: 

 

 



58 PRÁTICAS DE EXTENSÃO DA PUC MINAS NA APAC: histórias que (trans)formam   
 

Merece crítica o posicionamento de que o  marco interruptivo corresponde à data do 

trânsito em julgado da última condenação, medida esta causadora de insegurança 

jurídica (pois deixa o condenado a mercê da morosidade estatal) e evidentemente 

prejudicial ao condenado. Na verdade, nem mesmo deveria ocorrer a interrupção, 

tendo em vista o eixo interpretativo de que pena cumprida deve ser assim 

considerada para todos os efeitos. Nessa perspectiva, a data-base continuaria a ser 

acertadamente a data do início do cumprimento da pena originária. (ROIG, 2014, p. 

239) 

 

O prejuízo de se adotar este entendimento é patente porque desconsidera todo o tempo 

de pena cumprido antes do advento da nova condenação e a contagem para a concessão de 

futuros benefícios recomeça do zero, quando do trânsito em julgado da nova condenação. 

Dessa forma, essa interpretação do Supremo acaba utilizando-se da analogia in malam 

partem, vedada pelo direito penal. 

Ressalta-se que o Ministro relator chega a reconhecer expressamente a ausência de 

previsão legal ao dizer que "embora não haja previsão expressa na lei acerca da aludida 

alteração do termo inicial para concessão de benefícios, esta conclusão é uma consequência 

necessária dos dispositivos legais sob exame, visto que afigurar-se-ia incoerente a 

possibilidade de regressão de regime de um condenado em razão de nova reprimenda sem a 

alteração da data-base". (BRASIL, 2010). 

Em decorrência do Princípio da Legalidade, a ausência de previsão legal não autoriza 

o emprego do recurso interpretativo da analogia vedado, como regra, no direito penal:  

 

O sentido do Princípio da Legalidade é proteger o homem frente à possibilidade de 

inflição de uma pena, por isso se proíbe a analogia in malam partem, isto é, que 

prejudica o sujeito, cerceando, fora dos limites da lei, sua liberdade (BRANDÃO, 

2010, p. 60). 

 

Portanto, apenas a analogia in bonam partem, isto é, que beneficia o sujeito, é 

permitida pelo direito penal, porque não restringe a liberdade humana, mas contribui para 

estendê la (BRANDÃO, 2010, p. 60). 

Para além do atraso na concessão dos benefícios, este posicionamento gera 

insegurança jurídica, pois deixa o condenado a mercê da morosidade estatal (ROIG, 2014, p. 

239) no julgamento do recurso. Serve também de desestímulo à garantia fundamental da via 

recursal, já que o recurso prorroga o trânsito em julgado da sentença e, por conseguinte, a 

data- base para concessão de benefícios. 

No entanto, isso não foi observado quando da decisão. Aliás, no mesmo habeas 

corpus supracitado o Ministro relator fez coro ao Subprocurador-Geral da República, Mario 

José Gisi, tratando como elucidativa a argumentação segundo a qual "a alteração da data-base 
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é consequência do ônus a ser suportado pelo preso por ter advindo no curso da execução da 

sua pena nova condenação, pouco importando se por delito praticado antes ou após o início do 

cumprimento da pena, pois a LEP não faz tal distinção". 

Ocorre que a adoção desse entendimento faz o acusado suportar um ônus que advém 

não só da nova condenação em si mesma, mas também um ônus que decorre da morosidade 

estatal no julgamento do recurso, o que fatalmente prorroga o trânsito em julgado e, portanto, 

a data-base para a concessão de futuros benefícios. 

Diante desse contexto, percebe-se que o entendimento majoritário dos tribunais 

superiores e do TJMG é eivado de ilegalidade, não obstante esteja sendo o entendimento 

majoritariamente aplicado. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo partiu das experiências vivenciadas por extensionistas que se 

sensibilizaram com rostos e histórias carentes de voz. Identificou-se a necessidade de discutir 

e reconstruir a interpretação predominante nos tribunais superiores acerca do marco temporal 

para a concessão de benefícios na hipótese de unificação de condenações. 

Nota-se que o posicionamento majoritário segue uma interpretação maléfica para o 

sentenciado, restando este prejudicado devido ao prolongamento da sua permanência no 

cárcere. Diante desse entendimento perverso, o sentenciado se distancia cada vez mais da 

sociedade, indo contra a proposta de ressocialização da Lei de Execução Penal. 

Dado o silenciamento a que estão submetidos os encarcerados, pouco se sabe dos 

diversos D.C.S. e R.D.B. que viram frustradas as chances de retomar a liberdade em razão da 

frieza das decisões que se importam mais com o ônus pela prática criminosa, e menos com o 

criminoso que falaciosamente se pretende ressocializar.  

O rancor punitivo dos tribunais denotam decisões irracionais, ávidas por dar 

satisfação a uma sociedade pressuposta que pede mais vingança e menos justiça. Do outro 

lado de dentro do cárcere, vidas sofrem as repercussões de decisões mais apelativas do que 

legais. A despeito dos princípios que regem o sistema jurídico, a política criminal de 

encarceramento prevalece. 

Diante do exposto, é imperioso buscar alternativas para garantir que as decisões se 

mostrem como espelhos da legalidade e constitucionalidade, em detrimento de mero 

simulacro retoricamente construído para dar à execução a função de locus de uma cruel 

política criminal vingativa de encarceramento. 
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Faz-se necessário reafirmar a importância do compromisso dos juristas na contenção 

do poder punitivo estatal sem descuidar que, ao interpretar a lei, devem observar as balizas do 

Estado Democrático de Direito esboçadas nos princípios constitucionais que limitam o 

exercício do poder punitivo em favor da liberdade e dignidade dos sujeitos. 
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LEITURA: CONDIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA? 

 

Daniella Lopes Dias Ignácio Rodrigues
1
 

Dayane Argentino Dias
2 

Nicolas Walter Santos
3
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O valor social da leitura é um paradoxo. Por um lado, há inúmeras campanhas – 

públicas e privadas – que objetivam incentivá-la
 4

. Por outro, tais estímulos ignoram “os 

modos de inserção dos sujeitos nas formas de cultura e estabelece em torno da questão da 

leitura juízos de valor do tipo ‘bom’ ou ‘mau’” (BRITTO; BARZOTTO, 1998, p. 1), pois, há 

sempre o pressuposto de que o sujeito leitor é melhor do aquele que não lê e de que a leitura é 

uma fonte inesgotável de prazer, ou ainda, de que por meio dela o sujeito inclui-se 

socialmente, torna-se mais inteligente, culto, etc. O problema de visões como essas é que o 

objeto da leitura nunca é colocado em discussão, ou seja, incentiva-se a leitura, sem levar em 

conta o quê e como se lê. Esse ponto de vista é defendido por Britto e Barzotto ao afirmarem 

que 

 

a supervalorização da leitura em si, como espécie de comportamento sempre 

saudável e desejável, conduz à mitificação da leitura e à fetichização do livro e do 

ato de ler. Mais  ainda, faz com que se perca completamente a crítica histórica e a 

percepção de que a leitura tem sido muito mais instrumento de dominação (as 

classes dominantes sempre tiveram a leitura a seu serviço) do que de redenção de 

pessoas ou de povos. Ninguém fica melhor ou pior, mais solidário ou misantropo, 

mais crítico ou alienado porque passa a ser leitor. Pode ser, mas não há aí uma 

relação de necessidade. Objetivamente, ao contrário do que quer fazer crer o 

discurso da leitura redentora, não há vínculo necessário entre a leitura e 

comportamentos saudáveis, positivos. (BRITTO; BARZOTTO, 1998, p. 2). 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Professora do Curso de Letras da PUC Minas. Coordenadora do projeto Pelas Letras!, na APAC-Santa Luzia. 

2
 Graduanda do curso de Letras da PUC Minas. Extensionista do projeto Pelas Letras!, na APAC-Santa Luzia. 

3
 Graduando do curso de Letras da PUC Minas. Extensionista do projeto Pelas 

Letras!, na APAC-Santa Luzia 
4
 Por exemplo, a Amazon, em 2016, lançou uma iniciativa para estimular a ampliação de práticas de leitura. O 

Instituto Ayrton Senna, Catraca Livre e Leitura No Vagão apoiaram a campanha, que incluiu doações de livros 

pela cidade. Cf., www.institutoayrtonsenna.org.br/ 

http://www.institutoayrtonsenna.org.br/
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A mídia tem mostrado, inclusive, que Fernandinho Beira Mar é leitor voraz e que 

continua, pela cadeia, comandando o tráfico
5
. 

Na mesma direção dessas campanhas, a Portaria 276 de 20 de Junho de 2012, busca, 

por meio do seu Art. 1º, “instituir, no âmbito das Penitenciárias Federais, o Projeto ‘Remição 

pela Leitura’, em atendimento ao disposto na Lei de Execuções Penais, no que tange à 

Assistência Educacional aos presos custodiados nas respectivas Penitenciárias Federais”. Em 

seu Art. 4º prevê-se que 

 

o preso terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para leitura de uma obra 

literária, clássica, científica ou filosófica, entre outras, apresentando ao final deste 

período uma  resenha a respeito do assunto, possibilitando, segundo critério legal de 

avaliação, a remição de 04 (quatro) dias de sua pena e ao final de até 12 (doze) 

obras lidas e avaliadas, terá a possibilidade de remir 48 (quarenta e oito) dias, no 

prazo de 12 (doze) meses, de acordo com a cAPACidade gerencial da Unidade 

(DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, 2012). 

 

Como se vê, a possibilidade de leitura “transforma-se em fato necessário, 

independentemente do tipo de leitura que se faça e das condições em que ela se dá” 

(BRITTO; BARZOTTO, 1998). Mas por buscar, incessantemente, a construção de uma 

sociedade justa que, nas palavras de Antonio Candido “pressupõe o respeito dos direitos 

humanos”, o projeto Pelas Letras!, realizado na APAC - Santa Luzia,  desde o primeiro 

semestre de 2016 e proposto pelo curso de Letras da PUC Minas, proporciona atividades de 

leitura e escrita como artefatos para a construção da cidadania, atendendo à Portaria 276. O 

pressuposto  que sustenta tal projeto é o de que “a fruição da arte e da Literatura em todas as 

modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável” (CANDIDO, 2001, p. 191).  

Argumenta também o autor, no que se refere às funções da Literatura na constituição 

do homem, para quem todo homem deveria ter direito a ela, como se deve ter direto à 

moradia, à escola, à saúde, à justiça, ao lazer, à liberdade de crença e de opinião, que é preciso 

conceber a leitura como ferramenta libertadora do homem, que o humaniza na medida em que 

lhe permite a inserção nas práticas sociais de uso da escrita, o diálogo com o outro, a 

(re)significação  de  sua  história  de  vida,  o acesso aos bens culturais (a arte e a Literatura). 

 

  

                                                      
5
 Cf. MS: preso, Beira-Mar é leitor voraz de best-sellers - 

http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI2099581-EI5030,00- 

MS+preso+BeiraMar+e+leitor+voraz+de+bestsellers.html; Beira-Mar comandava quadrilha de dentro de 

presídio em Rondônia: Mulher de outro detento levava bilhetes do traficante nas partes íntimas - 

https://oglobo.globo.com/rio/beira-mar-comandava-quadrilha-de-dentro- de-presidio-em-rondonia 

http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0%2C%2COI2099581-EI5030%2C00-MS%2Bpreso%2BBeiraMar%2Be%2Bleitor%2Bvoraz%2Bde%2Bbestsellers.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0%2C%2COI2099581-EI5030%2C00-MS%2Bpreso%2BBeiraMar%2Be%2Bleitor%2Bvoraz%2Bde%2Bbestsellers.html
https://oglobo.globo.com/rio/beira-mar-comandava-quadrilha-de-dentro-de-presidio-em-rondonia
https://oglobo.globo.com/rio/beira-mar-comandava-quadrilha-de-dentro-de-presidio-em-rondonia
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Todas essas funções subjazem a compreensão de que a Literatura “não corrompe nem edifica 

[...] mas, trazendo livremente em si o que chamamos o bem e o que chamamos o mal, 

humaniza em sentido profundo, porque faz viver" (CANDIDO, 2001, p. 806). 

Nessa mesma perspectiva, está a posição da UNESCO de que “nenhuma educação é 

possível sem habilidades literárias” e de que “a construção de leitores (pessoas que 

transponham a condição de alfabetizados, para se tornarem letrados)” está na base de 

“políticas e programas de incentivo à leitura voltados para alterar cenários de sociedades de 

não-leitores”
6
. A prova do PISA, que mede habilidades leitoras de estudantes na faixa-etária 

de 15 anos, (Programme for International Student Assessment) é um dos exemplos desses 

programas. Seu objetivo é 

 

produzir indicadores que contribuam para a discussão da qualidade da educação nos 

países participantes, de modo a subsidiar políticas de melhoria do ensino básico. A 

avaliação procura verificar até que ponto as escolas de cada país participante estão 

preparando seus jovens para exercer o papel de cidadãos na sociedade 

contemporânea. (INEP, 2015.) 

 

Por fim, o projeto justifica-se, em primeiro lugar, por sua contribuição para a 

(re)inserção dos recuperandos da APAC na sociedade, pois é preciso investir num 

“movimento pelo direito de poder ler, [...] pois o excluído de fato da leitura não é o sujeito 

que sabe ler e que não gosta de romance, mas o mesmo sujeito que, no Brasil de hoje, não tem 

terra, não tem emprego, não tem habitação” (BRITTO; BARZOTTO, 1998, p. 3) e 

acrescenta-se: o sujeito que se encontra privado de seu direito de ir e vir, justamente, pelo fato 

de, entre outros tantos, não ter tido a oportunidade de educação. Em segundo lugar, destaca-se 

a possibilidade inconteste de formação dos extensionistas que participam do projeto tanto do 

ponto de vista humanista quanto profissional. 

Do que dissemos, fica claro para os integrantes do projeto Pelas Letras! que  a leitura é 

um direito humano e não uma mera “ferramenta” de inserção social. Aliás, temos clareza de 

que não é a leitura que conduz o indivíduo à inserção social; pelo contrário, é a inserção 

social, que lhe possibilita ler o mundo de outra forma (BRITTO, 1999). Acreditamos que a 

leitura pode, sim, entre vários outros artefatos simbólicos, tornar-se ferramenta de inserção 

social ou de reinserção, no caso da leitura carcerária, desde que aquele que lê seja leitor e não 

um mero decodificador do código escrito.  

 

 

                                                      
6
  http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163170e.pdf. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163170e.pdf
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Vejam que distinguimos artefato de ferramenta, assim como Rabardel (1999) o faz. Na 

perspectiva do autor, o artefato designa todo objeto de origem humana, sociohistoricamente 

construído, que pode ser material (a máquina), imaterial (o programa do computador) ou 

simbólico (a leitura). Já o instrumento só existe se o artefato for apropriado pelo usuário por si 

e para si. Nesse sentido, se o recuperando, por exemplo, não se apropriar por si e para si da 

leitura, fazendo dela um instrumento de construção de cidadania, a lei não passará de um 

simples artefato disponibilizado pelo sistema judiciário. Esse é justamente um dos objetivos 

do projeto: oferecer aos recuperandos da APAC um olhar crítico sobre a leitura para que 

possam, por meio dela, ressignificar sua história de vida. 

Essa perspectiva sobre a leitura está ancorada nos estudos da linguística da enunciação 

e da psicolinguística, em que o texto deixa de ser visto como um mero lugar de informações 

prontas a serem descobertas, sendo a sua compreensão resultado da interação entre o 

conhecimento de mundo do leitor, o autor, e as pistas que este último deixa no texto. Nesse 

sentido, o leitor, diante de um texto, assume um papel ativo na construção do sentido, já que o 

texto apenas indicia sentidos possíveis. Acrescenta-se a isso que o contexto social em que a 

leitura é realizada é outro elemento a ser considerado, visto que a leitura é uma prática social, 

não apenas porque é realizada por meio da interação entre leitor, texto e autor, mas porque 

eles estão inseridos em um dado momento sociohistórico que determina a linguagem e os 

sentidos construídos por meio dela. 

A seguir, tomando como pressuposto básico uma concepção de leitura como prática 

social, apresentaremos a metodologia do projeto e resenhas produzidas no âmbito do projeto 

Pelas Letras!, a fim de demonstrar que a leitura, quando realizada de forma crítica, pode ser 

um instrumento de ressiginificação de valores e crenças. Tais resenhas foram produzidas sob 

as condições do Art. 4º da Portaria 276 de 20 de Junho de 2012, citada mais acima.  

 

2 A LEITURA NA APAC 

 

Em setembro de 2016, o projeto Pelas Letras! foi apresentado para os recuperandos da 

APAC da seguinte forma: 

 

i. cada recuperando leria, por mês, um livro literário, clássico, filosófico ou científico e 

produziria sobre o mesmo uma resenha de divulgação como forma de registro da 

leitura feita; 

ii. os recuperandos, preferencialmente, deveriam escolher livros diferentes entre si, de 
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forma a incentivar a diversidade de leituras e o exercício da autoria em relação às 

resenhas produzidas; 

iii. a produção das resenhas seria realizada de forma processual, considerando que 

versões do texto final seriam produzidas e avaliadas ao longo do mês, sendo 

realizadas oficinas em torno da produção do gênero resenha e da sua tipologia 

descritiva e argumentativa
7
; 

iv. no fim do mês, apenas os recuperandos que  participaram do processo de reescrita 

teriam suas resenhas enviadas a uma banca avaliadora da PUC Minas que, mediante 

aprovação, seriam encaminhadas à justiça para a garantia dos 4 dias de remissão de 

pena;  

v. o recuperando não poderia realizar novamente a leitura de um livro cuja resenha já 

tivesse sido submetida à avaliação no semestre anterior; 

vi. em caso de plágio, ambas as resenhas, cópia e original, seriam anuladas. 

 

Inscreveram-se no projeto 31 recuperandos, sendo que somente 24 participaram 

efetivamente da produção das resenhas. Aplicamos um questionário (em anexo) com o 

objetivo de compreender o perfil formativo dos recuperandos, bem como suas práticas de 

leitura e escrita. O questionário foi respondido pelos 31 e nos mostrou que 26 vêm de escola 

pública, 1 de escola particular e 4 não responderam a questão referente à escolaridade. Como 

interpretar a ausência de resposta? Por que deixaram em branco essa questão? A princípio, 

interpretamos tal ausência devida à falta de compreensão da palavra escolaridade. As 

respostas da questão 2, relativa ao nível de ensino, revelaram que apenas 1 não possui o 

ensino fundamental completo, 3 têm o ensino fundamental completo, 13 cursaram o ensino 

médio, 7 estão cursando o ensino médio na APAC e 7 não responderam a questão. Se 

interpretamos que 4 podem desconhecer a palavra escolaridade, nos restou entender a 

ausência de resposta de 3. Como interpretá-la? Talvez esses 3, incluindo os 4 anteriores, 

tenham apenas o ensino primário. Assim, reinterpretamos tal falta de resposta à pergunta 

sobre a escolaridade como um ato de linguagem que expõe a condição de vida do 

recuperando, ou seja, ele se sente constrangido em dizer que possui apenas o ensino primário, 

o que não estava contemplado na questão 2.  

 

 

                                                      
7
 Os tipos textuais são definidos por seus traços linguísticos predominantes, tais como aspectos lexicais, 

sintáticos, tempos verbais, relações lógicas. 
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Tal ocorrência nos mostra que a pesquisa “continua, apesar de tudo, uma relação 

social que exerce efeitos sobre os resultados obtidos” (BOURDIEU, 2007, p. 694). É preciso 

sempre considerar a interação que se estabelece entre pesquisador e aquele que ele interroga, 

ou seja, sempre haverá uma “violência simbólica” (BOURDIEU, 2007) exercida sobre o 

sujeito de pesquisa. Portanto, o provável constrangimento daqueles que não responderam as 

questões sobre escolaridade é devido à exposição sofrida pelos recuperandos no questionário 

de pesquisa. 

A segunda questão versou sobre o grau de dificuldade nas tarefas ler, escrever, falar e 

ouvir. 25 recuperandos consideraram muito fácil ler e gostam de ler, segundo resposta dada à 

questão 4. No senso comum, a leitura é vista como a simples decodificação do código escrito. 

Assim, entendemos que a maioria dos respondentes considera fácil a tarefa de leitura porque, 

para eles, ler é ser alfabetizado, é conhecer o código escrito. Tal concepção de leitura é 

discutida no âmbito do projeto, pois buscamos refletir sobre a complexidade da leitura e sua 

importância na construção da cidadania. 

Quanto ao tipo de leitura mais realizada, 23 respondentes consideram os textos 

religiosos os preferidos. A nosso ver, tal preferência deve-se, em grande medida, à  filosofia 

de todas as APACs, que é de ordem religiosa, e às atividades religiosas realizadas na APAC 

pelas igrejas católica e protestante. 

O início da execução do projeto se deu a partir da discussão de dois textos: um voltado 

para a produção de resenha
8
, outro voltado para concepções de leitura. Ao pedir que os 

recuperandos socializassem a visão que tinham de pessoas leitoras, nada muito diferente do 

esperado foi compartilhado: quem lê é melhor e ponto final. Não importa o quê lê, como se 

lê e por que se lê. Essas representações sobre a leitura iam ao encontro do que dizem Brito e 

Barzotto (1998) a respeito das crenças do senso comum sobre a prática da leitura.  

Os primeiros critérios para a seleção dos livros, estabelecidos pelos próprios 

recuperandos, foram livros fáceis e rápidos de ler. Apenas! O objetivo era ler rápido e 

reportar o que a “historinha” do livro contava. Segundo Kleiman (2005), a leitura que não 

surge de uma necessidade para se chegar  a  um  propósito  não  é  propriamente uma leitura;  

 

 

                                                      
8
 MACHADO, Ana Rachel et al. Resenha. Vol. 2. São Paulo: Parábola, 2004. . MOTTA-ROTH, Désirrée. A 

construção social do gênero resenha acadêmica. In: MOTTA-ROTH, Désirrée, MEURER, José Luiz. 

Gêneros textuais e práticas discursivas: subsídios para o ensino da linguagem. Bauru, São Paulo: EDUSC, 

2002. 
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mas apenas o exercício de atividades mecânicas que pouco têm a ver com significado e 

sentido. Essa leitura desmotivada não conduz à aprendizagem. Então, fez-se necessário o 

questionamento de como abordar com os recuperandos aspectos sociopolíticos da leitura. 

Primeiro, precisávamos deixar claro que a leitura não se tratava de “decifrações de 

sinais gráficos”. O texto que utilizamos para discutir concepções de leitura e sua  importância 

como ferramenta de construção de cidadania foi o texto “Promoção X Mitificação da Leitura, 

de Britto e Barzotto (1998), o qual apresenta uma discussão político-social sobre a prática 

leitora. Aos poucos, os recuperandos começaram a entender, como dito por Soares (1995) que 

 

a leitura tem sido, historicamente, um privilégio das classes dominantes; sua 

apropriação pelas classes populares significa a conquista de um instrumento 

imprescindível não só à elaboração de sua própria cultura, mas também à 

transformação de suas condições sociais. (SOARES, 1995, p.48). 

 

Assim, aos poucos, no desenvolvimento do projeto, o exercício da autorreflexão, o 

questionamento de passos e escolhas passadas, e uma análise do sujeito social que cada 

envolvido no projeto é, foram se firmando. Já não buscavam livros pequenos para contar a 

“historinha”: procuravam livros que, de alguma forma, achavam que acrescentaria 

conhecimento em suas vidas, livros que os levassem a refletir e a explorar o texto. 

Tal postura possibilitou momentos conjuntos de leitura e de produção escrita que 

demostraram como os processos de letramento
9 são permeabilizados por reflexões de caráter 

identitário. Considerando as práticas de leitura e de escrita – letramentos – como sociais, é 

impossível dissociar o sujeito de sua produção, já que ele marca a sua posição no mundo, "no 

aqui e no agora", por meio das diversas formas com que produz sentido. O exercício de escrita 

da resenha colocaram os recuperandos em uma situação de responsabilidade enunciativa, 

explícita e assumida, sobre a temática abordada nas obras lidas. Desse modo, as marcas da 

subjetividade dos recuperandos foram sendo indiciadas desde a simples escolha dos livros aos 

argumentos utilizados nas resenhas para a recomendação e avaliação das obras lidas. 

 

 

 

 

                                                      
9
 A palavra letramento surgiu pela primeira vez no Brasil na década de 80 por Mary Kato em seu livro “No 

mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística”. Seu significado veio da versão inglesa da palavra 

“literacy”, originária do latim “littera” (letra), com o acréscimo do sufixo “cy”, que denota qualidade, fato de ser, 

condição e estado. Em linhas gerais, letramento é o estado ou condição que o indivíduo passa a ter no momento 

que se envolve nas práticas sociais de leitura e de escrita. 
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Leituras como “Ciúme duro como a sepultura”, de Noeme S. Torres, motivaram o 

desenvolvimento da autoria na escrita argumentativa, como demonstrou o recuperando José
10

, 

em uma passagem de uma versão de seu texto em que dialoga com o leitor previsto para a 

resenha, explicitando seu ponto de vista sobre o tema discutido no livro lido. 

 

Figura 1: Excerto de uma resenha produzida pelo recuperando Nei 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Já a leitura do livro “O grande conflito”, de Ellen G. White, possibilitou ao 

recuperando Marcos conhecer e (re)afirmar suas crenças sobre as religiões católica e 

protestante: 

 

Figura 2: Excerto de uma resenha produzida pelo recuperando Adão 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

E o recuperando Paulo que teve, por meio da leitura de “Otelo: o mouro de Veneza”, 

de William Shakespeare, a possibilidade de “ver” sentimentos como o inveja e preconceito, 

sob a perspectiva da Literatura, que, na sua leitura, são “ainda problemas atuais”: 

 

 

 

 

 

                                                      
10

 Os nomes usados neste texto são fictícios. 
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Figura 3: Excerto de uma resenha produzida pelo recuperando Victor Hugo 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Destaque também para o recuperando Fernando que, ao longo dos trabalhos, construiu 

habilidades de escrita do gênero produzido, resenhando o clássico "A Ilha Perdida", de Maria 

José Dupré, como se vê na figura 4 a seguir. 

 

FIGURA 4: Resenha produzida pelo recuperando Gilmar sobre o livro a ilha perdida, 

De Maria José Dupré 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

De setembro a novembro de 2016, foram produzidas 24 resenhas em duas versões. O 

processo demonstrou o caráter humanizador da leitura, sobretudo para sujeitos que se 

viram/veem impedidos da educação formal pelas barreiras estruturais da sociedade brasileira. 
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As trocas, não meramente de correção de textos, mas também de valores humanos e sociais, 

os sensibilizaram para a importância do desenvolvimento dos letramentos como forma de 

atuação e participação na vida social, de inserção nas diversas esferas de atividade humana e 

de reconhecimento e valorização das diversidades culturais e identitárias brasileiras, fatores 

imprescindíveis para a superação das intensas desigualdades que provocam sérios problemas 

sociais. 

As práticas de leitura continuam sendo controladas pelas elites, seja por meio de 

campanhas ou de prescrições. O próximo passo do projeto, portanto, é possibilitar aos 

recuperandos o (re)conhecimento de obras das literaturas brasileira, portuguesa e africana, 

proporcionando uma reflexão sobre nossa diversidade cultural e a incorporação de novas 

experiências literárias para além da leitura de textos recomendados pela mídia editorial e 

pela própria filosofia da APAC, pois entendemos que a maioria dos livros desse nicho 

editorial propaga um universo conceitual e valorativo ancorado no senso comum, exigindo, 

assim, apenas conhecimentos adquiridos na experiência humana. Como dissemos, 

queremos fazer da leitura um instrumento de construção de cidadania e não um mero 

aparato.  
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ATIVIDADES EXTENSIONISTAS DESENVOLVIDAS NA 

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E AMPARO AO CONDENADO (APAC) 

PELO CURSO DE ENFERMAGEM DA PUC MINAS 

 

Júlio César Batista Santana
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Yasmin Reis dos Santos
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Luiz Felipe Pereira de Souza
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 Patrícia Imaculada dos Santos
4 

 Rebeca Lourdes Falconi
5
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As instituições de ensino superior (IES), em especial nos cursos na área da saúde, têm 

procurado adotar em suas propostas curriculares a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a 

contextualização, a unicidade da relação teoria-prática e o respeito aos valores éticos, 

humanísticos e políticos (SCHERES, 2012). 

A vivência conjunta, resultante da integração universidade-comunidade, permite que 

as pessoas transponham sua região de conforto e confiança para o encontro com o outro, no 

espaço alheio; favorece o convívio com a sociedade, estar com e para o outro, ou seja, 

propicia a transposição dos conhecimentos teóricos para a vida prática (PIVETTA et al., 

2010). 

Para Scheres (2012), é imprescindível que tanto o discente quanto o docente tenham o 

juízo de que a formação vai além da cAPACidade técnica; que o aprender na expectativa do 

edificar, restaurar, verificar, entender, para poder intervir e mudar, permitirá aos protagonistas 

atuarem em situações difíceis e desafiantes. 

Acredita-se, dessa maneira, que a extensão universitária junto à comunidade gera uma 

formação mais contextualizada, crítica, reflexiva e ética, pautada nos princípios do sistema de 

saúde vigente em nosso país (PIVETTA et al., 2010). 

Segundo Scheres (2012), o desafio para a formação é incorporar propostas de ensino 

que estejam inseridas no paradigma da complexidade, que discute a realidade da globalização 

e que absorva a construção da subjetividade do futuro profissional. 

                                                      
1
 Professor do Curso de Enfermagem da PUC Minas. 

2
 Enfermeira da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. 

3
 Aluno do curso de enfermagem da PUC Minas; Extensionistas da APAC de Santa Luzia. 

4
 Aluna do curso de enfermagem da PUC Minas; Extensionistas da APAC de Santa Luzia. 

5
 Aluna do curso de enfermagem da PUC Minas; Extensionistas da APAC de Santa Luzia 
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Portanto, é mister a definição de estratégias pedagógicas que profiram o saber, com 

visão ao desenvolvimento dos quatro pilares da educação: aprender a conhecer ou a 

aprender, contrair as ferramentas ou competências para a concepção do conhecimento; 

aprender a fazer para poder atuar a propósito do meio envolvente; aprender a conviver ou a 

viver juntos, a fim de compartilhar e colaborar com os outros em todas as atividades humanas; 

e aprender a ser, abrangendo uma visão holística do ser humano, isto é, alma e corpo, 

inteligência, sensibilidade, espiritualidade e responsabilidades pessoal e social. Nessa esteira, 

as ações de extensão, articuladas ao ensino e à pesquisa, orientam-se para a defesa da justiça, 

do respeito às diferenças sociais, da autonomia e da liberdade entre os homens (PUC  

MINAS, 2006). 

Segundo Pessoa et al. (2014), o termo extensão pode ser entendido como a difusão de 

conhecimento, é o ato ou finalidade de estender, de desenvolver, de ampliar e compartilhar o 

saber. Partindo desse conceito, pode-se abranger esse método como uma forma de transformar 

o mundo, de uma forma sólida, científica e humana. 

Para Pivetta et al. (2010), enquanto a Universidade leva a ciência e subsídios à 

comunidade por meio das atividades de ensino e de extensão, estas se estabelecem como 

fontes de pesquisas que, por sua vez, retroalimentam o ensino. Portanto, o ensino e a extensão 

são causadores de novas pesquisas, na medida em que identificam necessidades, aspirações, 

pretensões e sabedoria que lhes é cabível. Refletir sobre as funções da universidade, hoje, 

reguladas em princípios democráticos e transformadores, leva a submergirem novos 

paradigmas, que permitem olhares ampliados, além do diálogo entre os diferentes saberes 

indisciplinares e a integração entre ensino, pesquisa e extensão. 

Nesse contexto, a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) surge 

como uma relevante possibilidade de fazer da extensão um instrumento de formação de 

profissionais tecnicamente competentes e eticamente comprometidos com uma sociedade 

mais justa, humana e fraterna, recomendada pela Política de Extensão Universitária da PUC 

Minas (PUC MINAS, 2006). 

O método inovador de execução penal denominado APAC se inspira no princípio da 

dignidade da pessoa humana e na convicção de que ninguém é irrecuperável, pois todo 

homem é maior que a sua culpa (MISIONSCHNIK et al., 2014). 

A dignidade humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, 

explicitada por meio de nossa Constituição Federal de 1998 em trabalhos que possibilitem a 

remição da pena, meios menos degradantes de revistas aos familiares que visitam os reclusos 

e tratamento humanitário em consonância com o respeito ao outro (PAIVA, 2015). 
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Assim, a decência humana se relaciona com o precípuo existencial, que deveria ser 

garantido aos “presos” para uma vida com mínima dignidade, sendo assegurada a 

alimentação, o vestuário, a saúde preventiva e curativa, as condições a um meio ambiente 

sadio e equilibrado (CAPITANI, 2012). 

O tratamento humanizado no Sistema Penal é uma possível solução para reduzir a 

situação alarmante de insegurança que vivemos hoje, pois tratar o próximo com respeito é 

uma maneira de fazer com que a privação de liberdade seja algo útil, tanto para a sociedade, 

como para o apenado, trazendo, assim, resultados positivos (SOUZA et al., 2013). 

Conforme bem nos lembram Parra et al. (2012), as causas que induzem uma sociedade 

a excluir aqueles avaliados diferentes alteram, partindo desde a cultura, classe social, 

influência da mídia e busca da perfeição e, conforme Ferreira (2001), o ato de excluir 

significa deixar de fora, ser incompatível, expulsar, eliminar, ou seja, tirar da sociedade 

aquele que nela não se encaixa, sejam quais forem os motivos. 

A pena com o objetivo de ressocialização do delinquente suscita uma mudança de 

escopo em relação à execução penal brasileira. As prisões, antes apenas unidades de privação 

da liberdade, passaram a ser norteadas por novos princípios, de cunho humanizadores, 

prescritos na legislação (FALCAO; CRUZ, 2015). 

No caso dos detentos e egressos, o Estado deve intervir, por meio do uso de políticas 

públicas, na aceitação dos mesmos no convívio social, garantindo a continuidade de suas 

vidas e a dignidade humana (BRANDÃO; FARIAS, 2013). 

Souza e Passos (2008) ressaltam que: 

 

Para que o acesso da população carcerária a ações e serviços de saúde seja 

legalmente garantido, foi criada pela Constituição Federal de 1988; pela Lei nº 

7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal; pela Lei nº 

8.080 de 1990, que regulamenta o SUS e pela Lei nº 8.142 de 1990, a disposição 

sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Isto é, que os apenados, 

independentemente da natureza de sua transgressão, mantêm o direito de uso da 

assistência de enfermagem, pelo fato de se encontrarem privados de liberdade e 

preservando os demais direitos humanos inerentes à sua cidadania (SOUZA; 

PASSOS, 2008, p.418). 

 

Desse modo, a consolidação do Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário 

representa um avanço para o país, na medida em que, pela primeira vez, a população 

confinada nas unidades prisionais é objeto de uma política de saúde específica, que possibilita 

o acesso a ações e serviços de saúde que visam a reduzir os agravos e danos provocados pelas 

atuais condições de confinamento em que se encontram, além de representar sua inclusão no 

Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2004). 
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Contudo, vale salientar que, desde 1984, foi instituída a Lei de Execução Penal nº 

7.210, de 11 de julho – Art. 14, a qual garante a assistência de caráter preventivo e curativo à 

saúde do preso e do internado, compreendendo o atendimento médico, farmacêutico e 

odontológico. 

A utilização do método das APACs tem se revelado uma extraordinária alternativa 

para aliviar o problema das prisões de nosso país, visto que propicia aos presos um meio 

ambiente prisional saudável, ou seja, uma execução penal que respeita a dignidade humana: 

“que mata o criminoso e resgata o ser humano” (CAPITANI, 2012). 

Os regimes fechados e semiabertos adotaram o método APAC desde 1997, tendo 

outras penitenciárias no Brasil e no estrangeiro também aderido a esse método. A partir de 

então, tornaram-se modelo e atraíram visitantes de todos os lugares (MISIONSCHNIK et al., 

2014). 

Na metodologia APAC, a primazia do voluntariado e o convênio com o Estado 

permitem à administração prover aos presos sob sua égide o amparo material, a saúde, o apoio 

jurídico, educacional, social e religioso que, quando não custodiados pelo convênio, são 

providos pelos voluntários (FALCAO; CRUZ, 2015).  

Oficialmente no ano de 2006, o Centro de Reinserção Social da APAC de Santa Luzia 

foi inaugurado e começou a receber recuperandos em agosto do mesmo ano. Atualmente, 

mais de 100 recuperandos encontram-se na unidade prisional, possibilitando aos acadêmicos 

uma oportunidade de aprendizado profissional, pessoal e principalmente humanístico 

(MISIONSCHNIK  et al., 2014) . 

O projeto extensionista APAC direciona, pois, uma percepção acadêmica de 

cooperação, inclusão e responsabilidade, aguçando nos integrantes não somente uma visão 

assistencial no que se refere ao exercício da enfermagem, mas concretizando um dos 

principais objetivos da política de extensão Universitária da Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais. Dessa maneira, alunos do curso de Enfermagem desenvolvem atividades, 

que têm por objetivo compreender a importância da atuação profissional nas ações de 

educação em saúde dos recuperandos (PUC MINAS, 2006). 

O produto das práticas de extensão na enfermagem resulta na produção de novas 

tecnologias de cuidado em saúde e, principalmente, no engajamento responsável de docentes 

e discentes nas chamadas demandas sociais emergentes e permite argumentar que é possível 

vislumbrar um novo perfil formativo (PIVETTA et al., 2010). 
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Tendo em vista esse quadro, este capítulo propõe-se a apresentar as atividades de 

extensão desenvolvidas pelos alunos do curso de enfermagem da PUC Minas na APAC de 

Santa Luzia, no período de agosto de 2015 a novembro de 2016. Nesse período, foram 

desenvolvidas várias atividades na área da saúde, com o intuito de promover a saúde dos 

recuperandos, por uma equipe composta por oito extensionistas e um professor orientador. 

 

2 CONSULTAS DE ENFERMAGEM E OFICINAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

AOS RECUPERANDOS DA APAC DE SANTA LUZIA 

 

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), a 

Enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, 

construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se 

processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de serviços à pessoa, à 

família e à coletividade no seu contexto e circunstâncias de vida (COFEN, 2007). 

O aprimoramento do comportamento ético do profissional inclui a construção de uma 

consciência individual e coletiva, pelo compromisso social e profissional configurado pela 

responsabilidade no plano das relações de trabalho com reflexos no campo científico e 

político. Está centrado na pessoa, na família e na coletividade e pressupõe que os 

trabalhadores de enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência sem 

riscos e danos e acessível a toda população (COFEN, 2007). 

Desse modo, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma ferramenta 

que serve para organizar o trabalho do enfermeiro com base em um modelo sistematizado, 

tornando mais objetiva e eficaz sua prática profissional. Segundo Chianca (2016), o processo 

de enfermagem é um instrumento metodológico de trabalho assistencial da prática 

profissional e suas etapas compreendem: histórico, diagnóstico, planejamento, implementação 

e avaliação de enfermagem. 

Um processo de melhoria contínua do cuidado de enfermagem implica na 

sensibilização dos profissionais quanto à sua importância e ao valor da consulta de 

enfermagem e suas ações na promoção da saúde. Por meio do comprometimento, cooperação, 

dedicação, eticidade e aprimoramento contínuos, é possível alcançar os resultados esperados 

para pessoas que necessitam de algum tipo de atendimento, bem como para os profissionais, 

assim, assegurando a assistência de qualidade, pautada nos princípios da ética e dignidade 

humana. 
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Figura 1 – Apresentação das atividades referentes à avaliação da saúde dos 

recuperandos da APAC de Santa Luiza 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Nas atividades de extensão realizadas pelos alunos de enfermagem, sob a supervisão 

do docente, destaca-se a consulta de enfermagem aos recuperandos da APAC de Santa Luzia. 

Tal consulta realizada com os institucionalizados, além de promover a integração entre os 

recuperandos e extensionistas, contempla as seguintes avaliações: anamnese, exame físico, 

avaliação dos parâmetros vitais (Pressão Arterial, Pulso, Respiração, Temperatura e Avaliação 

de dor), avaliação da glicemia capilar, oximetria de pulso, seguidos do registro das 

informações, orientações específicas e encaminhamentos dos casos necessários. 

Destaca-se, também, a importância das orientações dos extensionistas, no formato de 

grupos operativos, palestras, oficinas e simulações, acerca dos hábitos saudáveis de vida, tais 

como alimentação balanceada, atividades física, repouso, atividades laborais, atualização do 

esquema de vacinação e uso correto de medicamentos conforme prescrição médica,  além das 

medidas para a prevenção da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus, 

Doenças Sexualmente Transmissíveis ( DSTs ) e outras doenças de acordo com a realidade da 

instituição. 

Estudos sinalizam que a combinação de diferentes intervenções educativas fornecidas 

individualmente ou em grupo a pacientes adultos com Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus exerce influência na redução de complicações cardiovasculares. As intervenções 

eficazes envolvem sessões individuais de educação em saúde e orientações sobre autocuidado 

realizadas pela equipe multidisciplinar dos cursos na área da saúde (MENEZES; LOPES; 

NOGUEIRA, 2016). 
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Um dos instrumentos que o enfermeiro possui para auxiliar na organização e 

planejamento da assistência prestada aos indivíduos é o Processo de Enfermagem (PE) 

(SILVA et al., 2011), que é uma ferramenta metodológica sistemática, composta por cinco 

etapas: investigação, diagnóstico de enfermagem (DE), planejamento, implementação e 

avaliação.  É uma metodologia que organiza a assistência, favorece a integração da equipe e a 

qualidade da assistência (CHIANCA; LIMA; SALGADO, 2012). 

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) determina que o PE seja aplicado em 

todos os ambientes onde a assistência de enfermagem é prestada, sendo privativa do 

enfermeiro a formulação de diagnósticos e prescrições de Enfermagem (COFEN, 2009). 

A aplicação do PE aos recuperandos possibilita oferecer uma assistência com mais 

qualidade e segurança, considerando a individualidade do ser humano. Além disso, esse 

método confere visibilidade e autonomia aos profissionais da enfermagem, uma vez que, ao 

ser colocado em prática, gera parâmetros baseados em conhecimento científico para que os 

enfermeiros avaliem a qualidade da assistência prestada e busquem avanços no processo do 

cuidar (GRANDO; ZUSE, 2014). 

A enfermagem é responsável por desenvolver ações que proporcionam o equilíbrio das 

Necessidades Humanas Básicas (NHB), proposto por Wanda de Aguiar Horta, prevenir os 

desequilíbrios ou os revertê-los quando presentes. Ela precisa compreender ainda que o 

ambiente, meio no qual o indivíduo, família ou comunidade se encontram, exerce influência 

direta sobre ele e que por isso também precisa ser foco da sua atenção (HORTA, 1979; 

PEREIRA et al., 2012). 

Nesse contexto, a aplicação do processo de enfermagem na avaliação dos recuperandos 

da APAC visa à busca da prevenção de doenças e a detecção precoce de alguma alteração, 

com o objetivo de promover a saúde dos recuperandos e a qualidade de vida em interface com 

as NHB. 

A importância das orientações da equipe de enfermagem sobre os hábitos saudáveis de 

vida para os recuperandos, os possibilita tornarem-se protagonistas no processo saúde/doença 

e responsáveis no cuidado aplicado, além de proporcionar o crescimento profissional e 

humano dos graduandos em enfermagem e a aproximação da teoria com a prática. 

Diante da amplitude das ações extensionistas para a promoção da saúde, destacam-se 

as oficinas realizadas na APAC de Santa Luzia pelos acadêmicos de enfermagem no período 

de agosto de 2015 a novembro de 2016, conforme já foi assinalado: 
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Tabela 1 - Oficinas realizadas na APAC de Santa Luzia pelos acadêmicos de 

enfermagem no período de agosto de 2015 a novembro de 2016 

Nº DE 

OFICINAS 

TEMA 

CENTRAL 
SUBTEMAS FORMATO 

02 
Primeiros 

Socorros 

Suporte Básico de Vida, Uso do 

DEA, Desmaio, Crise Convulsiva, 

Fraturas, Hemorragias, Obstrução de 

Vias Aéreas por Corpo Estranho 

(OVACE). 

Mini Curso:Dinâmica em grupo 

no formato de simulação realística 

com utilização dos manequins de 

reanimação adulto, pediátrico, 

lactente e do Desfibrilador Externo 

Automático (DEA)  

01 

Doenças 

Sexualmente 

Transmissíveis 

(DSTs) 

HIV/AIDS, Gonorreia, Candidíase, 

Condiloma Acuminato, Herpes, 

Hepatite B, Sífilis. 

Grupo Operativo: Álbum 

Seriado; Prótese Peniana; Uso do 

Preservativo Masculino e 

Feminino. 

01 Novembro Azul 

Prevenção do Câncer de Próstata. 

Orientações sobre o Exame do 

Toque Retal. 

Roda de Conversa: Cartaz; 

Álbum; Seriado; Folders. 

01 
Dengue, Zika e 

Chikungunya 

Prevenção, formas de tratamentos, 

sinais e sintomas. 

Roda de Conversa: Cartaz; 

Álbum; Seriado; Folders. 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Percebe-se que essas atividades, além de explicar sobre diversas doenças e suas 

formas de prevenção e tratamento, contribuem de forma significativa para a saúde dos 

recuperandos e proporcionam uma integração efetiva entre os extensionistas e os 

recuperandos. 

 

Figura 02, Apresentação das diversas oficinas realizadas na instituição 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Nos minicursos de primeiros socorros, é possível perceber o envolvimento dos 

recuperandos e a necessidade de constante cAPACitação, treinamento, educação permanente 

em serviço para os profissionais e ainda para leigos no assunto, a fim de se ter uma assistência 

de qualidade. Ressalta-se que o conhecimento acerca da temática em questão é de suma 

relevância para que se prestem cuidados ancorados em boas práticas recomendadas por fortes 

evidências e que, dessa maneira, culminem numa assistência segura e de alta qualidade 

(LAFETÁ et al., 2015). 

A falta de conhecimento da população em geral em situações emergenciais pode 

ocasionar inúmeros problemas, incluindo condutas incorretas com a vítima, entre outras 

situações que podem agravar ainda mais o caso da vítima (NARDINO et al., 2012). Dessa 

maneira, qualquer pessoa treinada em primeiros socorros será capaz de agir corretamente 

perante a ocorrência de uma parada cardiorrespiratória (PCR), contribuindo 

significativamente para atenuar os impactos na sobrevivência de uma vítima. Porém, é 

importante lembrar que isso não o torna um socorrista profissional (ROCHA; ALCANTARA, 

2011). 

Dessa forma, os minicursos de primeiros socorros realizados com os recuperandos da 

APAC/Santa Luzia, além de propiciarem uma melhor integração entre os extensionistas de 

enfermagem com o público alvo, possibilitaram despertar o conhecimento acerca do que pode  

ser feito para salvar uma pessoa com algum agravo clínico ou traumático até a chegada de um 

serviço especializado de saúde e a importância social da população leiga ao prestar ajuda a 

quem precisa. 

As oficinas sobre a prevenção das DSTs e outras doenças possibilitaram uma 

integração coletiva durante as dinâmicas em grupo, além de esclarecerem dúvidas e 

desmistificarem alguns conceitos. Essas atividades foram direcionadas para promover, manter 

e restaurar a saúde, prevenir doenças e ainda dar suporte aos recuperandos para que possam 

lidar com os efeitos residuais de uma determinada patologia, estando intimamente vinculada 

ao autocuidado e à maximização da independência e responsabilização do indivíduo e da 

sociedade sobre a própria saúde, sendo papel dos profissionais de saúde a responsabilidade de 

educar, estimular, desenvolver e orientar as aptidões de um indivíduo em relação à sua saúde. 

Outro aspecto importante foi a abertura de espaços para a discussão de temas 

relacionados à saúde do homem, em consonância com a Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde do  Homem (PNAISH) e à realidade, para  que os recuperandos  tenham cAPACidade  
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de se autocuidar e melhorar sua qualidade de vida por meio da corresponsabilização. No 

contato com os recuperandos, surgem muitas oportunidades de troca de informações que 

vislumbram ocasiões que possam procurar sensibilizá-los para as questões norteadoras da 

saúde. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A contribuição das atividades extensionistas na formação do enfermeiro fica evidente, 

considerando a proposta da sua inserção oportuna na realidade de atenção à promoção da 

saúde, em interface com a interdisciplinaridade envolvendo os cursos da PUC Minas  – 

Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia, Direito, Letras, Ciências Biológicas e Serviço Social – 

no processo da construção do conhecimento e na interlocução direta com os recuperandos da 

APAC/Santa Luzia.  

Desse modo, sinaliza-se a construção de uma formação profissional voltada para os 

pilares da educação – ensino, pesquisa e extensão –, corroborando as premissas do perfil do 

enfermeiro com formação generalista, crítica, reflexiva, ética, humanista, empreendedora e 

que atenda às necessidades da comunidade em seu contexto social. 

O Programa APAC, atualmente nomeado “(A)penas humanos: ações 

interdisciplinares no âmbito da APAC”, tem um compromisso ético de formar profissionais 

cAPACitados, comprometidos e responsáveis com as questões sociais no processo da 

promoção da saúde em uma dimensão multidisciplinar. 

A inserção precoce do discente nos diversos cenários de prática, principalmente em 

instituições que visam à ressocialização de pessoas, permite uma construção coletiva de 

práticas e saberes diferenciados, reduzindo o distanciamento entre a academia e a prestação 

dos serviços de saúde. 

Ao se avaliar a formação universitária, são perceptíveis grandes avanços que se 

esbarram na missão social da extensão. As atividades desenvolvidas pelos extensionistas na 

APAC colaboram tanto para o crescimento profissional e humano quanto para a promoção da 

saúde dos recuperandos e sua reinserção social.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os ambientes reais da aprendizagem, na aproximação da realidade social, devem ser 

inseridos precocemente na prática do aluno através das atividades extensionistas. O aluno 

extensionista será, assim, um sujeito ativo nesse processo de transformação, ao formular 

processos criativos para identificar soluções e integrar os três pilares da Universidade (ensino, 

pesquisa e extensão). 

O processo de aprendizagem materializa-se no pilar em que a produção do 

conhecimento pode provocar transformações sociais e não se restringe à escola, mas a outros 

cenários que complementam a formação (FAGUNDES; BURNHAM, 2005). 

Tendo em vista esse postulado, há quatro anos o curso de Fisioterapia da PUC Minas 

foi inserido no projeto de extensão (A)penas humanos: ações interdisciplinares no  âmbito da 

APAC, na unidade prisional APAC, no município de Santa Luzia, criando a oportunidade aos 

graduandos de fisioterapia de vivenciar a prática da extensão em um sistema de reclusão com 

outro perfil institucional. Nesse projeto, os extensionistas realizam a abordagem aos 

“recuperandos”, sob a ótica da fisioterapia, além de conferir um caráter social, mas 

igualmente clínico aos atendimentos. O método de acolhimento de histórias de vida é 

utilizado na perspectiva teórica do modelo de função e disfunção proposto pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), inserido na Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF). 

Esse modelo considera a interferência do contexto social e ambiental na condição de saúde 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2003). 

 

 

 

                                                      
1
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As diretrizes curriculares da Extensão da PUC Minas defendem que a interação ativa 

do aluno com a população e com outros profissionais de saúde deve acontecer desde o início 

do processo de formação, proporcionando ao estudante trabalhar sobre problemas reais, 

assumindo responsabilidades crescentes, como agente prestador de cuidados, compatíveis 

com seu grau de autonomia (PUCMINAS; SUS-BH, 2007). 

No âmbito da CIF, a funcionalidade e a incAPACidade são consideradas como 

resultado das interações dinâmicas entre estados de saúde (doenças, distúrbios e lesões) e os 

fatores contextuais (pessoais e ambientais). A classificação propõe o entendimento da 

funcionalidade e da incAPACidade por meio da descrição de situações experimentadas pelos 

indivíduos e relacionadas às atividades humanas e aos aspectos que as restringem. Tal 

proposição representa uma visão ampliada e complexa das dimensões da saúde. A 

funcionalidade engloba todas as funções do corpo e a cAPACidade de o indivíduo realizar 

atividades e tarefas do cotidiano, assim como sua participação na sociedade. A incAPACidade 

é um termo genérico que indica limitações nas funções corporais, no desempenho das 

atividades de autocuidado e restrições na participação social, denotando os aspectos negativos 

da interação entre o indivíduo e os fatores contextuais (SAMPAIO; LUZ, 2009).  Os fatores 

contextuais se referem ao “contexto completo da vida de um indivíduo” (ORGANIZAÇÃO, 

2003, p. 243) e são compostos por fatores ambientais e fatores pessoais. Os fatores ambientais 

dizem respeito a todos os aspectos externos ou extrínsecos que fazem parte da vida do 

indivíduo com impacto na funcionalidade e incluem: produtos e tecnologias; ambiente natural 

e mudanças ambientais feitas pelo ser humano; apoios e relacionamentos; serviços; sistemas 

sociais e políticas. Os fatores pessoais, por sua vez, são constituídos pelas características 

particulares e de situação de vida de cada indivíduo. Por fim, os aspectos pessoais englobam 

gênero, idade, raça, preparo físico, estilo de vida, hábitos, escolaridade, origem social e outras 

condições de saúde. Sob a ótica do modelo, o recuperando da APAC está restrito da 

participação social propriamente dita por estar inserido em outro contexto ambiental, mas que 

pode ser redimensionado para um ambiente que reproduza alguns aspectos similares, quando 

é estimulado para tal. 

O objetivo do projeto do Curso de Fisioterapia na APAC é, portanto, auxiliar aos 

recuperandos que lá cumprem pena a compreender a necessidade de exercitar nas perspectivas 

do cuidado à saúde, na tentativa de construírem novas possibilidades de vida fora do crime e 

de transformarem suas condições físicas de existência através do exercício físico. Nesse 

sentido, primariamente, buscamos conhecer as trajetórias de vida e profissionais desses 

homens, compreender o significado que atribuem à melhora da qualidade de vida dentro desse 
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âmbito e assim secundariamente incentivar as práticas direcionadas de atividades físicas que 

são oferecidas no sistema prisional. Ao longo do desenvolvimento desse projeto, uma 

experiência muito rica foi se revelando para compreendermos a relação entre a criminalidade 

em seus aspectos sociais interligados às suas determinações e repercussões na nova 

perspectiva do cuidar. Verificamos que o interesse por reconhecimento da cAPACidade de 

execução de algumas atividades com autonomia é um dos mais importantes  elementos dessa 

relação, na qual a valorização do desempenho individual, em detrimento de valores éticos e 

morais, é uma característica marcante do mundo contemporâneo. 

 

2. ALUNO EXTENSIONISTA E RECUPERANDO DA APAC- UMA TROCA DE 

EXPERIÊNCIAS CONJUNTAS 

 

A possibilidade de refletir, trabalhar sobre as condições concretas de vida que 

determinam a maneira de ser e de viver dos recuperandos, compreender e ressignificar o 

passado, promovem mudanças que fomentam espaços para a transformação, de si e do 

ambiente no qual estão inseridos. Além de recuperarem seu nome próprio, na APAC 

recuperam também sua identidade, suas marcas pessoais, circulam livremente entre os 

espaços, exprimem educadamente seus anseios, têm liberdade de ações, atualizam-se na 

leitura, compartilham experiências de solidariedade, praticam exercícios e têm acesso a 

evangelização. Na APAC, recuperam a dignidade e há o incentivo às visitas de familiares e 

amigos, criando condições para a recuperação dos vínculos afetivos e sociais. 

Defender os direitos humanos dos recuperandos é atribuir-lhes o estatuto da igualdade 

e da cidadania, é transformá-los em semelhantes, o que não significa a defesa do seu crime, 

mas da sua condição humana. O que percebemos com clareza é que, diferentemente das 

concepções de reabilitação visando à reinserção social do recuperando, a desqualificação e a 

incAPACitação que a vida prisional traz desvendam o que parece ser a atual estratégia de 

“defesa social”: manter esses sujeitos imprestáveis para o atual modelo socioeconômico que 

exige alta competitividade e que não perdoa “handicaps”. 

Destinar aos recuperandos tarefas precárias significa mantê-los incAPACitados, o que, 

em nossa opinião, faz parte dos novos mecanismos de dominação e controle social. E esse é o 

desafio que enfrentamos juntamente com os familiares dos recuperandos: construir 

possibilidades de vida que possam, de fato, valorizar a participação social dos egressos do 

sistema prisional, trazendo-lhes reconhecimento e respeito. Oferecer outras adrenalinas 

produzidas pelo próprio corpo tem sido uma de nossas metas Uma das tarefas semanais dos 
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extensionistas do Curso de Fisioterapia foi provocar mudanças no empoderamento dos 

recuperandos, cAPACitando-os para realizar o exercício com mais autonomia, não por 

obrigação, e sim por reconhecimento dos benefícios que ele traz. Mensalmente, foram 

apresentadas ações de educação em saúde com temas sugeridos por eles mesmos e assim o 

processo de agregação do conhecimento foi se consolidando. Não mais, “chorar na exclusão”, 

como diz Boaventura de Souza Santos (2007), mas coletivamente se organizar e lutar para que 

a pena privativa de liberdade possa cumprir sua real função de preparar o condenado para sua 

volta à liberdade. 

O primeiro projeto piloto desenvolvido pelo Curso de Fisioterapia foi a implantação 

de um Programa de exercícios com o objetivo de promover o condicionamento físico e 

controlar a pressão arterial dos recuperandos do Projeto APAC. A pressão arterial alta (PA) é 

um fator de risco forte, independente e importante para desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares (DCV), além disso tornou-se a maior doença endêmica mundial. Segundo o 

Comitê Nacional em Prevenção, Detecção, Avaliação e Tratamento da Pressão Arterial Alta, 

indivíduos com PA sistólica (PAS) de 120 a 139mmHg ou PA diastólica (PAD) de 80 a 

89mmHg devem ser identificados como pré-hipertensos e requerem modificações que 

promovam saúde no estilo de vida para prevenir a progressão para Hipertensão e Doenças 

Cardiovasculares (DCV) (V DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO 

ARTERIAL. HIPERTENSÃO. SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2006). 

Quando não tratada, a hipertensão pode causar sérios problemas como doença coronária, 

insuficiência cardíaca, doença renal, doença vascular periférica e doenças cerebrais, 

contribuindo assim para o aumento da taxa de morbidade e mortalidade da população. 

Modificações no estilo de vida, incluindo alimentação e exercício físico, são as 

primeiras linhas de intervenção para o controle de hipertensão mesmo quando terapia 

medicamentosa é implementada. Estudos epidemiológicos evidenciam uma correlação 

negativa entre atividade física e hipertensão, significando que pessoas ativas têm menos 

chances de se tornarem hipertensas (CHRUCH TS ET AL, 2001). O treinamento físico para 

controle da pressão arterial (PA) tem se mostrado um componente efetivo e integral das 

intervenções não farmacológicas para o controle da PA (FANG J; WYLIE- ROSETT J; 

ALDERMAN MH, 2003). Diferentes modalidades do exercício físico (aeróbica, resistência e 

treinamento simultâneo) têm contribuído diferentemente para a redução e controle da PA e 

resultam em uma multiplicidade de efeitos fisiológicos, com adaptações vasculares e 

autonômicas (CAMPANE RZ; GONÇALVES A, 2003). 
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Participaram espontaneamente do Programa de Condicionamento 17 recuperandos do 

sexo masculino estratificados por idade 30-40, 40-50 anos do regime semiaberto e do regime 

fechado. Os objetivos primários do Programa de Exercícios de Condicionamento foram 

observar ao longo de meses de intervenção a variabilidade da pressão arterial antes e depois 

do programa de exercícios auto monitorado, propiciar a possibilidade de conhecer o 

comportamento fisiológico e se auto monitorizar na realização de exercícios, como também 

capacitar o aluno extensionista na habilidade de monitorização dos dados vitais e autonomia 

na gestão do Programa de Condicionamento Físico. 

Os extensionistas aferiam a pressão arterial no início e no final da sessão de exercícios 

com um esfigmomanômetro aneróide após um repouso, na posição sentado. A média dessas 

medidas foi considerada como pressão arterial de repouso. Os recuperandos eram liberados 

para iniciar a sessão de exercício se ambas as pressões arteriais sistólica (PAS) e diastólica 

(PAD) estivessem abaixo de 140 x 90mmHg, respectivamente. Além disso, aqueles que não 

utilizaram suas medicações anti-hipertensivas não tinham permissão para executar exercícios 

naquele dia. As PAS e PAD foram utilizadas para calcular a pressão arterial média (PAM). A 

frequência cardíaca (FC) foi aferida no início e no fim de cada sessão, anotada pelo próprio 

recuperando em uma ficha de auto monitorização que identificava as porcentagens de limite 

de FC (frequência cardíaca) submáxima variando entre 60 a 80%. O peso corporal e a altura 

foram utilizados para o cálculo do índice de massa corporal (IMC). 

O programa de exercícios incluía exercícios aeróbios (caminhada, degrau, corrida 

estacionária, agachamento) a 70 a 80 % da FC submáxima e exercícios de alongamento com a 

monitorização por planilha individual, totalizando no máximo 50 minutos de atividades. Esse 

programa foi desenvolvido semanalmente, sendo que a monitorização pelos extensionistas 

somente era realizada em um dia e o restante dos dias o recuperando geria o seu próprio 

programa através de planilha A intensidade do exercício foi monitorada através da FC pré e 

pós-sessão de exercício aeróbio. O programa de treinamento inicial constou de nove sessões 

com a participação, em média, de 10 a 17 indivíduos com idade de 26,7 ± 10,4 anos. A adesão 

longitudinal ao Programa foi de 70%, sendo que dois recuperandos não deram continuidade 

por apresentarem picos hipertensivos sem controle medicamentoso adequado. A média de PA 

do grupo avaliado foi de 11,8 / 7,5 mmHg e a variabilidade da FC foi de 10 ± 3% comparados 

o pré e pós exercício. No Regime Fechado, houve maior adesão ao treinamento físico 

proposto e um automonitoramento mais adequado e no Regime Semiaberto houve pouca 

aderência devido à influência de fatores externos como a realização de oficinas e rodas de 

conversa em tempos concomitantes e achados de hipertensão diastólica pós-exercício 
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dinâmico. Os fatores de risco versus tempo e a disponibilidade e a motivação dos 

recuperandos para seguimento das atividades propostas sem o monitoramento foram as 

limitações encontradas no desenvolvimento do Programa. Os resultados do Projeto de 

Condicionamento Físico sugerem que o efeito do exercício é satisfatório na manutenção da 

pressão arterial e na modulação da FC. O autogerenciamento da FC propiciou aos 

recuperandos que aderiram ao programa o desenvolvimento da autonomia e motivação para 

dar continuidade ao programa de exercícios proposto. 

Paralelamente a esse projeto de Condicionamento, orientações foram dadas sobre o 

uso dos aparelhos de ginástica com pesos, respectivamente nos sistemas semiaberto e 

fechado, demonstrando a adequação desses aparelhos e sua associação com exercícios 

isotônicos e isométricos. Evidências sugerem que o treinamento isométrico de exercícios em 

estudos de coortes com indivíduos normotensos e hipertensos (medicados e não medicados), 

de jovens e idosos, podem produzir reduções semelhantes, se não maiores, na PA, com meta-

análises relatando reduções médias de 10 a 13 mmHg sistólica e 6 a 8 mmHg diastólica. Os 

protocolos isométricos de treinamento de exercícios consistiam em quatro séries de 

contrações de 2 min ou de perna sustentadas em 20-50% da contração voluntária máxima, 

com cada conjunto separado por um período de repouso de 1-4 min. Estudos descrevem 

melhorias nas respostas endoteliais, estresse oxidativo e regulação autonômica da frequência 

cardíaca e da PA (ARGUEDAS JA; PEREZ MI; WRIGHT JM, 2009). 

O treinamento foi completado três a cinco vezes por semana durante 4-10 semanas. 

Em ambos os regimes, aparelhos de musculação foram doados e alguns criados pelos próprios 

recuperandos, entretanto em más condições de conservação e subutilizados. Nem todos os 

recuperandos possuíam informação técnica de como utilizar os aparelhos e como realizar 

reforço de musculatura específica. Um dos objetivos do projeto foi, então, propiciar 

informações pertinentes à prática diária de exercícios de reforço muscular com 

individualidade considerando as características de cada recuperando. Ao longo das 

intervenções semanais, foram agendados encontros dos recuperandos com os extensionistas 

para que montassem e demonstrassem individualmente as fichas. Com isto, exercitavam as 

competências teóricas relacionadas à anatomia, cinesiologia, cinesioterapia e fisiologia do 

exercício: disciplinas básicas do curso de Fisioterapia que se integram para definir a 

prescrição do exercício. 

O segundo projeto surgiu de uma demanda espontânea: a realização periódica de 

educação em saúde com temas pertinentes ao dia a dia dos recuperandos da APAC. Alguns 

temas foram propostos inicialmente por eles mesmos como Abordagem das Lesões do 
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Tornozelo, Efeitos fisiológicos do Exercício Físico, Conhecendo os Músculos e suas Funções; 

Estratégias para Controle de Peso, Conhecendo a Diabetes e Nutrição e ganho de massa 

muscular. Essa atividade propiciou aos extensionistas aprofundar o referencial teórico, a partir 

do senso comum. 

A educação em saúde constitui um conjunto de saberes e práticas orientados para a 

prevenção de doenças e promoção da saúde (COSTA; LÓPEZ, 1996). Trata-se de um recurso 

por meio do qual o conhecimento cientificamente produzido no campo da saúde, intermediado 

pelos profissionais de saúde, atinge a vida cotidiana dos recuperandos, uma vez que a 

compreensão dos condicionantes do processo saúde-doença oferece subsídios para a adoção 

de novos hábitos e condutas de saúde. 

A proposição de práticas educativas sensíveis às necessidades dos recuperandos 

insere-se no discurso emergente de educação em saúde – o modelo dialógico: por ser o 

diálogo seu instrumento essencial ao cAPACitar os recuperandos para decidirem quais as 

estratégias mais apropriadas para promover, manter e recuperar sua saúde. O recuperando é o 

sujeito portador de um saber, que embora diverso do saber técnico- científico não é 

deslegitimado pelos serviços. O objetivo da educação dialógica não é o de informar para 

saúde, mas de transformar saberes existentes. A prática educativa, nesta perspectiva, visa o 

desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade dos recuperandos no cuidado com a 

saúde pelo desenvolvimento da compreensão da situação de saúde. Objetiva-se, ainda, que 

essas práticas educativas sejam emancipatórias. (CHIESA;VERÍSSIMO, 2003) . Em oposição 

ao modelo tradicional, trabalha-se com a perspectiva de sujeitos das práticas de saúde 

(AYRES, 2001). 

Dois princípios básicos foram utilizados para a orientação das ações de saúde. 

Primeiramente, foi necessário conhecer os recuperandos e o sistema no qual foram inseridos 

(semiaberto ou fechado) para os quais se destinam as ações de saúde, incluindo suas crenças, 

hábitos e papéis, e as condições objetivas em que vivem. O segundo princípio partiu da 

premissa de que é preciso envolver os recuperandos nas ações, o que se contrapõe a sua 

imposição. A participação comunitária dos recuperandos possibilitou assegurar 

sustentabilidade e efetividade das ações de saúde. 

Ao longo do ano, a partir de algumas demandas das oficinas de Educação em Saúde 

levantamos algumas questões relacionadas ao desconhecimento da atual condição de saúde, 

considerando que dentro da APAC, apesar de terem acesso ao Centro de Saúde do município 

de Santa Luzia, não são usuários ativos e, portanto não estabelecem vínculos com a rede. No 

decorrer das nossas ações, um questionário de levantamento de dados clínicos e de auto 
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percepção de saúde foi utilizado com objetivo de identificar fatores socioeconômicos e as 

doenças (ALVES; RODRIGUES, 2005). Devido à importante associação entre autopercepção 

de saúde e mortalidade, a análise dos fatores determinantes da autopercepção de saúde se 

torna importante, pois modular esses fatores significa alterar a autopercepção de saúde 

(IDLER EL; BENYAMINI Y, 1992). 

Apesar de esse questionário, em alguns estudos, ser muito utilizado com idosos, 

aplicamos o mesmo modelo somente para identificação dos fatores e não para estabelecer 

associações. Os estudos publicados vêm mostrando que os principais fatores associados são os 

demográficos (idade, sexo, estado conjugal e arranjo familiar), os socioeconômicos (educação 

e renda), o número de doenças crônicas (hipertensão, artrite ou reumatismo, doença 

cardiovascular, diabetes, asma, bronquite ou enfisema, embolia ou acidente vascular cerebral 

e câncer), e a cAPACidade funcional (atividades de vida diárias) (ALVES LS, 2005). Embora 

a mensuração do estado geral de saúde dos indivíduos seja bastante difícil, a autopercepção da 

saúde tem se mostrado um método confiável e mais utilizado do que a observação direta para 

a análise global da saúde (MARTIKANEN P, MAATELA, 1999). 

Foram aplicados 59 questionários que representaram 34,1% da população total dos 

recuperandos do sexo masculino com a média de idade de ± 33,5 anos, peso de ± 75,1 Kg, 

altura de ± 173,03 cm e IMC de 25,08. Os resultados demonstraram que a referência foi a 

avaliação dos recuperandos em relação ao seu estado de saúde atual. Em relação a condição 

de saúde, 32% avaliaram como muito ruim e 68% responderam que a consideram boa. Em 

relação a comparação do seu estado de saúde com pessoas da mesma idade verificou-se que 

30% dos recuperandos consideram que possuem uma saúde melhor e 70% acham que sua 

saúde é igual à de outras pessoas com a mesma idade. Em relação a alguns dados 

sociodemográficos, 25,4% são casados e 0% são viúvos e 60 % dos entrevistados são de raça 

mulata e 40% de raça branca. Ao analisarmos o quesito grau de escolaridade 96,6% são 

alfabetizados e mais da metade dos recuperandos pesquisados moravam previamente com 

alguém (54,3%) sendo, 35,5% proprietários da residência, possuindo de 1 a 3 filhos. 

Considerando a renda familiar, 22% eram provedores. A renda mensal prévia do recuperando 

era em torno de ½ a 1 salário mínimo (45,76%) e na somatória com a família (11,8%) 

apresentavam a renda familiar superior a 3 salários mínimos. Os resultados destes 

questionários nos permitiram conhecer as condições sociodemográficas dos recuperandos, 

além de permitir ao aluno o aprendizado da aplicação de um questionário específico. 
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Os dados aqui apresentados reforçam o papel dos aspectos sociais sobre a saúde e a 

necessidade de inseri-los em programas voltados para a promoção de saúde. Profissionais de 

saúde podem contribuir para promover melhores relações sociais ativas e estimular 

intervenções dentro e fora do setor saúde, voltadas para estimular o engajamento e o apoio 

social, contribuindo não apenas para aumentar a sobrevida como para melhorar a qualidade de 

vida dos indivíduos (BAILIS; SEGALLA; CHIPPERFIELD, 2003). 

Em continuidade as ações dos alunos extensionistas da Fisioterapia e considerando 

abordagem Ergonômica, foi realizado um levantamento dos postos de trabalho dentro do 

Sistema Semifechado, identificando a viabilidade de modificações ergonômicas. Em ambos 

os sistemas existem oficinas de trabalho que incluem atividades de marcenaria, serralheria, 

pintura, trabalhos manuais e jardinagem. Segundo Gil Coury e Rodgher (1997), a eficácia de 

uma intervenção ergonômica depende de sua cAPACidade de controlar ou amenizar os 

fatores de risco das lesões/ distúrbios músculo- esqueléticos (COURY; RODGHER 1997). A 

próxima etapa que será desenvolvida nesse novo projeto de intervenção ergonômica visará 

reduzir os riscos de lesão verificados inicialmente, modificando tanto o setor físico de 

trabalho (equipamentos, dispositivos de controle da tarefa, bancada, cadeiras etc.) quanto a 

tarefa em si (sequência de atividades, ciclo de trabalho). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O curso de Fisioterapia, representado por seus alunos extensionistas, ainda tem muito 

a acrescentar ao projeto APAC. A cada semestre, ideais criativas surgem, viabilizadas com 

poucos recursos e que tomam outras dimensões maiores ao melhorar a qualidade de vida dos 

recuperandos no desafio de competir com a pena e vencer.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este é um capítulo que versa sobre a prisão e seu cotidiano frequente de violência. 

Paradoxalmente, a experiência da APAC Santa Luzia traduz um retrato diferenciado no 

cumprimento da pena em privação de liberdade, contexto abordado neste estudo. Realidade 

distinta que desperta um novo olhar, um convite para adentrar seus muros, escutar com vagar 

os que ali cumprem a pena instituída e avaliar mais de perto o seu método de ação. 

Distanciando-se dessa realidade, a prisão tradicional chama a atenção com sua 

superlotação diária, em que uma maioria de pobres, pardos e pretos ocupam suas celas num 

cenário de penúria, negação da carta universal dos direitos humanos e das leis de proteção 

social, legitimadas no país. Essa é a falência do sistema prisional, que ganha as manchetes dos 

meios de comunicação, no Brasil, realidade agravada em decorrência da crise ética, moral e 

da educação, que limita coletivizar uma contracultura de prevenção ao crime. Ao mesmo 

tempo, a crise do cenário político atual dificulta uma profunda reforma do sistema prisional,  
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adiando-se ainda mais esta possibilidade de mudança, gerando mais descrença. O cidadão 

comum recolhe- se sempre, temendo a ausência de segurança, uma vez que nem a própria 

polícia está capacitada para fazer os enfrentamentos necessários. 

Nesse cenário, a Extensão- PUCMINAS CORAÇÃO EUCARÍSTICO-Programa-

APAC/NDHI (Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão), por meio do Projeto (A)penas 

humanos: ações interdisciplinares desenvolveu na APAC Santa Luzia, área metropolitana de 

Belo Horizonte, no segundo do semestre de 2016, uma pesquisa social. Esta contou com a 

participação de uma professora do Departamento de Serviço Social, cinco alunos 

extensionistas-graduandos em Serviço Social e uma assistente social voluntária. O objeto 

delimitado guia na investigação social foi: “O cotidiano de vida dos recuperandos da APAC 

Santa Luzia no cumprimento da pena em privação de Liberdade”. Utilizou-se a metodologia 

quantitativa (estatística), em uma interface com a vertente qualitativa, uma hermenêutica das 

narrativas registradas. Foram entrevistados 49 novos recuperandos em regime fechado e 

semiaberto da instituição prisional. O conteúdo do capítulo desenvolvido é apresentado nos 

seguintes tópicos norteadores: Introdução; Diretrizes teóricas guia na Pesquisa Social; 

Descrição dos recuperandos: uma leitura quantitativa dos gráficos e tabelas apresentados; 

Uma leitura qualitativa: hermenêutica da narrativa dos recuperandos; Considerações Finais. 

 

2 DIRETRIZES TEÓRICAS GUIA NA PESQUISA SOCIAL REALIZADA 

 

Michel Foucault (1984), em sua obra “Vigiar e Punir”, evidencia os limites da prisão 

desde o seu nascimento com o propósito de cumprir “pena das sociedades civilizadas”. É o 

que destaca, assinalando seu paradoxo institucional: 

 

Conhecem-se todos os inconvenientes da prisão, e sabe-se que é perigosa, quando 

não inútil. E entretanto não “vemos” o que pôr em seu lugar. Ela é a detestável 

solução, de que não se pode abrir mão. Essa “obviedade” [...] se fundamenta em 

primeiro lugar na forma simples da “privação da liberdade” (FOUCAULT, 1984, p. 

208). 

 

O sistema prisional quantifica o cumprimento da pena exatamente de acordo com a 

variável do tempo cronológico. Foucault ressalta o limite desse critério na penalidade 

instituída dentro dos moldes dos mecanismos de coerção pelo poder judiciário como forma de 

detenção penal. A prisão tornou-se um marco na história dos mecanismos disciplinares 

exercidos pela instituição de privação de liberdade. Tal perspectiva é confirmada pelo mesmo 

autor quando afirma que: “[...] ao fazer da detenção a pena por excelência, essa introduz 
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processos de dominação característicos de um tipo particular de poder. Uma justiça que se diz 

“igual”, um aparelho judiciário que se pretende “autônomo”, mas que é investido pela 

assimetria das sujeições disciplinares [...]” (FOUCAULT, 1984, p.207). E, assim, é 

regulamentada a instituição penal com seu papel de transformar os presos, dando ênfase na 

função técnica de correção. 

Para Foucault, a lei inflige penas, umas mais graves que outras, em que não poderia 

ser permitido a um apenado, réu primário, cumprir pena mais leve em um mesmo espaço onde 

um criminoso cumpre pena mais grave. Esse cuidado é fundamental para prevenir 

delinquências e promover a reprodução do crime, enfatizando ainda a eficácia da pena, 

quando não restrita aos anos quantificados, pois o seu cerne é a regeneração do criminoso. 

Esta pode ser medida pela cAPACidade do preso em assumir o erro e experimentar a culpa, 

sentimento decorrente do arrependimento da consciência ante o mal cometido, circunstância 

máxima, que desvela o sentido maior do cumprimento da pena. 

Na verdade, muitos não deveriam estar cumprindo pena em regime de privação de 

liberdade, poderiam estar prestando medidas socioeducativas e de serviços à comunidade. A 

pena instituída na privação da liberdade se resume em “[...] quantificar exatamente a pena 

segundo a variável do tempo [...]” (FOUCAULT, 1984, p.208). Porém, nem sempre resulta 

em uma reparação do crime, o autor destaca a prisão como uma “oficina sombria”, que faz 

representar a maneira mais civilizada de cumprir todas as penas - a “detenção legal”-, cuja 

função técnica é fazer cumprir a correção. O encarceramento torna-se o símbolo vivo da 

privação da liberdade, porém não pode ser confundido com a pura privação de liberdade. Para 

Foucault, a prisão atual tem contribuído para que o réu primário caminhe da infração à 

delinquência, à medida que compartilha os mesmos espaços com aqueles que cometeram 

crimes graves. 

A Lei de Execução Penal - LEP (lei-7.210/84), “Carta Magna dos detentos”, regula os 

direitos e deveres do Estado e da sociedade civil, estabelecendo normas fundamentais a serem 

aplicadas durante a prisão a fim de reintegrar o preso e efetivar sua reeducação. Em seu artigo 

41, no que tange aos direitos do preso, a legislação ressalta que se deve preocupar com a 

proteção à integridade física, mental e moral dos condenados, mas deve-se priorizar a 

ressocialização e humanização dos que cumprem pena. Apesar de regulamentar a assistência 

aos presos, no que se refere à alimentação, aprimoramento da cAPACidade de trabalho, 

educação, formação profissional, exercícios artísticos, descanso e lazer, a prisão - em sua 

complexidade -, como é instituída na prática, nega os fundamentos reguladores da própria lei, 

suas prioridades, destituindo de sentido a privação da liberdade. A prisão tradicional caminha, 
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pois, na contramão dos direitos humanos regulamentados, à medida que reproduz 

continuamente a violência e novos crimes em sua interioridade, demandando profundas 

reformas. 

Contraria, assim, a LEP, quando aceita punir com penas cruéis, maus tratos ou 

degradar o preso, pois nega a ressocialização e o sentido máximo do cumprimento da pena.  O 

cotidiano de violência na interioridade da prisão demonstra a pouca efetividade da lei 

reguladora da pena restritiva da liberdade. A superlotação dos presídios, no Brasil, traduz a 

inércia e a humilhação do preso, violentando sua dignidade no sistema prisional e destituindo 

a lei. É preciso aglutinar forças vivas da sociedade civil e realimentar novos caminhos para 

reconstruir uma nova moral cultural e diminuir a incidência do crime, contribuindo para sua 

prevenção. É, ainda, dever do Estado prover ao preso acesso aos serviços básicos de saúde, 

instrução escolar, formação profissional e fazer cumprir a ressocialização.  

A transformação da prisão, em sintonia com o Método de Mário Ottoboni (1986), 

Associação de Proteção ao Condenado (APAC), institui como premissa: “o criminoso não 

nasce criminoso, é a sociedade que o torna criminoso”. De fato, a sociedade contemporânea, 

século XX e XXI, tem vivenciado uma profunda “banalização do mal” (ARENDT, 1963) em 

decorrência das violências contínuas nas esferas da sociedade civil e do poder de Estado. Essa 

prática se confirma na transgressão aos direitos humanos e segregação de minorias diversas, 

em que o Estado deixa de ser guardião do cidadão em prol do bem comum, priorizando 

particularidades diversas. O Método APAC, ao contrário, resgata a valorização humana no 

cumprimento da pena, o que ocorre em consonância com seus fundamentos, tais quais: 

“Ninguém é irrecuperável”. “A morte do criminoso é a salvação do homem”. “Nada de querer 

matar o homem a título de matar o criminoso”. Este deve “expiar o crime” e, assim, 

“recuperar o criminoso”. Para fazer valer tais princípios, a ociosidade deve ser refutada a todo 

o custo e a potência humana deve ser fortalecida sempre em ações voltadas para o bem e a 

coletividade, observando as aptidões dos sujeitos para recriar novos valores na privação  de 

liberdade. 

As atividades diárias, as oficinas de ação diversas devem levar o recuperando a 

reciclar os seus valores e exercitar as virtudes do espírito, tolerância, limite, amor, respeito ao 

outro e autoconfiança. Humanizar o espaço do cumprimento da pena requer o encontro do 

preso consigo mesmo, descobrir o seu potencial de vida para exercitar o bem e derrotar o mal 

interior e exterior. Trata-se de um método de  mudanças  significativas  na  vida  do  preso,  da  
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família e do espaço do cumprimento da pena. É uma experiência diferenciada da privação da 

liberdade aplicada, no Brasil, e em outros países com resultados animadores que podem ser 

referência na transformação da prisão brasileira. 

 

3 DESCRIÇÃO DOS RECUPERANDOS: UMA LEITURA QUANTITATIVA DOS 

GRÁFICOS E TABELAS APRESENTADOS 

 

3.1 Número de entrevistados, modalidade de regime, faixa etária, etnia e estado civil 

 

A primeira tabela remete a um total de 49 entrevistados durante o segundo semestre de 

2016, em Santa Luzia-APAC, estando 34 dos entrevistados em regime fechado, total de 69%; 

outros 15 entrevistados encontram-se em regime semiaberto, um total de 31%.  

 

TABELA 1 - Forma de regime dos recuperandos da APAC Santa Luzia 

NÚMERO DE 

ENTREVISTADOS 
49 % 

Regime Fechado 34 69% 

Regime Semiaberto 15 31% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Do total de 49 entrevistados, 51% estão na faixa etária de 20 a 29 anos. Na faixa de 30 

a 39 anos, foram entrevistados 35%; na faixa etária de 40 a 49 foram entrevistados 12%; na 

faixa de 60 a 69 anos foram entrevistados 2%; na faixa de 50 a 59 anos não há registro 

(gráfico 1).  

 

GRÁFICO 1 - Faixa etária dos recuperandos da APAC Santa Luzia, MG. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Quanto à etnia, 29 entrevistados se autodenominaram pardos (59%); 10 entrevistados 

se autodenominaram brancos (21%); 4 dos entrevistados se autodenominaram negros (8%), 

enquanto 4 outros entrevistados se autodenominaram morenos (8%); apenas 1 entrevistado se 

autodenominou claro (2%); 1 entrevistado não se autodenominou em relação à cor (2%). 

 

GRÁFICO 2 - Percentual de declaração de Etnia dos recuperandos da APAC Santa 

Luzia, MG. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Em relação ao estado civil, 28 entrevistados disseram ser solteiros (57%); 11 

entrevistados disseram ser casados (22%); sete entrevistados declararam ser amasiados (14%); 

três entrevistados se declararam divorciados (6%). 

 

GRÁFICO 3 - Percentual do estado civil dos recuperandos da APAC Santa Luzia, MG. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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3.2 Quantos possuem filhos e quantidade de filhos por recuperando 

 

Quanto à paternidade, 35 entrevistados informaram ter filhos (71%), 13 entrevistados 

declararam não ter filhos (27%). Apenas um entrevistado não declarou o número de filhos 

(2%). O maior número de filhos por recuperando equivale a dois (35%); um filho por 

recuperando equivale a 29%;  nenhum filho por recuperando 27%; 4% dos entrevistados 

declararam  ter três filhos; 2% dos entrevistados possuem quatro filhos e apenas 2% dos 

entrevistados têm nove filhos; 2% não declararam. 

 

GRÁFICO 4 - Número de filhos por recuperando da APAC Santa Luzia, MG. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3.3 Visitas recebidas e grau de envolvimento com o recuperando 

 

Em relação às visitas recebidas, 48 entrevistados disseram ter recebido visitas em toda 

a trajetória do cumprimento da pena em privação da liberdade (98%); apenas um entrevistado 

declarou não ter recebido visita (2%).  

 

TABELA 2 - Visitas recebidas pelos recuperandos na APAC Santa Luzia, MG. 

RECEBE VISITAS % 

Não 1 2% 

Sim 48 98% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quanto ao grau de envolvimento do recuperando e visitante, 31 entrevistados (63%) 

disseram ter recebido a visita da mãe, que sempre os acompanhou em toda a trajetória de vida 

prisional. Em seguida, 21 dos entrevistados disseram ter recebido a visita dos filhos (43%); 20 

entrevistados receberam a visita de irmãos (41%); 18 entrevistados receberam a visita da 

esposa (37%); 10 entrevistados receberam visita do pai (20%); nove entrevistados receberam 
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a visita dos tios(18%); oito entrevistados receberam a visita da namorada (16%); sete 

entrevistados receberam a visita dos sobrinhos (14%); dois entrevistados receberam a visita 

dos avós (4%); dois entrevistados receberam a visita da sogra (4%). E, ao final, um 

entrevistado recebeu a visita das primas (2%); um entrevistado recebeu visita do advogado 

(2%). 

 

GRÁFICO 5 - Grau de envolvimento com o recuperando da APAC Santa Luzia, MG. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3.4 Presídio/penitenciária e cumprimento da pena anterior a APAC 

 

Quanto à procedência dos entrevistados, 10 deles foram oriundos da Penitenciária 

Nelson Hungria (20,41%); oito entrevistados foram encaminhados da Penitenciária José 

Maria Alckmin (16,33%); sete entrevistados foram procedentes do GPA- Penitenciária 

Público Privada (14,23%); sete entrevistados foram oriundos do Presídio Antônio Dutra 

Ladeira(14,23%); seis entrevistados vieram do Presídio Inspetor José Martinho Drumond 

(12,24%); quatro entrevistados foram encaminhados do Presídio de Santa Luzia- Palmital 

(8,16%); três entrevistados vieram do Presídio São Joaquim de Bicas (6,12%); dois 

entrevistados procedentes da Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria (4,08%); um 

entrevistado procedente da Ceresp Gameleira (2,04%); um entrevistado não declarou sua 

procedência (2,04%). 
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GRÁFICO 6 - Quanto à procedência dos recuperandos da APAC Santa Luzia, MG. 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3.5 Saúde dos recuperandos APAC Santa Luzia 

 

Em relação ao tratamento de saúde, 45 entrevistados (92%) não fazem 

acompanhamento sistemático de saúde; quatro entrevistados (8%) informaram ter algum 

acompanhamento de saúde, conforme dados da tabela. 

 

TABELA 3 - Quanto à realização de tratamento de saúde dos recuperandos. 

Realiza Tratamento de 

Saúde 
% 

45 45 92% 

Sim 4 8% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quanto estado de saúde dos recuperandos, 88% informaram não possuir doença; 12% 

afirmaram possuir. Quanto à utilização de medicamentos controlados, 88% responderam não 

usar e 12% afirmaram usar algum tipo de remédio.  
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GRÁFICO 7 - Estado de saúde dos recuperandos da APAC Santa Luzia, MG. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

GRÁFICO 8 - Uso de medicamento controlado pelos recuperando da APAC Santa 

Luzia, MG. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quanto ao local do tratamento de saúde, principais doenças e tipo de medicamento 

controlado, um dos entrevistados afirmou realizar o tratamento no Centro de Saúde Santa 

Luzia, (2%); outro afirmou fazer tratamento na Frimisa (2%); dois recuperandos não 

declararam. Os medicamentos citados em uso foram: Fenobarbital, Bombinha para asma; 

metiformina para diabéticos, Puran para tireoide, Clonazepam, Alopram e Propranolol. As 

principais doenças declaradas: Psoríase, Epilepsia, Diabetes, Tireoide, Distúrbios 

Psiquiátricos, Hipertensão. 

 

TABELA 4 - Medicamentos utilizados, local de tratamento e principais doenças 

declaradas pelos recuperandos da APAC Santa Luzia, MG. 

QUAIS 

MEDICAMENTOS 

ONDE OCORRE O 

TRATAMENTO 
 

DOENÇAS 

DECLARADAS 

Não Declarado 
Centro de Saúde de 

Santa Luzia 
1 Psoríase 

Fenobarbital Frimisa 1 Epilepsia 

Bombinha para asma Não Declarou 2 Bronquite Asmática 

Metformina e Puran   Diabetes e Tireoide 

Clonazepam   Problemas psiquiátricos 

Alopram, Propranolol   Hipertensão 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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3.6 Trabalho/Regime CLT e Educação 

 

Quanto à área trabalhista, 47 entrevistados possuem a carteira profissional (96%) e 

dois não a possuem (4%). Quando foram presos, 29 entrevistados não trabalhavam em regime 

de CLT (59%); 19 o faziam (39%) e apenas um entrevistado não declarou (2%). Além disso, 

constatou-se que 42 entrevistados já trabalharam em regime de CLT (86%); sete nunca 

trabalharam neste regime. Portanto, não são todos os recuperandos que podem requerer o 

auxílio reclusão, direito concedido apenas aos que possuíam vínculo trabalhista, quando 

presos. 

 

GRÁFICO 9 - Declaração dos recuperandos a possuir Carteira de Trabalho e 

Previdência Social 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

GRÁFICO 10 - Regime de trabalho dos recuperandos da APAC Santa Luzia, MG. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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GRÁFICO 11 - Regime de trabalho dos recuperandos da APAC, quando reclusos.  

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Em relação ao grau de escolaridade, 31% possuem o ensino fundamental incompleto; 

29% dos entrevistados possuem o ensino médio incompleto; 18% possuem o ensino 

fundamental completo; 6% possuem o ensino superior incompleto; 8% possuem o ensino 

fundamental completo; 6% possuem o ensino superior incompleto; 4% entrevistados possuem 

o ensino superior completo; 2% entrevistados não declararam; 2% entrevistados nunca 

estudaram. Muitos desses entrevistados continuaram os estudos durante a permanência nos 

presídios. 

 

GRÁFICO 12 - Grau de escolaridade dos recuperandos da APAC Santa Luzia, M.G. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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4 UMA LEITURA QUALITATIVA: HERMENÊUTICA DA NARRATIVA DOS 

RECUPERANDOS 

 

As narrativas dos recuperandos na pesquisa social foram a fonte genuína da 

hermenêutica realizada, um esforço de decodificar os signos e significantes inscritos em seus 

depoimentos. As categorias marcantes nas suas narrativas registradas foram a ruptura da 

individualização e as violências na prisão convencional, traduzindo-se em sentimentos de 

estranhamento, revolta e desejo de vingança. Sentiam-se, assim, estrangeiros aprisionados na 

própria pátria, segregados, vivendo uma eterna condenação, sempre vistos em uma ótica de 

suspeição. A não individualização no cumprimento da pena permitiu que os sujeitos não 

fossem descobertos na sua potência interior, possibilidade de superar o mal, o crime 

cometido. O preso, não denominado pelo nome inscrito no registro civil, signo primeiro da 

cidadania, sente-se revoltado e humilhado, fato que distancia ainda mais a prisão de seu dever 

de assegurar a ressocialização do preso. 

Essa não individualização, marcada na rotina da prisão, é observada também no uso do 

uniforme diário, padronizado, guardando seu cheiro forte e insuportável na lembrança de cada 

um dos presos. Nele, mostra-se inscrito o número de cada preso conforme cadastro realizado 

pelo Serviço de Levantamento Nacional de Informações-Penitenciárias (INFOPEN), contendo 

dados de toda a infraestrutura da prisão, seções internas, recursos humanos e informações 

sobre o preso. Este, tão logo entra na prisão convencional, gera um número registrado, uma 

identificação; portanto, fica em plano secundário a sua carteira de identidade. 

Essa realidade é reproduzida no momento da visita dos familiares, o que resulta 

sempre em novos constrangimentos, culminando na censura dos corpos e de seus pertences. 

Esse é o olhar de suspeição, de vigilância, normas da prisão, que sujeita a família do preso a 

um ritual de humilhação para adentrar a prisão e poder ver o parente. Em suas lembranças, 

permanece esse momento crucial, que lhes faziam sofrer e se sentirem culpados, em que 

ganha realce a imagem da mãe, chegando triste em cada visita. Assim, aos poucos, foram 

preferindo que a família não mais os visitasse a fim de poupar sofrimento, pois se sentiam 

responsáveis pela situação de constrangimento. A visita tornou-se um peso, desencadeando 

culpa, sentimento que desejavam apagar da lembrança, principalmente, o olhar de dor e 

tristeza da mãe. Esta era a punição maior, lembrar sempre da mãe triste, sentindo a sua falta. 

Mas foi só assim, depois de muito sofrimento, que os entrevistados relataram descobrir a 

importância dos aconselhamentos que as mães sempre lhes faziam, antes do crime; mãe 

profecia; mãe guerreira. Pode-se, então, ser evocada a sua lição de vida e de ética reproduzida 
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na palavra proferida a cada dia: “filho, cuidado”; “olha esses companheiros”; “um dia pode 

ficar na cadeia”; “é uma vida triste”. Essa é uma lição que revela “cuidado de si” e com o 

outro. A mãe queria apenas assegurar a vida digna ao filho, evitar os excessos capazes de 

desencadear a ruptura das leis e culminar no crime. Mas jamais acreditaram que algo lhes 

aconteceria, apesar dos aconselhamentos; até que um dia foram presos. As palavras das mães 

voltam a soar em seus ouvidos como um eterno cuidado de amor. Somente depois de presos, a 

“ficha caiu” expressavam, restando-lhes apenas lembrar o ocorrido: 

 

No presídio o que mais me fazia ódio era enfrentar o sofrimento de minha mãe, a 

humilhação, que ela passava na revista. Eu sentia vergonha e sofria de pensar. 

Minha mãe chegava triste, mais visitava a gente. Meu pai nem sei, sumiu, nunca 

mais vi ele (1); 

Só havia uma pessoa, que conseguia amolecer esse concreto do meu peito, é minha 

mãe, que apesar de tudo, de toda a minha ingratidão nunca me abandonou. Sempre 

com o pensamento positivo, ela me visitava na Dutra Ladeira, dizendo que, quando 

eu saí- vou dar a volta por cima e calar a boca de todos que diziam que eu era um 

caso perdido. E sempre aconselhava: muda de vida enquanto é tempo senão mais 

tarde você vai arrepender (2); 

Eu comecei a usar droga, minha mãe sempre me olhava e dizia: “cuidado com o que 

você anda fazendo!” “E eu dizia: Mãe não tá acontecendo nada” (3); 

Minha mãe saia do presídio sem saber se eu ia continuar vivo ali dentro, a guerra ali 

é todo dia, uns ameaçando os outros, é muita morte ali dentro, é guerra e a gente 

nada pode mudar. Só minha tristeza era a falta da minha mãe (4). 

Quando fui preso minha esposa estava grávida e pensava o que posso fazer aqui para 

minha filha, que vai chegar? A filha acabou saindo prejudicada, pois cresceu 

ouvindo apenas a mãe falando do pai. Só minha filha com 7anos pode ver o pai, mas 

quando chego perto dela, ela estranha, não me conhece. Isso é solidão, é tristeza (5); 

Quando fui preso nada sabia sobre o sistema prisional, pois sou réu primário, 

quando cheguei fiquei chocado, o ambiente era de muita insalubridade. Ai pensei 

comigo mesmo que minha vida naquele momento havia acabado. Mas ainda tinha 

esperança de sai logo dali. Quando saiu a condenação quase desisti peguei 23 anos e 

11 meses de reclusão (6); Quando fui preso, levei um grande choque. Ai é que senti 

a tristeza, acho horrível ser preso e meu filho estava apenas com seis meses de vida. 

E nada podia fazer. Não podia vê-lo crescer, nem reconhecer a cara do pai, nem 

brincar com ele. E eu aqui sem poder ficar com minha família (7);
8
 

 

As narrativas dos recuperandos desvelaram a história de vida na prisão convencional, 

tudo que lhes foi prevenido pela mãe. Evocam, assim, novas cenas de suas origens em que, 

desde cedo, experimentaram o abandono paterno. Muitos não desfrutaram o lado lúdico da 

vida de criança, como brincar e conviver com o pai. O maior sofrimento, hoje, vivido foi 

sentir renascer essa falta reproduzida em seu cotidiano, não podiam ver os filhos diariamente 

crescer perto do pai, não podiam tirar fotos com eles, brincar em casa, guardar a memória  

                                                      
8
 Depoimento dos recuperandos (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) a equipe de Serviço Social do projeto de Extensão (A)penas 

humanos: ações interdisciplinares no âmbito da APAC Santa Luzia, setembro-novembro, 2016. 
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dessa convivência. Os filhos estão crescendo a cada dia e, o fato de eles estarem presos 

impede-os de acompanhar o crescimento dos filhos, a condenação é reproduzida num ciclo de 

violência contínuo, é o que mais marca e faz sofrer, viver a culpa. 

Parecem predestinados a tanto sofrimento, chegando a indagar: será que estão 

condenados a viver sempre a imagem da “infância roubada”, que não se desfaz de suas 

memórias? Assim, caminham sempre despossuídos do lado lúdico, prazeroso e belo da vida. 

Volta a imagem materna, a lembrança de suas palavras, quando começaram a buscar os 

grupos de rua para brincar, saindo de casa. Mas, na verdade, eram bandos despossuídos de 

uma lei interior e exterior, uma contra cultura criada com suas leis próprias, regras 

clandestinas, que os levaram gradativamente ao mundo do crime. Somente, hoje, podem 

perceber o transcorrido; antes, não foi possível ver. 

Era preciso percorrer a história vivida para depois olhar o seu passado e deparar com 

os horrores vividos por eles. O fundamental é que, com vagar, foram percebendo que essa 

vida do crime é penosa demais. Novamente, depois de presos, volta o horror de serem 

envolvidos nos conflitos entre gangues, que disputam o comando do tráfico dentro e fora da 

prisão convencional. Nessas disputas, os chefes de gangues querem aliar outros presos no 

crime organizado. Tiveram, então, medo de serem descobertos e voltar ao crime, não queriam 

mais tanto sofrimento, é o que anunciam nas suas narrativas em trechos abaixo reproduzidos: 

 

Aqui é uma vida de muito sofrimento, muita humilhação, muito espancamento, o 

que é comum desencadeado quase sempre pelos próprios presos. Tanta agressão da 

revolta. É um lugar que isola a família. É sofrimento demais vir aqui. Não aprende 

nada de bom (8); Aqui perdi minha dignidade, meu respeito e fui muito maltratado, 

espancado, porque aqui quando tem rebelião, todo mundo sofre e apanha. Nas horas 

de briga e de complô batem mesmo os agentes penitenciários (9); 

Todos são considerados lixo, tem poucas visitas. É difícil acesso para família. Não 

tive ali atendimento médico. Até mesmo a assistente só aparece pra gente preencher 

papel (10); Passei no Ceresp (Centro de Remanejamento de Preso) da Gameleira e, 

depois Bicas, por último, José Martins Drumond, que também foi um inferno na 

minha vida. E, quando recebia minhas visitas, que era minha Mãe e meus irmãos, 

sofria muito com a barbaridade do tratamento, fiscalizando se tem droga até nas 

partes íntimas. Tudo isso me dava ódio. E minha revolta só aumentava, além do 

mais não ouvia nem meu nome. A humilhação era muita, só mesmo num campo de 

concentração podia sofrer mais (11); 

Passei 14 anos no sistema prisional, 10 anos no sistema de convencional, presídio e 

penitenciária e 4 anos no sistema APAC. No presídio e penitenciária pude ver e 

sentir na alma um grau extremo de desumanidade. Começando pela torturas não 

somente física mas a mais grave é a tortura psicológica. É um sistema falido, porque 

lá não há nada de bom, só o mal, a violência, revolta, ódio e  degradação. É um 

lugar que não há qualquer tolerância, só te colocam isolado da família, da mãe, da 

companheira, do filho e da sociedade (12); 

Passei 10 anos de minha vida no sistema prisional convencional, voltando a época 

dos primatas, onde não há socialização; muitos educadores e agentes penitenciários, 

hoje, são desqualificados; tudo resolve com agressão, solitárias, espancamento, 

muita agressão física (13); 
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A sociedade acha que bandido é preto, pobre e mora na favela, mas não é bem 

assim. Isso gerou muita diferença e alimentou a desigualdade e discriminação (14); 

Aqui na prisão comum é tristeza e cheiro de morte, vingança e solidão, lá há um 

monstro fazendo matança a cada dia, é briga de gangue. E no meu peito em vez de 

um coração abrigado um muro de pedra (15).
9
 

 

Nesse momento, sentiam-se ter chegado um limite, restava-lhes uma esperança; 

ouviram falar da prisão APAC alguns presos lhes recomendaram escrever uma carta para a 

instituição, uma vez que desejavam sair do mundo do crime. Essa era a condição para buscar 

um modelo distinto de punição ao crime. Assim, tiveram sorte, foram escolhidos e 

encaminhados para a instituição prisional diferenciada. Algum tempo depois de vivenciar o 

novo cotidiano, falam desse lugar: 

 

Aqui, na APAC, faz três anos e 6 meses, foi o lugar onde pude me encontrar comigo 

mesmo e minhas faltas. Aqui sou um nome que escuto e que sou chamado. Aqui sou 

um ser humano, não apenas um número, um processo jurídico. Não sou um bicho 

como me trataram no sistema convencional. Até hoje sinto mágoa em meu coração. 

Hoje tenho uma vida, posso sonhar e ter certeza que Deus me tornou um homem 

melhor e um profissional mais cAPACitado na APAC. Agradeço a todos alunos e 

professores da PUC que sempre me apoiaram e acreditaram em mim (1); 

A APAC devolveu nossos sonhos. O que mais me marcou quando entrei na APAC 

foi ser chamado pelo nome e fiz cursos profissionalizantes e de alfabetização, o que 

estimula o convívio alegre. Aqui na APAC a assistente social interessou pela minha 

história (2); 

Aqui recuperei minha dignidade, na APAC; meu respeito e de minha família. Aqui 

tem estudo e trabalho, a gente não fica parado só pensando em coisas ruim. Aqui 

aprendi a amar as pessoas; ter humildade; aqui a gente recupera a chance de uma 

vida melhor, mas a escolha é do recuperando. Um dia de cada vez com fé e seguir 

em frente (3); 

Hoje minha mãe dorme tranquila, quando visita a gente e fica conversando alegre na 

APAC com a gente. Só, na APAC, isso aconteceu... Volta alegre com um sorriso no 

rosto, isso é recompensa (4).
10

 

 

Este último espaço da privação de liberdade lhes permitiu resgatar a dignidade 

humana, serem reconhecidos na sua individualidade, podendo viver a experiência do bem, 

libertos de uma violência contínua. Na APAC, são chamados pelo nome e, ainda, 

denominados recuperandos e não presos, o que faz toda a diferença e os auxilia a conquistar 

uma autoestima, devolvendo-lhes aos poucos uma identidade perdida. 

Na APAC, é muito importante não usar uniformes; as celas são ocupadas por três a 

quatro pessoas, sendo um espaço com infraestrutura adequada para seus pertences e aberto a 

um grande pátio externo para jardins e hortas. O refeitório é amplo, com serviços da cozinha 

                                                      
9
 Depoimento dos recuperandos (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15)  a equipe de Serviço Social do projeto de Extensão 

(A)penas humanos: ações interdisciplinares no âmbito da APAC Santa Luzia, setembro-novembro, 2016. 
10

  Depoimento dos recuperandos (1, 2 ,3 e 4) a equipe de Serviço Social do projeto de Extensão (A)penas 

humanos: ações interdisciplinares no âmbito da APAC Santa Luzia, setembro-novembro, 2016. 
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realizados pelos próprios recuperandos, “a comida é saborosa, feita com carinho”, utilizando-

se das verduras da horta, cuidada pelos próprios recuperandos. Os demais serviços de 

infraestrutura da instituição como faxina, segurança, jardim, limpeza do prédio, pinturas e 

outros reparos são realizados pelos recuperandos. Não há polícia, a guarda e a segurança da 

prisão são feitas por eles mesmos em uma seleção interna cuidadosa, buscando os 

recuperandos mais aptos para cada função. As oficinas de pintura de quadros, teatro, 

artesanato e outras de cursos profissionalizantes podem ser recriadas e ali aprimoradas, sendo 

importante pesquisar recursos para viabilizar esse empreendimento. Ganha destaque uma 

biblioteca com livros para leitura e exercícios de redação sob a coordenação do departamento 

de Letras PUC-MINAS e setor jurídico com possibilidade de contribuir na redução da pena. 

Existem cursos contínuos de complementação do ensino fundamental e preparatórios 

para o “Enem”, curso à distância de formação superior para o regime fechado. Existem, ainda, 

em fins de semana ou em horários especiais, “rituais místicos”, que permitem um exercício 

das virtudes essenciais à transformação humana e superação do mal, envolvendo diversas 

crenças religiosas despossuídas de dogmatismo. Porém, o mais importante é o resgate da fé 

genuína do coração, a fé pragmática, capaz de transformar a vida, apostar no bem e 

ultrapassar o mal. As circunstâncias de ódio e revoltas vividas não mais são repetidas a cada 

dia e vão se distanciando da interioridade da consciência. A reza é preciso, dizem eles, porque 

sem Deus o caminho é mais penoso; a crença ajuda os recuperandos que cantam suas orações, 

seus hinos e agradecem a todos que ali comparecem para realizar algum trabalho. A vida é 

uma dialética contínua, conflito entre bem e mal, amor e ódio, tensão perene, porém o mais 

importante é que se sentem mais fortalecidos para derrotar o mal a cada dia. Afinal, o 

recuperando é estimulado a formar uma nova cultura, novo modo de ser, aprimorar virtudes 

essenciais na caminhada, afeto, disciplina, respeito, solidariedade, temperança, compaixão e 

tolerância. O exercício desses valores remete à profecia materna, o que não podem mais 

transgredir e, assim, buscam auxílio na superação dos erros. 

E, hoje, a maior recompensa acontece nas visitas dos familiares , quando chegam nos 

fins de semana, trazendo alimentos, brincam com as crianças e a mãe está com um olhar vivo, 

alegre e sentindo-se realizada, podendo dormir e descansar. Acreditam na recuperação do 

filho, pois o lugar onde estão é um convite à mudança, uma vez que eles são respeitados como 

pessoas. Os recuperandos, hoje, sentem-se, com vagar, redimidos da culpa, derrotando em seu 

interior a ideia de um “Deus Juiz”, que sempre os condenava. Precisam apostar em si 

mesmos, buscar novos rumos. Dessa maneira, vão conseguindo - na própria gestão da APAC-,  

 



112 PRÁTICAS DE EXTENSÃO DA PUC MINAS NA APAC: histórias que (trans)formam   
 

executando suas atividades diárias permanecerem distantes do olhar de um guarda policial e 

de outros bandidos. Querem ser guardiões de um espírito forte, capaz de fazer um combate em 

prol da vida digna. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A APAC, método da privação de liberdade no cumprimento da pena instituída, é um 

retrato diferente do cotidiano vivido na prisão convencional, pois ficam, assim, desprovidos 

da presença ostensiva da polícia e dos agentes penitenciários com sua violência habitual. Os 

recuperandos são sujeitos atores da organização de toda a infraestrutura do presídio, cuidam 

da sua gestão e segurança. 

Aos poucos, vivenciam novos hábitos, aprendem a respeitar o limite e cuidado consigo 

mesmo e em relação ao outro. Descobrem, devagar, o fundamento do bem viver fundado na 

ética, na vida simples e despojada da ânsia de tudo ter e consumir, uma aparência enganosa 

dos sentidos. O amor e a afetividade das pessoas ganham relevância, um bem maior. A 

bondade do coração derrota o egoísmo, o ódio, a revolta e a vingança, o que resulta no desejo 

justiceiro - base do crime - que, aos poucos, vem sendo suavizado. Deixam, então, para trás as 

ruínas de um passado de crime e que não mais querem reproduzir. 

As prisões convencionais carecem ser radicalmente transformadas em todo o seu 

cotidiano, demandando uma nova metodologia de ação. Um dos paradigmas de referência é o 

método APAC, aplicado em vários países do mundo, devendo ser coletivizado junto dos que 

possuem o desejo de querer deixar para trás o mundo do crime. 

É fundamental a participação da sociedade civil na construção de uma nova moral 

cultural a fim de não segregar o preso, devendo ser tratado como sujeito cidadão capaz de 

superar o mal e não ser reduzido a um eterno criminoso sempre condenado, despossuído da 

possibilidade de reconstrução de sua vida. Esta nova moral ultrapassa a democracia débil 

centrada na vingança, no espírito justiceiro - que faz justiça com suas próprias mãos- lei 

clandestina, ganhando espaço. 

A educação, ensino e extensão devem ser os pilares na formação educacional 

humanizada, a ser direcionada ao exercício profissional digno e comprometido com a 

coletividade. É fundamental aproximar os jovens dos segmentos excluídos da sociedade, 

superar preconceitos e construir uma outra moral. É preciso realizar novas parcerias  APAC  e  
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PUC MINAS com outras instituições, públicas e privadas, para viabilizar o atendimento às 

demandas dos recuperandos, buscando envolver a comunidade local, Santa Luzia, com sua 

infraestrutura de serviços, principalmente, na área da educação e saúde. 

A reforma da prisão convencional, no Brasil, é prioridade, devendo coletivizar a 

APAC em vários estados do país, uma vez que ela é fundada em valores éticos e solidários, 

onde os rituais religiosos são diversos, desprovidos de dogmatismo, fortalecendo a crença 

mística genuína do coração. O fortalecimento dos vínculos familiares dos recuperandos deve, 

pois, ser estimulado para efetivar a sua ressocialização. 

A família é uma mediação importante centrada na figura da mãe, imagem que se 

mostrou dirigente nas narrativas dos recuperandos, móvel para deixar o mundo do crime, 

tendo a APAC como perspectiva dessa cAPACitação para a inclusão social. As falas dos 

recuperandos realçam a mãe como pulsão de vida, signo da força guerreira, inspiração para 

derrotar o crime. 

Sugere-se, a partir da pesquisa, a realização de um Seminário sobre a Família, na 

APAC Santa Luzia, em curto prazo. A proposta deve estar aliada à rede de infraestrutura de 

serviços da comunidade, principalmente, na área da saúde e educação, ampliando os recursos 

humanos e materiais próximos da instituição prisional para criar novas parcerias e fortalecer a 

ação de ressocialização. 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Lei de Execuções Penais. Lei nº. 7.210, de jul. de l984. 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Tradução de Roberto Machado, 19ed. Rio de 

Janeiro: Graal, 2004. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir história nas prisões. 3ª. Edição. Tradução portuguesa. 

Petrópolis-RJ. Editora: Vozes, 1984. 

OTTOBONI, Mário. Ninguém é irrecuperável: APAC- a revolução do sistema 

penitenciário. 2ed. 1997. São Paulo: Cidade Nova, 2001. 

OTTOBONI, Mário. Vamos matar o criminoso? Método APAC. São Paulo: Paulinas, 

2004. 

OTTOBONI, Mário. Seja solução, não vítima. São Paulo: Cidade Nova, 2004. 

 



114 PRÁTICAS DE EXTENSÃO DA PUC MINAS NA APAC: histórias que (trans)formam   
 

PARTE III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



115 PRÁTICAS DE EXTENSÃO DA PUC MINAS NA APAC: histórias que (trans)formam   
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ASSISTÊNCIA AO CONDENADO - APAC: UMA VISÃO HUMANISTA 

EXISTENCIAL FENOMENOLÓGICA 

 

Alexandre Frank Silva Kaitel
1
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este texto apresenta uma das várias possibilidades de entendimento da Associação de 

Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) pelos vieses da psicologia, na vertente 

fenomenológica existencial humanista, uma das quatro forças da psicologia contemporânea; e 

da psicossociologia, entendida de forma ampla como os saberes limítrofes entre psicologia e 

sociologia. Este estudo apresenta também algumas análises e posicionamentos sobre a relação 

entre a psicologia e a APAC como observadas na unidade de Santa Luzia. O trabalho 

realizado em Santa Luzia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) 

através do projeto (A)penas humanos se insere na lógica extensionista de promover bem estar 

social e de unir produção de conhecimento e ação social concreta. Iniciaremos com alguns 

dados do contexto prisional brasileiro, a fim de contextualizar o leitor sobre as demandas 

recorrentes no trabalho da instituição. 

O Brasil ocupa, de acordo com dados da organização não governamental Social 

Progress Imperative, o desonroso 11º lugar entre os países mais violentos do mundo (O 

Brasil, 2014). Esse levantamento levou em conta cinco quesitos para avaliar o nível de 

segurança dos cidadãos de cada país: a taxa de homicídios, o nível de crimes violentos, a 

percepção sobre a criminalidade, o terror político e as mortes no trânsito. Ao considerar a 

população prisional, ocupamos o 4º lugar no ranking, totalizando 715.655 pessoas em cárcere, 

entre prisões em caráter de regime fechado e regime domiciliar, conforme relata o Conselho 

Nacional de Justiça, por meio dos dados divulgados em 2014. Os números se juntam a uma 

sensação difusa de insegurança e clareiam a importância de estudos e novas formas de 

intervenção sobre o tema. Uma das novas formas de intervenção para lidar com as pessoas 

que receberam penas de restrição de liberdade é a APAC. 

 

                                                      
1
 Professor da PUC Minas, psicólogo, mestre em Psicologia, doutorando em Ciências da religião. 
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O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) avalia a metodologia da APAC como 

eficaz na aplicação da Lei de Execução Penal (LEP) destacando o baixo índice de 

reincidência, com a afirmação de que "a reincidência entre os egressos das unidades APAC 

gira em torno de 15% (quinze por cento) enquanto que os oriundos do sistema comum 

alcançam o percentual de 70% (setenta por cento)" (MINAS GERAIS, 2013, s.p.). Apesar de 

considerarmos que esses dados não refletem com clareza a realidade, pela dificuldade de 

acessá-los no escopo do território brasileiro e pelo conceito de reincidência, utilizado em 

algumas pesquisas, considerar apenas outras prisões pelo mesmo artigo; eles apontam uma 

diferença evidente nos resultados conseguidos no sistema prisional comum e nas APACs. 

 

2 A PSICOLOGIA HUMANISTA EXISTENCIAL FENOMENOLÓGICA NA APAC. 

 

O programa (A)penas Humanos, do Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão (NDHI) 

da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Minas Gerais, conta desde sua implantação com 

o oferecimento de serviços de psicologia aos apenados da APAC de Santa Luzia. Esses 

serviços são de três tipos: atendimento individual, plantão psicológico e roda de conversa. Os 

atendimentos individuais oferecem espaço periódico para elaborar e dizer as vivências dos 

recuperandos durante e antes da pena; os plantões psicológicos possibilitam aos apenados 

serem ouvidos de forma pontual - são atendimentos não sistemáticos voltados às situações de 

crise; as rodas de conversa abrem possibilidades de discussões sobre as semelhanças e as 

diferenças entre as vivências dos apenados, aquilo que os incomoda, os alegra, os aproxima e 

os afasta. As três formas de atuação possuem objetivos de (re)socializar o apenado por meio 

da responsabilização pela sua trajetória de vida, incluindo o crime, e também a montagem de 

um projeto existencial que possibilite ao apenado pensar sobre o ser humano que gostaria de 

ser e quais seriam os passos necessários para isso.  

Os atendimentos ocorrem por livre demanda dos apenados, excetuando-se os três 

primeiros meses de reclusão no sistema fechado, quando a presença na roda de conversa é 

obrigatória - norma estipulada pela direção da APAC Santa Luzia. Os/as profissionais de 

psicologia, formados/as e em formação, que trabalham no projeto, buscam também levar para 

a universidade e para eventos promovidos por setores organizados da sociedade a discussão 

sobre formas alternativas de encarceramento, contribuindo, assim, para repensar a visão e as 

intervenções hoje disponíveis no tocante aos apenados e às prisões. Seguimos assim, uma 

visão de clínica ampliada, como a de Sundfeld (2010), que inclui aspectos da psicologia 

social. 
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A psicologia humanista existencial pontua que os seres humanos se constituem como 

tais através de suas vivências no mundo, e que esta constituição acontece ininterruptamente 

durante toda a vida. Assim, não haveria uma essência ou índole que determinaria que alguém 

se tornasse, ou continuasse sendo, criminoso. O crime é entendido como fruto da junção de 

fatores internos, como a vontade de poder; da história de vida da pessoa; de características da 

sociedade na qual ela vive, tais como o consumismo e a desigualdade social existentes no 

Brasil. Cometer um crime é uma entre várias escolhas existenciais possíveis no dia adia dos 

humanos. O fato de ter realizado essa escolha anteriormente não garante que o sujeito vá 

realizá-la novamente. 

Essa noção de ser humano como alguém em constante construção, desconstrução e 

reconstrução, coincide com a visão preconizada pela APAC, que afirma a possibilidade real 

de uma nova vivência, com escolhas diferentes, fora do crime. Entretanto, essa mudança não é 

fácil. Alguns dos apenados construíram sua subjetividade ligada ao crime, logo, abandonar o 

comportamento criminoso significa ter que se haver com o vazio existencial e com a 

necessidade de reconstrução identitária. Além disso, para parte da população carcerária, os 

ganhos financeiros advindos do crime possibilitaram uma inserção na comunidade de 

consumo que não seria possível por meios lícitos. Frente a essas dificuldades é necessário 

discutir como a psicologia pode auxiliar na recuperação dos apenados. 

Rogers (1997) afirma que quando conseguimos estabelecer com as pessoas uma 

relação que inclua genuinidade, aceitação incondicional e empatia, essa relação se torna 

terapêutica e promove o crescimento tanto do psicólogo quanto das pessoas por ele atendidas. 

O mesmo autor, em outro texto (ROGERS; STEVENS, 1977), reconhece que as pessoas 

participantes desse modelo de crescimento acabam por desenvolver valores capazes de 

auxiliar tanto em seu desenvolvimento quanto no desenvolvimento da comunidade onde 

vivem. 

A relação de aceitação incondicional, que implica no respeito pelo outro como meu 

semelhante, mesmo discordando de suas escolhas de vida, é facilitada pelo método da APAC. 

Nessas associações, as pessoas que cometeram crimes são chamadas pelo nome (e não por um 

número, como no sistema comum), elas podem escolher suas próprias roupas (não são 

obrigadas a usar uniformes) e são consideradas dignas de confiança e propensas a mudanças 

positivas. Podemos perceber tal perspectiva na ausência de policiais e agentes penitenciários, 

na posse  de  chaves pelos próprios  apenados, e  na  existência do  Conselho de Sinceridade  e  
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Solidariedade (CSS) composto por um grupo de apenados que auxiliam na administração da 

penitenciária. O papel da psicologia é manter essa mesma visão positiva, e lidar com algumas 

dificuldades dos apenados em assimilar a proposta. 

Destacamos duas dificuldades, que aparecem constantemente nos atendimentos 

realizados. A primeira delas diz respeito à insatisfação de muitos apenados em ter que 

conviver com “todos os artigos” 2, principalmente com pessoas que cometeram crimes 

sexuais, tidos na lei do crime como párias. É papel da psicologia aprofundar nessa concepção 

de crimes aceitáveis e não aceitáveis, e trabalhar como lidar com essa insatisfação. Não 

podemos tentar convencer as pessoas atendidas a aceitarem (ou a não aceitarem) os colegas, 

mas temos como objetivo ajudá-las na decisão de voltar ao sistema comum, se a regras se 

tornarem insuportáveis, ou na criação de estratégias de convivência respeitosa com a 

alteridade quando a pessoa decide continuar na APAC. Outra insatisfação refere-se ao papel 

do Conselho de Sinceridade e Solidariedade (CSS) como responsável pelas portarias, pois 

“quem prende é a polícia e não os bandidos”. Muitos apenados se recusam a “pegar na 

chave”, e acabam sofrendo punições devido a isso. Novamente, é papel da psicologia auxiliar 

a pessoa a pesar os resultados positivos e negativos dessa escolha. 

Sob outra perspectiva, é necessário pontuar que a genuinidade - cAPACidade de 

perceber e expressar o que acontece consigo-, e a empatia - compreensão dos motivos e 

motivações dos outros-, nem sempre são facilitadas pelo método. Existe a proibição de se 

falar sobre o crime, com a justificativa de que isso ajuda a distanciar o apenado do mundo e 

da lógica que antes ele utilizava. Apesar de concordarmos parcialmente com essa afirmação, 

acreditamos que a fala nos momentos de atendimento psicológico deve ser livre. A própria 

elaboração dos motivos e motivações do crime - que tendem inicialmente a se apresentarem 

de forma maniqueísta e dicotômica como sendo apenas de responsabilidade individual ou 

apenas uma resposta à situação social - ajuda na possibilidade de sua não repetição. Assim, é 

papel da psicologia estabelecer um diálogo com a coordenação da unidade prisional a fim de 

garantir essa liberdade nos momentos em que a psicologia trabalha com os apenados; 

apontamos que fora dos momentos de atendimento psicológico não cabe aos psicólogos e 

psicólogas determinar as ações, mantendo-se a proibição inicial. Na APAC de Santa Luzia 

essa negociação ocorreu de forma respeitosa e fluida, não causando problemas na relação 

entre os profissionais da psicologia e a coordenação da APAC. 

                                                      
2
 Todos os tipos de crimes. 
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Outro aspecto enfatizado pelas psicologias humanistas existenciais fenomenológicas é 

a temporalidade, ou seja, a percepção da passagem do tempo e as formas pelas quais ela 

interfere no viver humano. Na APAC, como em outras prisões, o tempo parece passar mais 

devagar. Os recuperandos, frequentemente, relatam estar ansiosos por algo que virá; uma 

visita, uma descida (saída temporária da prisão), uma progressão de regime. A pequena 

variedade de vivências possíveis no ambiente acentua essa percepção. Esse aspecto da 

temporalidade encarcerada pode provocar uma fuga para o passado, por meio de memórias da 

vida anterior, ou para o futuro, por meio de planejamentos incessantes. Rememorar o passado 

e planejar o futuro não são por si problemas - são características do devir humano. Entretanto, 

quando exacerbadas, impedem a concentração no momento presente, o que impele na direção 

de vivências neuróticas (PERLS, 1985). Além disso, se as memórias forem relativas à vida no 

crime, podem manter o apenado ligado a esse mundo, o que dificulta a ressocialização; e se os 

planejamentos são se vinculam a uma ação realizada que facilite a consecução do plano, 

podem se tornar apenas uma fuga fantasiosa das obrigações e necessidades atuais. Os 

psicólogos de base fenomenológica, entendendo a necessidade de se trabalhar o aqui e agora, 

têm o papel de presentificar o passado e o futuro, questionando não só a importância das 

vivências passadas na constituição da vivência atual da pessoa, como também o que está se 

fazendo hoje para se construir o futuro desejado. 

Para facilitar o estabelecimento de relações terapêuticas é necessário que os/as 

extensionistas estejam preparados/as para ouvir histórias sobre os crimes cometidos sem, no 

entanto, fazer juízos de valor que impeçam a aceitação incondicional dos apenados e a 

empatia com eles. A supervisão é pautada não só na adequação técnica, mas também nas 

reações emocionais das/dos extensionistas e na quebra dos preconceitos sociais que 

carregamos é essencial no processo. No caso do projeto (A)penas Humanos, estabelecemos 

uma supervisão semanal de 2h30 de duração para tratarmos adequadamente dessas 

intercorrências. 

 

3 VISÃO PSICOSSOCIOLÓGICA SOBRE AS PRISÕES E MÉTODO APAC 

 

Foucault (1987), no livro “Vigiar e Punir”, relata que na metade do século XVII 

começou a ganhar força na Europa a ideia de uma prisão em que a penalização se  restringisse 

à privação   de   liberdade,  sem  a   existência  de   punições   físicas.   Principalmente  após  a  
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Revolução Francesa (1789), a ideia de que, mesmo nas prisões, as necessidades básicas 

fossem respeitadas e a condição humana dos prisioneiros fosse levada em conta, foi aos 

poucos se estabelecendo ao longo dos séculos. 

Foucault (1987) argumenta que a passagem do modelo de produção feudal para o 

capitalismo teve importante papel nessa mudança. Primeiro, pelo aumento dos crimes contra o 

patrimônio, que causam menos revoltas e desejo de vingança que os contra a vida. Além 

disso, com a mudança na forma de governo, as infrações cometidas passam a ser consideradas 

contra todo o corpo social e não mais contra o soberano. A prisão torna-se, então, lugar de 

favorecimento do corpo social via (re)socialização e não mais lugar de vingança pessoal e/ou 

do soberano. 

Pedroso (1997) aponta que, no Brasil, essa tendência se efetivou inicialmente pela 

constituição de 1824, que estipulou as prisões adaptadas ao trabalho e separação dos réus, e 

pelo Código Criminal de 1830, que estabeleceu que a pena deveria ser centrada no ato 

criminoso e não na pessoa do infrator, o qual previu punição proporcional ao delito cometido 

e regulamentou a individualização das penas. 

A partir de 1984, com a Lei de Execução Penal (LEP) nº 7.210, se regulamentaram os 

deveres e direitos dos apenados. A LEP prevê que os presos têm direito à saúde, assistência 

material, jurídica, educacional, social e religiosa. Além disso, proíbe tratamento degradante 

aos presos. “A execução da pena privativa de liberdade deve ter por base o princípio da 

humanidade, e qualquer modalidade de punição desnecessária, cruel ou degradante será de 

natureza desumana e contrária ao princípio da legalidade” (ASSIS, 2017, p. 75). 

No Brasil atual, a LEP determina que o tratamento oferecido aos apenados cumpra 

tanto uma função punitiva - via restrição de liberdade - quanto uma função de 

(re)socialização, que implica em condições ambientais mínimas de respeito à integridade dos 

seres humanos, permitindo uma vivência do cárcere que não comprometa ainda mais a 

vivência comunitária após o fim da pena. É sabido que situações de vida degradantes, como as 

que ainda existem em algumas prisões brasileiras com celas superlotadas, baixa qualidade das 

acomodações, castigos físicos, entre outras situações, acabam por propiciar o aumento de 

sentimentos de exclusão e raiva e dificultam o segundo objetivo citado acima. O método 

APAC propõe uma prisão onde, apesar das regras rígidas de conduta, os direitos humanos dos 

presos sejam respeitados. 

Existem pessoas e grupos organizados que criticam essa característica do método 

APAC, dizendo que a instituição é uma “colônia de férias para vagabundos”. Essa visão parte 

do pressuposto medieval de que cadeia é para punir, para permitir que as vítimas se sintam 
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vingadas. Tal perspectiva considera também que seres humanos são monolíticos e imutáveis, 

que o ato de ter cometido um crime define toda a personalidade do sujeito, e que essa 

personalidade é uma estrutura impossível de ser abalada e/ou reconstruída. A psicologia 

humanista-existencial discorda desses dois pressupostos, pois acredita que todo ser humano é 

um processo em constante mutação, influenciado pelo seu campo vivencial que também muda 

o tempo todo. 

Outro aspecto importante advindo do capitalismo é a necessidade de docilização dos 

corpos para inserção no sistema produtivo. Tal conceito refere-se à diminuição da 

cAPACidade de resistência política e a um adestramento para se produzir - mesmo que o ato 

produtivo possa ser incômodo. 

Foucault (1987) nomeia disciplinas os saberes carregados de poder que produzem 

técnicas de controle e sujeição dos corpos, com o objetivo de fazer com que o indivíduo se 

torne dócil e propenso a atender aos anseios do capitalismo, por um processo de escolha 

alienada. Nesse contexto, a ideia de se punir a partir da liberdade individual ganha vulto, uma 

vez a preocupação não é coibir as ações dos homens, mas sim controlá-las. Esse controle toma 

contornos burocráticos, com a prescrição de penas vinculadas, unicamente, ao crime cometido 

e não à história de vida da pessoa presa. Os saberes científicos tiveram importante papel nesse 

processo, ao legitimarem as formas de controle e darem ênfase aos aspectos tecnocientíficos 

em detrimento dos aspectos humanísticos. As disciplinas devem se impor sem o uso da força, 

mas individualizando e decifrando os corpos por meio da observação atenta e cuidadosa que 

fazem com que estes se tornem ciosos de si mesmo e se tornem mais propensos a seguir o 

aceitável socialmente. 

Foucault (1987) ilustra essa nova forma de controle, que prescinde da violência física, 

através de uma prisão desenhada de forma que o detento possa ser visto em toda a sua área 

geográfica – o Panóptic. Desta forma, acreditando-se observado, mesmo quando a vigilância 

não está sendo praticada, a disciplina acaba sendo interiorizada. No método APAC, o CSS 

tem, entre outros, esse papel de panóptico. Ter um grupo de detentos com o papel 

institucional de ajudar seus companheiros de cárcere a mudar através do apontamento de seus 

erros, a eles mesmos e à direção, cria a sensação de serem observados constantemente. 

Ainda hoje os psicólogos e psicólogas são convocados pelas instituições em geral, e 

pela instituição prisional de forma mais intensa, a fornecerem saberes e trabalhos capazes de 

docilizar os presos. É papel da psicologia questionar a lógica docilizante, resgatando a 

cAPACidade crítica e valorizando o ser humano, mesmo quando essa valorização implica 

uma diminuição da cAPACidade produtiva. 
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Esse chamamento para participar da docilização dos presos pode ser visto no fato já 

citado da proibição em se falar de determinados assuntos ligados ao mundo do crime, e focar 

em assuntos “edificantes”, que aproximem os apenados da religião e do trabalho. A 

resistência  da  psicologia  em  acatar  essa   parte   do   método,  pelo   menos   nos   trabalhos  

psicológicos realizados na APAC de Santa Luzia, e a abertura da coordenação da instituição 

para acolher essa demanda da psicologia, ajuda na desestruturação da ideologia 

normatizadora. 

Goffman (1974), escrevendo sobre instituições totais, as definiu como aquelas que 

possuem tendências de fechamento ao exterior e de adequação maciça das pessoas às normas 

institucionais. Em outras palavras, instituição total pode ser definida como “um local de 

residência e trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, 

separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, leva uma vida fechada 

e formalmente administrada” (GOFFMAN, 1974, p.11). 

Entre os cinco tipos de instituição total, estão as prisões, que, de acordo com o autor, 

têm como objetivo principal proteger a comunidade de perigos intencionais. As instituições 

totais procuram abarcar a totalidade do ser humano, adequando-o de forma intensa a uma 

ideologia e a um modo de se colocar no mundo. Goffman (1974) denomina esse processo de 

restrição extrema das individualidades e das escolhas pessoais presente em instituições desse 

tipo como “mortificação do eu”. Segundo o autor, “nas instituições totais esses territórios do 

eu são violados; a fronteira que o indivíduo estabelece entre seu ser e o ambiente é invadida e 

as encarnações do eu são profanadas” (GOFFMAN, 1974, p. 31). Esse processo gera, 

portanto, aumento de ansiedade e da despersonalização. 

Na APAC de Santa Luzia, assim como em outros estabelecimentos prisionais, os 

detentos possuem horários fixos e rígidos para acordar, comer, dormir; e na APAC, 

especificamente, horários rígidos para rezar/orar. As regras se aplicam a todos, igualmente, 

sem adequações aos casos particulares. O único discurso aceito tende a ser o da instituição - 

que no caso da APAC, é pautado por ideais religiosos cristãos. Os apenados que se 

manifestam abertamente contra o discurso e o funcionamento apaqueano sofrem punições, 

perdendo os “méritos” que propiciam acesso a algumas possibilidades vivenciais (ex: tempo 

de televisão e na biblioteca), que na cadeia se revestem de extremo valor. Essa importância é 

aumentada tanto pelo fato de o ambiente prisional oferecer possibilidades reduzidas de prazer 

quanto por terem efeito reintegrador da individualidade, já que são diferentes de pessoa para 

pessoa. Goffman (1974) afirma que, muitas vezes, a construção de um mundo em torno desses 

privilégios secundários torna-se um dos aspectos mais importantes da cultura das prisões. 
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Os apenados sofrem também coerção grupal, uma vez que os próprios presos 

procuram controlar seus pares, tentando evitar que as punições incidam contra todo o grupo. 

Essa característica, aliás, é uma das marcas da instituição total; todo o grupo pode ser 

prejudicado quando um indivíduo não se adapta às normas e regras. É uma forma de 

fortalecer e terceirizar o controle aos próprios controlados. 

Outra maneira de controle é a repetição de um discurso ideológico, com o propósito de 

encobrir uma parcela da realidade, fator que confere à instituição vantagens indiscutíveis 

quando comparada ao mundo externo. Goffman (1974) nomeia tal uso de processo de 

colonização. Convencendo o interno de que a vida no interior da APAC é sua única chance de 

reparar moralmente uma vida anterior repleta de erros e desvios, diminui-se a tensão e a 

propensão ao questionamento e à revolta, ideal para os fins institucionais. No caso específico 

das APACs, esse trabalho é facilitado pela comparação entre elas e o sistema prisional 

comum. Antes de ir para a APAC, o preso precisa cumprir pelo menos um ano em uma 

penitenciária gerida pelo Estado; como as prisões comuns oferecem um ambiente de flagrante 

desrespeito aos direitos humanos, não é difícil convencer que a APAC é melhor. Apesar dos 

questionamentos existentes ao método, há (quase) consenso entre os trabalhadores e apenados 

que é melhor cumprir pena na APAC que no sistema comum. 

Por outro lado, o indivíduo que aceita essa tática na instituição prisional de forma total 

costuma ser mal visto pelos outros internos. Na APAC a possibilidade/necessidade do detento 

“pegar na chave”, de ficar responsável por abrir e fechar as selas e o portão de entrada - é mal 

visto pelos apenados. Há um forte discurso entre os presos que afirma que “quem prende 

bandido é polícia”. Também a pressão para que o CSS reporte à coordenação qualquer erro 

disciplinar cometido, e para que os outros apenados reportem esses erros ao CSS - mesmo 

conotado institucionalmente como uma ajuda prestada ao seu “irmão” para que ele não caia 

em tentação, é vista como delação e considerada falta de caráter por parte do delator. 

Completando nossa aproximação entre os escritos de Goffman (1974) e a APAC, 

gostaríamos de apontar que na época da escrita do texto – fins do século XX - o fechamento 

das instituições era maior do que o existente hoje. Uma primeira diferença importante é o 

acesso que há, dentro da APAC, ao rádio e à televisão. O acesso aos meios de comunicação 

possibilita alguma abertura ao mundo fora da cadeia, que chega via reportagens e comentários 

dos comunicadores. Também o direito de receber visitas de familiares e amores, garantido 

pela   LEP,   aproxima   os   recuperandos  do  “mundo lá fora”.  A  terceira  diferença  são  os  
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momentos de descida - retorno temporário ao mundo fora da cadeia - que atenuam o 

fechamento. Assim, os resultados negativos do sistema diminuem, apesar de continuarem 

presentes. 

 

4 PSICOLOGIA E RELIGIÃO NA METODOLOGIA DA APAC 

 

Religião é um fenômeno “de organização humana e, portanto, cultural. Conjunto dos 

modos de crer e compreender a vida e as relações sociais que conformam as instituições, o 

corpo doutrinário, visão de mundo, sentido moral, práticas rituais e bens simbólicos” (Oliveira 

e Ribeiro, 2013, p.205). Religiosidade é o entendimento e a vivência subjetiva que os sujeitos 

têm da religião. Alguns autores afirmam que a religião é indispensável na tessitura das 

sociedades. Durkheim (1996), por exemplo, afirma que sem a religião seria impossível 

mantermos a coesão social e a moral. A religiosidade ocupa espaço importante na vida de 

muitos brasileiros, fenômeno observado nos dados do censo de 2010 que mostra 92% dos 

brasileiros se identificando como sujeitos que têm uma religião (CENSO, 2014). 

Fazer parte de uma religião significa compartilhar uma cosmovisão e um arcabouço 

simbólico, além de permitir em muitos casos a inserção em uma comunidade, local de 

pertencimento emocional. 

A APAC considera a religião ponto central na recuperação dos apenados. Ottoboni 

(2001) cita que o quarto elemento central do método é a religião, e que o décimo segundo e 

mais importante é a Jornada de Libertação com Cristo. Além disso, a APAC de Santa Luzia 

prevê em sua rotina duas orações por dia, e as atividades de valorização humana são 

frequentemente ministradas por líderes religiosos voluntários. O método apaqueano apregoa 

que é exatamente a religião que promove a recuperação. Assim, os saberes profissionais da 

psicologia e das outras ciências ficam em segundo plano. É papel dos psicólogos e psicólogas 

inseridos neste contexto trabalhar eticamente e acentuar o lugar da psicologia como saber 

autônomo, não subsidiário da religião, mas nem sempre isto acontece sem conflitos. 

É necessário pontuar que a psicologia reconhece a importância da religião e da 

religiosidade, entendimento subjetivo da religião - na vida das pessoas, na forma como se 

colocam no mundo e a ele dão sentido. Entretanto, reconhece também a possibilidade de 

encontrar sentido para a vida por outras vias, não religiosas (FRANKL, 1995). Assim, se 

estabelece uma diferença importante entre o saber psicológico e a ideologia apaqueana, que 

acredita ser a religião a única fonte de desenvolvimento moral do ser humano. 
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Certa contraposição entre os saberes da religião e da psicologia é esperada. Valle 

(2007) aponta que tanto a psicologia quanto a religião pretendem responder sobre a 

constituição ontológica do ser humano, e que as respostas são diferentes. Não podiam ser 

iguais, uma vez que as religiões se fundamentam na fé, enquanto as ciências se fundamentam 

na dúvida disciplinada. Além disso, as religiões afirmam a existência de seres extrafísicos 

(Deus, Deuses, Anjos, Orixás, Santos...) como realidades objetivas; enquanto as ciências 

percebem esses seres como fatos sociais, como realidades subjetivas ou como ilusões 

projetivas criadas para afastar sofrimentos e explicar o que não se conhece. 

Percebemos que nos cursos de formação de psicólogos o espaço dado para as 

discussões sobre religião e religiosidade é reduzido. Muitos psicólogos unem religiosidade 

com proselitismo religioso e dogmatismo, o que provoca tendência a perceber a religião 

apenas nos seus aspectos negativos. Nas pesquisas em psicologia é comum a utilização do 

termo espiritualidade, busca de sentido último para a vida, ao invés de religiosidade; mesmo 

quando essa busca por sentido passa pela participação em uma religião. 

O discurso religioso é extremamente forte na APAC. Muitos recuperandos utilizam a 

religião para dar sentido novo a suas vidas, ajudando a se afastarem do mundo do crime. 

Muitos outros utilizam a religião para não se responsabilizarem por seus atos e por sua vida 

futura. Explicam que quando cometeram os crimes estavam influenciados pelo demônio, e 

que sua vida futura será como Deus quiser. Nomeiam também que foi Cristo que os salvou. 

Quando os psicólogos e psicólogas percebem essa desresponsabilização, a entendem 

como neurótica e como dificultadora de um dos objetivos básicos do cumprimento de pena, a 

autorresponsabilização pelos atos cometidos. Precisam então intervir, levantando 

questionamentos que, mesmo respeitando a crença das pessoas, apontam a parcela individual 

de responsabilidade sobre as escolhas que fizeram no passado e que farão no futuro. No 

trabalho em Santa Luzia percebemos que colocações como essa enfrentam resistência por 

parte de vários recuperandos. É um fenômeno comum, como já dissemos, pois em instituições 

totais o discurso da instituição se inscreve fortemente nos sujeitos. Além disso, tomar 

responsabilidade por escolhas feitas em um mundo incerto é ansiogênico. Os questionamentos 

não podem, entretanto, deixar de ser feitos por causa disso. 

Existem também recuperandos que, entendendo a inclinação religiosa da instituição, 

utilizam sua participação nas cerimônias e atos socializadores de caráter religioso unicamente 

como forma de angariar méritos e de conseguir as possibilidades a isso vinculadas. Eles 

estariam, por um lado, desvirtuando o método; e, por outro lado, utilizando uma estratégia 

para conseguir um micropoder que os empoderaria a resistirem à dominação exercida sobre 
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eles pela instituição. Os profissionais precisam ter cuidado para não caírem no engodo das 

participações manipulativas, e precisam também ter cuidado para não tirarem dos apenados 

suas possibilidades de se defenderem do poder massificador da instituição. O trabalho na 

APAC de Santa Luzia tem sido feito tentando acolher os questionamentos à participação 

obrigatória em atos religiosos que aparecem durante os atendimentos, e procurando 

aprofundar tanto nos fundamentos organizacionais da obrigatoriedade quanto nos 

fundamentos das reclamações, pois acreditamos que entender as determinantes sociais de 

nossas escolhas é nos cAPACitar melhor para exercer nossa liberdade. 

A partir do desenvolvimento deste estudo, foi possível identificar traços de dogmas 

religiosos não somente no que está explícito, mas também nas entrelinhas. O mérito, décimo 

primeiro elemento do método APAC, utilizado entre outras coisas para definir a progressão 

do regime, se vincula ao arrependimento e a um pedido de perdão à vítima. O perdão é uma 

virtude cristã, que do ponto de vista religioso, ajudaria a vítima a continuar com sua vida após 

o ocorrido. O recuperando, ao pedir perdão, estaria realizando um ato correlato à confissão 

católica, na qual, a partir do arrependimento e da nomeação dos próprios pecados, é dada ao 

pecador a oportunidade de se redimir de seus erros e ser perdoado. 

A psicologia, como ciência que é, entende que seria importante maior respeito ao 

princípio constitucional da laicidade. Tanto a obrigatoriedade de participação em cerimônias 

religiosas quanto a redução das religiões às religiões cristãs ferem esse princípio e estão 

presentes na metodologia da APAC. Essa redução pode ser facilmente percebida na cultura 

brasileira, que contém ainda muito preconceito religioso (principalmente contra religiões com 

matriz africana). Exatamente por coincidir com característica cultural global, essa postura 

dogmática tende a não ser percebida pelos atores sociais como um problema na APAC, e é, 

justamente, no trabalho com a coordenação das APACs que a psicologia pode inserir a 

problematização dessa característica. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A situação do sistema prisional brasileiro se apresenta como importante desafio para o 

governo, para a sociedade civil organizada e para os cidadãos. Novas formas de aproximação 

do fenômeno se fazem importantes frente à ineficiência do sistema atual. A APAC representa 

uma delas, que tem se mostrado mais promissora do que o sistema prisional comum. 
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Inseridas nesse contexto, e marcadas por dicotomias fundamentais como a valoração 

da liberdade em uma situação de restrição da possibilidade de ir e vir, as intervenções da 

psicologia visando à melhora no quadro geral dos recuperandos e da instituição se tornam 

complexas e complicadas. Além disso, o trabalho em organizações de execução penal não 

possui ainda uma formação específica nos cursos de psicologia, e não ocupa posição 

privilegiada nas discussões acadêmicas. Cada profissional vai construindo seu agir, muitas 

vezes por tentativa e erro, na medida em que se insere nas APACs. 

Na PUC Minas é oferecida uma oportunidade de pensar a participação da psicologia 

no sistema prisional partindo de uma experiência prática de intervenção, via extensão 

universitária. A aproximação dos psicólogos e psicólogas em formação com a realidade 

prisional apaqueana, e a possibilidade de um trabalho interdisciplinar, por meio do projeto 

“(A)penas Humanos”, são também elogiáveis. 

A psicologia humanista existencial fenomenológica pode auxiliar no trabalho dos 

psicólogos e psicólogas em instituições prisionais, pois traz uma visão de mundo em que a 

mudança positiva é possível em uma situação em que as pessoas têm valor mesmo quando 

cometeram erros graves. Traz também intervenções que buscam a responsabilização pelas 

escolhas feitas e a fazer, sem deixar de lado a compreensão das influências sociais que 

facilitam ou dificultam essas escolhas. 

Pontuamos que a atenção aos aspectos de controle social e despersonalização, comuns 

nas prisões; o respeito à humanidade dos apenados; a valoração de seu potencial de mudança, 

e a consideração positiva e crítica do papel da religião no processo podem dar pistas 

importantes para essa montagem individual e coletiva do devir dos psicólogos nas instituições 

prisionais apaqueanas. 
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O TRABALHO DO PRESO E DO EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL: 

ENSAIO CRÍTICO ACERCA DAS POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO, 

INCLUSÃO E EMANCIPAÇÃO. 

 

Michel Carlos Rocha Santos
1
 

 

1 A FUNDAMENTALIDADE DO TRABALHO E DOS DIREITOS TRABALHISTAS. 

 

A Constituição de 1988 dá ao trabalho e ao direito do trabalho grande destaque e 

importância. É a Carta Constitucional brasileira que mais se preocupou em trazer um rol de 

direitos trabalhistas fundamentais, conforme se observa do artigo 7o. Mais que isso, o 

reconhecimento do trabalho humano como fator produtivo que deve ser valorizado 

socialmente (artigo 1
o
., IV) e o reconhecimento da cidadania e dignidade humana como 

fundamentos da república mostram que a Constituição Brasileira quis dar ao trabalho e ao 

trabalhador ampla proteção. 

Essa rede de proteção, que não se esgota na Constituição e sim se irradia e expande a 

partir dela, também vem reforçada pelo reconhecimento do trabalho como direito social 

fundamental (artigo 6
o
). Por direito social ao trabalho, deve-se entender direito a ter o 

trabalho e direito a tratamento digno no e em razão do trabalho. 

Sendo importante fator de desenvolvimento social e econômico, estabelece a 

Constituição, ainda, que a ordem econômica brasileira está fundada na valorização do 

trabalho humano, com observância dos princípios de redução das desigualdades regionais e 

sociais e da busca do pleno emprego (artigo 170, caput e incisos VII e VIII). 

Essa fundamentalidade do trabalho se liga não apenas à oferta de oportunidades de 

emprego, mas também à autonomia de desenvolvimento das atividades laborativas e 

conhecimento dos direitos e obrigações que circulam na relação jurídica entre empregado e 

empregador. Nessa perspectiva, mostra-se necessário proporcionar ao indivíduo trabalhador a 

aquisição de saberes correlatos ao seu universo laboral, o que potencialmente contribuirá para 

maior emancipação e autonomia. 

 

                                                      
1
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A extensão universitária se apresenta como importante via de conscientização dos 

direitos trabalhistas e à difusão dos saberes ligados à disciplina jurídica Direito do Trabalho. 

Observa-se na sociedade brasileira um estado de desconhecimento em relação aos direitos 

trabalhistas. Desconhecer esses direitos fundamentais ligados ao trabalho contribui para que o 

descumprimento por parte dos empregadores continue sendo uma constante, uma situação 

aparentemente corriqueira e de menor importância. 

Dar ao indivíduo a exata noção dos direitos que lhe são garantidos em uma relação de 

emprego possibilita a fiscalização das obrigações patronais, permitindo também a tomada de 

decisões durante a execução do contrato de trabalho e a avaliação quanto a pleitear ou não os 

direitos trabalhistas sonegados na via judicial. A análise do tema teve como eixo prático o 

contato com os recuperandos da APAC – Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados (Santa Luzia), outrora trabalhadores do mercado de trabalho brasileiro. A prática 

extensionista realizada com este público consiste em desenvolvimento de mini cursos sobre os 

direitos trabalhistas básicos, parte da premissa de que a reinserção social e econômica dos 

recuperandos do sistema prisional deve implicar não apenas na criação de mecanismos e 

incentivos para a contratação desta mão de obra, mas também no que tomo a liberdade de 

chamar de “formação trabalhista cidadã”. Além disso, oportuno dizer que a prática em 

questão contribui para a integração da pesquisa e extensão, eixos fundamentais da 

Universidade, na medida em que permite aos alunos, sob orientação docente, aprofundar na 

temática dos direitos trabalhistas fundamentais para exposição e atendimento ao público 

citado. 

 

2 O TRABALHO DO PRESO E O DEFICIENTE TRATAMENTO LEGISLATIVO 

SOBRE O TEMA 

 

O trabalho do preso é regulado pela LEP - Lei de Execução Penal, Lei nº. 7.210, de 11 

de julho de 1984. Este diploma tem como objetivo estabelecer as regras para o cumprimento 

da pena, bem como promover a integração social do preso. Uma das formas de se realizar tal 

integração é possibilitar o exercício de atividade laborativa àquele recolhido em 

estabelecimento prisional. 

A premissa é fomentar a ressocialização do condenado, além de proporcionar, em 

certa medida, qualificação e experiência, habilitando-o em atividades que podem vir a ser 

desenvolvidas pelo mesmo quando este alcançar a liberdade. Razão pela qual o trabalho do 

preso, segundo a LEP, terá finalidade educativa e produtiva. 
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A LEP permite e incentiva o trabalho do preso, na medida em que o reconhece como 

dever social e fomentador da dignidade humana. Referida lei também estabelece como direito 

do preso a atribuição de trabalho e sua remuneração (art. 41, II). 

 
Art. 41 - Constituem direitos do preso: I - alimentação suficiente e vestuário;  

II - atribuição de trabalho e sua remuneração; (...) 

 

Neste mesmo sentido, não podemos deixar de mencionar a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948, que em seu artigo XXIII, estabelece que toda pessoa possui 

direito ao trabalho. 

A LEP estabelece em seu artigo 29 que o trabalho do preso será remunerado, mediante 

prévia fixação em tabela, não podendo a remuneração ser inferior a ¾ (três quartos) do salário 

mínimo vigente no País. 

Veja-se que a Lei de Execução Penal determina a remuneração do trabalho, indicando 

ao apenado que o dispêndio da sua força de trabalho é fonte de geração de riqueza e sustento 

para ele e seus familiares, o que valoriza o seu esforço e, ao mesmo tempo, o incentiva a 

permanecer exercendo atividade laborativa. 

O trabalho do preso deve ser enfrentado como uma situação de concessão de 

dignidade ao trabalhador que se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade, 

como forma de mostrar ao mesmo sua cAPACidade de desenvolvimento social e econômico. 

Além de contribuir para a geração de riquezas, o trabalho evidencia ao preso que ele 

possui perspectivas de melhoria de vida, de recolocação no mercado de trabalho quando vier a 

alcançar a liberdade, seja após cumprir a pena, seja através de progressão de regime de 

cumprimento (regimes semiaberto ou aberto). 

O trabalho, nessa perspectiva, serve para que o preso recupere a sua autoestima, seu 

orgulho, sua dignidade. Sem falar que o exercício de uma atividade econômica rotineira, um 

trabalho, ou a aprendizagem de um novo ofício ou profissão pode gerar no preso a sensação 

de repúdio à atividade delitiva. 

Não se pode negar que 

 

O reconhecimento do trabalho como força motriz de toda a sociedade impele o 

Estado, único detentor do poder de punir, a promover oportunidades de preparação 

dos apenados sob sua custódia a desenvolver atividades laborativas, com a 

finalidade de prepará-los ao retorno à convivência social e propiciar a dignidade da 

pessoa humana. Deixar o preso reabilitando fora dessa realidade é mais do que 

desqualificá-lo para a nova vida fora das grades: é colocá-lo novamente em uma 

linha tênue entre o desemprego, devido a sua baixa qualificação, e a criminalidade, 

que lhe mostrará formas mais rápidas de conseguir dinheiro e status. (OLIVEIRA, 

2010, p. 5) 
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No mesmo sentido, o magistério de Vólia Bomfim Cassar, ao afirmar que “o trabalho 

do preso tem a finalidade de reabilitação e exerce forte função socioeducativa ao permitir que 

ele produza enquanto cumpre sua pena”. (CASSAR, 2011, p. 356) 

Apesar de merecer aplausos a orientação da LEP, no sentido de se remunerar o 

trabalho do preso, é possível discordar desta orientação por não se coadunar com as garantias 

constitucionais previstas no art. 7º, da CR/88. 

Já argumentei em outra oportunidade
2 que o art. 29, caput, da LEP, deve ser 

interpretado à luz da Constituição de 1988, garantido ao trabalhador preso todos os direitos 

trabalhistas e previdenciários decorrentes da relação de emprego, vez que não há fundamento 

para esta discriminação em relação ao trabalhador condenado. 

 

Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo 

ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário mínimo. 

§ 1° O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender: 

a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados 

judicialmente e não reparados por outros meios; à assistência à família; 

b) a pequenas despesas pessoais; 

c) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do 

condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas 

letras anteriores. 

 

Além de estabelecer que o trabalho será remunerado, dispõe a LEP que o fruto do 

trabalho do preso deve servir para indenizar os danos gerados pelo crime, assistir à sua 

família, fazer frente às suas despesas pessoais e, além disso, ressarcir o Estado nas despesas 

realizadas com a manutenção daquele trabalhador. 

E o parágrafo segundo do mencionado art. 29 ainda fixa que eventual saldo em favor 

do trabalhador será destinado à formação de uma caderneta de poupança, a ser entregue ao 

trabalhador, quando este alcançar a liberdade. 

Interessante é notar que o trabalho, enquanto direito social fundamental, se alicerça na 

premissa do trabalho livre, ou seja, o indivíduo possui liberdade para escolher ou não 

trabalhar. Segundo a Lei de Execução Penal, contudo, o trabalho do preso se revela 

obrigatório, na medida em que o art. 31 dispõe: “o condenado à pena privativa de liberdade 

está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e cAPACidade”.  

Com relação ao preso provisório (como nos casos de prisão temporária e preventiva), 

este não está obrigado ao trabalho. 

                                                      
2
 Artigo de minha autoria publicado na Revista Eletrônica de Direito do Centro Universitário Newton Paiva. No. 

18. Disponível em < http://npa.newtonpaiva.br/direito/?page_id=20.>  

http://npa.newtonpaiva.br/direito/?page_id=20
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Entendemos que o trabalho a ser desenvolvimento pelo preso poderá ser interno ou 

externo, conforme sua força de trabalho seja aproveitada pelo próprio estabelecimento 

prisional ou no interior de outro estabelecimento prisional, ou ainda, seja aproveitada por 

entidade pública ou privada que não seja estabelecimento prisional. 

É preciso chamar atenção para o fato de que o trabalho do preso, quando externo, 

possa ser utilizado por entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, ou por entidade 

privada, quando então o trabalho dependerá do consentimento expresso do preso. Nessa 

medida, é importante que o Estado procure estabelecer parcerias com entidades da 

administração pública e também do setor privado, para que reservem vagas destinadas aos 

presos. 

Além do recebimento de uma remuneração pelo trabalho, o preso que exerce atividade 

laborativa também se beneficia com o instituto da remição. Segundo Guilherme de Souza 

Nucci, remição “é o resgate da pena pelo trabalho, permitindo-se o abatimento do montante 

da condenação, periodicamente, desde que se constate estar o preso em atividade laborativa”. 

(NUCCI, 2006, p. 386) 

Com efeito, segundo o art. 126 da LEP, o trabalhador que cumpre pena em regime 

fechado ou semiaberto poderá remir, pelo trabalho, parte do tempo de execução da pena, na 

proporção de 3 (três) dias de trabalho para 1 (um) dia de pena. 

A LEP, contudo, fixou que o trabalho do preso não está subordinado ao regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Dessa forma, apesar de o trabalho, nesse caso, ser 

fonte de produção, riqueza e subsistência para o preso e sua família, já que a atividade é 

remunerada, não estará a relação jurídica constituída pelo contrato de trabalho, logo, não 

sujeita à aplicação das diretrizes da Consolidação das Leis do Trabalho e, por conseguinte, 

não o vincula ao sistema previdenciário. 

A justificativa para tal regra são os contornos e características diferenciados desta 

forma de trabalho, visto como dever social, possuindo finalidade preponderantemente 

educativa e contributiva para a ressocialização. (GARCIA, 2009) 

Cumpre tecer algumas críticas às premissas de regulamentação do trabalho do preso. 

A primeira delas se vincula à ausência de reconhecimento de direitos trabalhistas básicos ao 

trabalhador preso. Exclui-se o reconhecimento do vínculo empregatício (o que seria possível 

em caso de trabalho prestado para entidades e empresas privadas), o que dá a esta modalidade 

de trabalho o estigma de precarização e subemprego. Mais adequado seria permitir, pelo 

menos, direitos trabalhistas ligados à assinatura da CTPS (carteira de trabalho e previdência  
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social), integração previdenciária, garantia do salário-mínimo, décimo terceiro salário e 

recolhimentos ao FGTS (fundo de garantia do tempo de serviço). Ou seja, proporcionar todos 

os direitos trabalhistas mínimos que sejam compatíveis com a condição do trabalhador preso. 

Defende-se que o mínimo de dignidade e valorização deve ser proporcionado ao 

trabalhador que esteja recolhido no sistema prisional, garantindo a esta relação jurídica viés 

civilizatório. 

A segunda crítica se dirige à pouca oferta de trabalho e oportunidades profissionais 

durante o período de cumprimento da pena. Não encontramos junto aos Tribunais programas 

e incentivos no sentido de se fomentar oportunidades de trabalho para a população carcerária
3
. 

Não há também, por parte das empresas e entidades privadas, boa vontade em admitir mão de 

obra carcerária. Esse quadro contribui para a manutenção do estigma do trabalhador apenado. 

No plano da efetividade e sucesso da política de qualificação e reinserção do preso no 

mercado de trabalho, destaca-se a que é praticada no Estado de Rondônia. Através do GERES 

(Gerência de Reinserção Social), órgão ligado à Secretaria de Estado da Justiça, são 

oferecidos cursos profissionalizantes e trabalho a todos os presos das unidades prisionais 

(inclusive do regime fechado). Os cursos são oferecidos através de parcerias (como a que 

acontece com o SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). É um dos poucos 

Estados que paga o salário-mínimo aos apenados que desenvolvem atividades laborativas
4
. 

A terceira crítica se volta para a inexistência de políticas de oferta de emprego para o 

trabalhador que tenha cumprido integralmente a pena privativa de liberdade ou que já esteja 

alocado no regime aberto ou semiaberto e será apresentada no próximo tópico.  

 

3 NECESSIDADE DE POLÍTICAS DE INCENTIVO E INSERÇÃO DA MÃO DE 

OBRA ORIUNDA DO SISTEMA PRISIONAL 

 

Mostra-se necessário implantar políticas públicas de incentivo ao trabalho do preso e 

de reinserção do egresso do sistema prisional no mercado de trabalho. Uma oportunidade de 

trabalho pode ser a peça chave para se evitar a reincidência na criminalidade. O trabalho é o 

meio capaz de proporcionar ao indivíduo sua subsistência (e a de sua família); permite o 

retorno do status de cidadão e auxilia no resgate de pertencimento ao meio social. 

                                                      
3
 Exceção foi encontrada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF), que divulga informações sobre o 

tema em seu site e convidas as empresas e entidades privadas a conceder oportunidades de emprego aos 

trabalhadores presos do regime semiaberto. Disponível em: < http://www.tjdft.jus.br/cidadaos/execucoes- 

penais/vep/informacoes/trabalho-do-preso >. Acesso em: 21 fev. 2017. 
4
 O tema está disponível em: < http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/10/136961/> Acesso em: 13 de agosto de 

2017. 

http://www.tjdft.jus.br/cidadaos/execucoes-penais/vep/informacoes/trabalho-do-preso
http://www.tjdft.jus.br/cidadaos/execucoes-penais/vep/informacoes/trabalho-do-preso
http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/10/136961/%3e
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Veja-se o teor do artigo 193, da Constituição de 1988, que estabelece que “a ordem 

social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais”. 

Por primado do trabalho deve-se entender a via para alcançar uma vida digna e a cidadania.  

Importante destacar o esforço constitucional no combate a toda forma de 

discriminação, com destaque para a discriminação no ambiente laboral, em função do trabalho 

ou na busca por um trabalho. Não se trata apenas do conceito geral e abstrato de igualdade 

(artigo 5º.), caput, Constituição de 1988: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza... [...]”, pois outros dispositivos evidenciam esta premissa. Veja-se: 

 

 é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício  ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer (art. 5º. XIII, da CR/1988); 

 proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão 

por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7º.,  XXX, CR/1988); 

 proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do 

trabalhador portador de deficiência (art. 7º., XXXI, CR/1988); 

 proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os 

profissionais respectivos (art. 7º., XXXII, CR/1988); 

 

De grande relevância a edição da Lei 9.029/1995, que cuida mais 

pormenorizadamente do combate às práticas discriminatórias para efeitos 

admissionais e de permanência no emprego. Em seu artigo 1º, encontramos o 

parâmetro geral da tutela jurídica: Art. 1º .É proibida a adoção de qualquer prática 

discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua 

manutenção, por motivo de  sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, 

deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas, nesse caso, as 

hipóteses de proteção à criança e ao adolescente previstas no inciso XXXIII do art. 

7o da Constituição Federal. 

 

A citada lei traz uma cláusula de abertura contra a discriminação no acesso ao 

trabalho, exemplificando alguns fatores que podem levar à discriminação (sexo, origem, raça, 

cor, etc.), mas aceitando que não é possível contemplar previamente todas as formas de 

discriminação e, por isso, a expressão “entre outros”. Nessa perspectiva, a discriminação 

sofrida pelo egresso do sistema prisional (ou daquele que cumpre pena em regime que 

possibilite o emprego) na busca por um trabalho não encontra guarida no ordenamento 

jurídico brasileiro, sendo expressamente rechaçada, conforme se observa. 

Infelizmente, apenas debater no plano teórico que não pode haver discriminação ao 

preso ou ao egresso do sistema prisional não contribui para a modificação desse estado de 

coisas. 
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A legislação brasileira tem se preocupado em contemplar algumas minorias na busca 

pela efetivação do direito ao trabalho. Um bom exemplo é o sistema de cotas para deficientes 

físicos e trabalhadores readaptados, preconizado no artigo 93, da Lei 8.213/1991: 

 

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher 

de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários 

reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte 

proporção: 

I - até 200 empregados----------------------------2%; 

II - de 201 a 500. ----------------------------------3%; 

III - de 501 a 1.000--------------------------------4%; 

IV - de 1.001 em diante --------------------------5%. 

 

Fábio Zambitte Ibrahim (2014) esclarece que a absorção da mão de obra de deficientes 

físicos seria algo extremamente problemático no mercado de trabalho brasileiro, razão pela 

qual optou o legislador pela ação afirmativa do citado artigo 93. 

Recentemente foi editada a Lei no 13.146, de 2015, que institui a “Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência”. Esta lei reafirma que os deficientes possuem direito à 

habilitação e reabilitação profissional, com vista à aquisição de competências, habilidades e 

conhecimentos técnicos para a inserção no mercado de trabalho. 

Sistema parecido é encontrado em relação aos trabalhadores aprendizes. Não se trata 

propriamente de uma minoria social, mas a obrigatoriedade de contratação de aprendizes 

também se vincula a uma política de facilitação do acesso ao emprego e de não discriminação 

ao trabalhador mais jovem, ainda sem qualificação técnica e experiência laborativa. 

A CLT – Consolidação das Leis do Trabalho – estabelece que as empresas deverão 

admitir aprendizes, geralmente recrutados através do sistema “s” (SENAI, SESI, SENAC, 

dentre outros), para lhes proporcionar formação técnico-profissional teórica e prática, com 

vistas a propiciar qualificação para o mercado de trabalho: 

 

Art. 429, CLT: Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e 

matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de 

aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no 

máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções 

demandem formação profissional. 
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Ainda no plano das ações afirmativas encontra-se a Lei 12.990/2014, que reserva no 

âmbito da administração pública direta e indireta da União 20% (vinte por cento) das vagas 

em concurso público para aqueles que se declararem negros
5
. 

Não se encontra no ordenamento jurídico brasileiro legislação que tenha previsão de 

cotas, seja no serviço público, seja na iniciativa privada, para egressos do sistema prisional, 

tão pouco para presos que estejam cumprindo pena em regimes que possibilitem a realização 

de atividades laborativas. 

Defende-se, aqui, a necessidade de expansão de ações afirmativas e políticas públicas 

que priorizem o preso e o egresso do sistema prisional na oferta de oportunidades de emprego. 

A exemplo do que já existe para deficientes físicos, é plenamente plausível defender 

percentual de vagas para admissão de trabalhadores egressos e presos, notadamente nas 

grandes empresas e entidades privadas. 

Merece aplausos o Projeto de Lei nº 153, de 2014, do Senado Federal, que pretende 

alterar a Lei 8.666/1993 (Lei de Licitações) para estabelecer que nas contratações de obras e 

serviços com a Administração Pública, seja reservado 5% (cinco por cento) da mão de obra a 

ser utilizada pelo particular, na execução do contrato, a egressos do sistema prisional e 

apenados nos regime aberto e semiaberto. 

Se aprovado, a empresa vencedora na licitação para execução de obras e serviços terá 

que garantir 5% (cinco por cento) dos postos de trabalho destinados ao cumprimento do 

contrato a egressos e apenados. Essa política de inclusão já é praticada no Estado do Rio de 

Janeiro, nos mesmos moldes acima citados (reserva de 5% das vagas nas empresas 

prestadoras de serviços ao Estado – Lei no 6.346, de 2012). 

Um conjunto de medidas bem coordenadas e harmônicas pode representar a inclusão 

do apenado ou do egresso do sistema prisional no mercado de trabalho. Primeiro, garantir 

profissionalização, aprimoramento técnico e a aquisição de novas habilidades e competências 

(por isso a importâncias das APACs) e também da extensão universitária, que pode contribuir 

decisivamente nessa empreitada. Depois, permitir, especialmente através de ações afirmativas, 

que o trabalhador possa ter acesso ao emprego. 

 

 

 

                                                      
5
 Art. 1o Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para 

provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, 

das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na 

forma desta Lei. 
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4 A FORMAÇÃO TRABALHISTA CIDADÃ E O PAPEL DA EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA 

 

Este último ponto de reflexão deste ensaio pretende mostrar a importância de se 

garantir a todo trabalhador conhecimento jurídico sobre direitos e obrigações no contexto da 

relação de emprego. O Direito do Trabalho tem como fundamento axiológico a proteção ao 

contratante hipossuficiente, o empregado. Essa hipossuficiência se revela nos planos social, 

econômico e jurídico. 

Conforme bem destacado por Américo Plá Rodriguez (2015), o Direito do Trabalho 

tem preocupação central em proteger uma das partes do contrato de trabalho (o empregado) 

para que seja possível, através desta proteção, alcançar uma igualdade material entre as partes. 

No contrato de trabalho, há flagrante desnível entre empregado e empregador. Por isso, um 

conjunto de regras e princípios tuitivos na perspectiva de amparar a parte mais débil da 

relação jurídica. 

Defende-se que um bom caminho para combater essa desigualdade e desnível 

contratual é dar ao trabalhador conhecimento dos direitos trabalhistas que giram na órbita da 

relação contratual de emprego. A aquisição destes saberes por parte do trabalhador lhe gera 

emancipação e independência. 

O reconhecimento do trabalho como um verdadeiro direito, que se quer fazer 

fundamental, depende não apenas da sua previsão constitucional e legislativa, mas também de 

uma postura ativa e emancipatória dos destinatários. Essa emancipação contribui para a 

efetivação dos direitos trabalhistas fundamentais, fazendo com os mesmos sejam uma 

realidade no cotidiano das relações de emprego. 

Com base na obra de Michel Foucault (2010), pode-se entender que a relação entre 

empregado e empregador se caracteriza como uma relação de poder, ou uma relação de 

exercício de poderes e que leva a acumulação de saberes. 

Foucault pondera que o poder não é unicamente repressivo, mas também implica uma 

situação de luta, de guerra, porque as relações de força se exercem cotidianamente, 

microscopicamente, nas malhas mais finas das relações entre indivíduos. Ou, conforme 

expressão do próprio Foucault, o poder é “o confronto belicoso das forças”. (FOUCAULT, 

2010, p. 176) 
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A proposta de Foucault vai além desta compreensão. Para ele, o poder é verificado a 

partir dos embates da sociedade, das lutas cotidianas, esclarecendo que tais relações estão 

inseridas organicamente nas malhas mais finas e menores da sociedade. Vale dizer, que há 

diversas redes de exercício do poder, atingindo todas as pessoas. (FOUCAULT, 2010) 

As relações laborativas estão inseridas nestas malhas sociais, havendo preponderância 

de supremacia do poder patronal frente ao poder obreiro. Isso nos leva a pensar que, em regra, 

o empregador terá sempre condições de exercer o seu poder (com base contratual; a partir da 

premissa da subordinação jurídica) frente ao empregador. Estar-se-ia, praticamente, adotando 

a ideia de um poder caracteristicamente repressivo, controlador e diretivo. 

Os indivíduos contratantes se orientam, ainda que de forma inconsciente, na 

perspectiva do exercício do poder sobre o outro. A posição do indivíduo em sociedade é que 

vai mostrar como e em que medida ele poderá exercer poder sobre outrem, ou se, ao contrário, 

será dominado, ou melhor, inserido numa relação em que o poder não será parte do seu 

conjunto de atributos. 

O poder então seria, principalmente, opressivo, regulador de condutas, punitivo. Mas, 

conforme observa Foucault (2010), a análise do poder não passa pela ideia de repressão, 

porque neste caso, estar-se-ia trabalhando com uma concepção apenas jurídica, como no caso 

de existir uma lei que proíbe e que diz não. 

Neste caso, a análise seria muito superficial, porque não consideraria os indivíduos em 

suas relações e a possibilidade que estes possuem de criar e engendrar diversos mecanismos 

de poder. E haverá, neste caso, apenas a noção negativa do fenômeno. E esclarece dizendo 

que: 

 

Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não ser dizer não, 

você acredita que seria obedecido? O que faz com que o poder se mantenha e que 

seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que 

de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso 

deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social 

muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir. 

(FOUCAULT, 2010, p. 8) 

 

Foucault percorre a lógica inversa para verificar que o poder se manifesta no íntimo da 

sociedade, em microssituações, nos pequenos redutos sociais e que o direito, não apenas as 

constituições, as leis, mas também os aparatos de sua execução, o colocam em prática, 

garantem a manutenção dessas relações. 
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A dominação não deve ser entendida apenas como a supremacia de um sobre o outro, 

mas como as diversas e heterogêneas formas de dominação que existem em uma sociedade. O 

destaque é para as pessoas em suas múltiplas relações: família, escola, trabalho, política. 

Veja-se com suas próprias palavras: 

 

Trata-se, ao contrário, de captar o poder em suas extremidades, em suas últimas 

ramificações, lá onde ele se torna capilar, captar o poder nas suas formas e 

instituições mais regionais e locais, principalmente no ponto em que, ultrapassando 

as regras de direito que o organizam e delimitam, ele se prolonga, penetra em 

instituições, corporifica-se em técnicas e se mune de instrumentos de intervenção 

material, eventualmente violento. (FOUCAULT, 2010, p. 182) 

 

Percebe-se que a teoria do poder não mostra muito apego ao direito, às regras 

institucionais soberanas de uma sociedade. A manifestação dos diversos redutos de poder não 

se atém, necessariamente, à utilização do direito, à utilização das normas e costumes de uma 

sociedade. O que produz e sustenta essas múltiplas manifestações de poder é a própria posição 

das pessoas em uma sociedade, é o próprio desempenhar dos papéis sociais, que acabam por 

fomentar a dominação. Logo, o poder é algo que circula e que não se mantém atrelado na 

perspectiva de um sobre o outro; ou uma classe sobre a outra (Foucault, 2010). 

É nessa ordem de ideias que se mostra possível defender que a dominação na relação 

de emprego vai além dos mecanismos jurídicos, das normas que tutelam o patrimônio do 

empregador e que defendem a personalidade do empregado. A própria situação dos sujeitos 

envolvidos denota a clara incidência de um poder, do exercício de um poder, que vai muito 

além daquilo que está institucionalizado e positivado. 

Esses micro poderes, que se encontram em todas as ramificações sociais e nas 

múltiplas relações entre indivíduos não são caracterizados como fatores negativos, que 

prejudicam os sujeitos. 

Foucault consegue perceber que o constante exercício do poder, nessas microrregiões 

da sociedade, é responsável por uma grande produção de conhecimento, produção de saberes. 

O saber é útil ao indivíduo, daí a consequência benéfica do exercício do poder.  

Se o poder é circular e presente nas relações sociais, tem o empregado condições de 

exercê-lo. Para tanto, é necessário dar ao obreiro o conhecimento acerca dos direitos 

trabalhistas fundamentais que são garantidos e que podem ser exigidos judicialmente em caso 

de descumprimento. Essa é a hipótese para uma emancipação do trabalhador. 
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O empregado precisa tomar consciência da sua importância nos processos produtivos, 

da essencialidade da sua figura. Sem ele, os mecanismos de produção se tornam inoperantes; 

é uma peça fundamental da engrenagem de produção. 

Mais que isso, é preciso tomar consciência de que ele não é apenas uma engrenagem, 

uma parte da estrutura de produção. Ele é um ser dotado de personalidade e dignidade, que o 

direito considera merecedor de tutela e garantias fundamentais. 

Recorda-se da Constituição de 1988, uma constituição trabalhista, que cuidou de trazer 

extenso rol de direitos dos trabalhadores nos artigos 7º, 8º e 9º, além e colocar a dignidade 

humana como fundamento da República Brasileira e o valor social do trabalho como 

fundamento da ordem econômica. Mais, o trabalho é direito social fundamental, tal como está 

indicado no artigo 6º. 

Logo, se o direito traz a proteção à propriedade como fundamento do poder do 

empregador, esse mesmo direito cuida da tutela do empregado, complementando, por assim 

dizer, o exercício de poder por este. 

Para além da análise dos mecanismos constitucionais de proteção, é preciso recordar 

que o poder não pertence a ninguém; é algo que se exerce e que se utiliza para impor 

supremacia. O seu exercício fomenta a produção e os saberes. Sendo recíproco, pode o 

empregado, ou se preferir, os empregados, coletivamente acumularem saberes sobre o 

empregador, sejam eles técnicos ou clínicos. 

E acumulando tais saberes, pode usá-los para impor a supremacia obreira. O direito 

pode ser o complemento do exercício deste poder. Veja-se, por exemplo, o direito ao 

exercício de greve ou a sindicalização. 

São mecanismos de associação dos trabalhadores, de atuação coletiva, que acabaram 

sendo reconhecidos e legitimados pelo direito. Nesses dois casos, o empregado, enquanto 

indivíduo isolado, ganha dimensão maior, poder de luta, passando a ter condições de 

enfrentamento mais igualitário com o empregador. 

O poder de associar-se em sindicato e de fazer a greve são manifestações que indicam 

uma tomada de consciência dos indivíduos e de manuseio adequado das instituições jurídicas 

para o exercício do poder. 

Interessante notar que uma das formas para o uso do poder e a apreensão do saber 

parece ser, segundo Foucault, essa tomada de consciência a partir do cuidado de si, aliado a 

uma  estratégia  antidisciplinar  ou  contrária  a  esta  sociedade  disciplinar.  Trata-se  de  uma  
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hermenêutica de si, ou para si. (FOUCAULT, 2006). A partir de diversas investigações, 

Michel Foucault consegue propor o cuidado de si como forma de emancipação do sujeito, 

como algo para o conhecimento próprio. 

O que chama muita atenção, e se relaciona com o tema aqui tratado, é a ideia do 

ocupar-se consigo mesmo, de dedicar- se a si mesmo. Essa prática é um privilégio e marca de 

uma superioridade social em relação àqueles que precisam se ocupar com os outros. 

(FOUCAULT, 2006) 

O cuidar de si, significa, no contexto da relação de emprego e, parafraseando célebre 

premissa do marxismo, o “desalienar-se”, no sentido de apreender a própria existência. Uma 

dedicação completa a si mesmo, um olhar para si mesmo e para as práticas individuais, uma 

verdadeira conversão a si. 

Para Foucault, 

 

O objetivo final da conversão a si é estabelecer algumas relações consigo mesmo. 

Estas relações são, por vezes, concebidas segundo o modelo jurídico-político: ser 

soberano de si mesmo, exercer sobre si mesmo um domínio perfeito, ser plenamente 

independente, ser completamente “para si”. (FOUCAULT, 2006, p. 601) 

 

O cuidado de si pode significar para o empregado, dentro de uma hermenêutica 

interna, a emancipação, a soberania de si mesmo. É claro que ele ainda estará inserido numa 

relação contratual, que é dirigida prioritariamente pelo empregador. Mas essa consciência, 

esse saber apreendido, lhe auxiliará na formatação de um conhecimento para o exercício do 

poder nesta relação. 

Dar ao trabalhador o conhecimento dos direitos e obrigações que se inserem e são 

exigidos no contexto da relação de emprego contribuem para o estado de emancipação do 

trabalhador. 

A extensão universitária permite que a comunidade acadêmica promova a circulação 

dos saberes jurídicos aos núcleos sociais carentes e marginalizados em matéria de informação 

e formação jurídica. Essa prática, com os recuperandos da APAC, comprovou a premissa de 

que o trabalhador bem informado está mais bem preparado para enfrentar as dificuldades do 

mercado de trabalho e resistir aos desmandos e arbitrariedades que são diuturnamente 

praticados pelos empregadores. 
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As práticas extensionistas podem ser desenvolvidas através de encontros, mini cursos, 

seminários e outras formas de circulação de informação e conhecimento, em que alunos e 

professores, tanto da área jurídica como de outras áreas do conhecimento, podem auxiliar na 

formação cidadã destes trabalhadores. Promover o conhecimento também é forma de inclusão 

social. 

A emancipação do egresso do sistema prisional ou apenado precisa conjugar a 

formação profissional, a inclusão (ou retorno) ao mercado de trabalho e o acesso ao 

conhecimento técnico jurídico trabalhista. São ferramentas imprescindíveis para a formação 

cidadã e a mudança de vida com perspectivas positivas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este ensaio pretende contribuir para a discussão em torno das temáticas, regras e 

práticas que circulam em torno do trabalhado do preso e do egresso do sistema prisional. Sua 

intenção é evidenciar que medidas coordenadas e promovidas pela sociedade – poder público, 

empresas, trabalhadores e universidades – podem contribuir no combate à discriminação 

sofrida por estes trabalhadores. 

As palavras qualificação, inclusão e emancipação devem nortear tais práticas, 

especialmente a partir da experiência exitosa das APACs com as práticas extensionistas da 

Universidade, tudo com vistas a permitir acesso ao trabalho, acesso à informação sobre os 

direitos trabalhistas e, consequentemente, acesso à cidadania e dignidade.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho demonstra como a Universidade pode contribuir para a inclusão 

social, a ressocialização dos indivíduos e a promoção do bem-estar. Em uma relação dialógica 

com um grupo de recuperandos (detentos do sistema prisional mineiro), busca-se a construção 

de alternativas que permitam aos condenados recuperarem seu papel como cidadãos e agentes 

produtivos. O foco do relato foi a oficina Gestão e Empreendedorismo, curso de cAPACitação 

básica para o mercado de trabalho. O desenvolvimento das atividades baseou-se nos 

determinantes da criminalidade no Brasil e nos conceitos de reincidência e reinserção, para 

então vinculá-los à extensão universitária e suas potencialidades junto às áreas gerenciais. E, 

curiosamente, a relação entre esses elementos já surge na origem dos termos prender e 

empreender. 

A palavra prehendere (latim) deu origem às palavras aprender – a junção entre ‘ad’ 

(junto) mais prehendere (trazer para junto de si) – e prisão (local em que são guardados os 

presos). Significa, portanto, absorver e guardar na memória no primeiro caso e cercear a 

liberdade, no segundo. Porém, este termo em latim também deu origem a outro conceito: 

Empreendedorismo (a junção entre ‘em’ e prehendere: levar diante de si). Mas que relação 

pode ser construída entre esses três termos (aprender, prender e empreender)? 

É notório que a criminalidade é um dos problemas mais sérios da atualidade, uma vez 

que afeta a qualidade de vida da sociedade em geral, já que muitas vezes resulta em um 

sentimento de impotência na população. O Brasil apresenta elevadas taxas de criminalidade, 

mesmo sendo  o quarto país  que mais  encarcera no mundo  (Anuário Brasileiro de Segurança  
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Pública, 2012). Uma das explicações para isso está nas altas taxas de reincidência criminal, 

que por sua vez, são reflexos de um sistema prisional repleto de falhas, como presídios 

superlotados, condições subumanas e programas de reinserção social ainda não universais. 

A solução prevista para o cometimento de crimes é a privação de liberdade e convívio 

social durante certo período de tempo. Segundo Nogueira Júnior e Marques (2013), essa 

privação de liberdade é um ato de reeducação e tem por objetivo educar novamente o 

indivíduo que se afastou das “normas educacionais” expostas socialmente. Depois da 

reeducação, é importante que haja um processo de reinserção social, uma vez que esta prepara 

o indivíduo para o retorno social. 

A APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) teve início em 1972, 

na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo, e atualmente possui mais de 150 

unidades em todo o Brasil. (ALVES; MIJARES, 2014). A Associação atua como órgão que 

prepara os presos para o retorno à sociedade, oferecendo assistência espiritual, social e à 

saúde, além de promover cursos com o intuito de desenvolver a qualidade de mão de obra dos 

recuperandos, como cursos técnicos e profissionalizantes. É importante ressaltar o projeto 

para o Centro de Reeducação de Santa Luzia, desenvolvido a partir de parcerias com o 

Ministério da Justiça, Secretaria de Defesa Social do Estado de Minas Gerais, Prefeitura e 

comunidade de Santa Luzia, irmão Maristas e a PUC Minas. Esse projeto prevê a 

possibilidade de abrigo para 200 internos, dentre eles 120 em regime fechado e 80 em regime 

semiaberto, em que a unidade de Santa Luzia deve se tornar referência dentro do processo de 

reavaliação do atual sistema penitenciário brasileiro. (AGOSTINI, 2008). 

A parceria da entidade com a universidade tem como propósito atuar na melhoria da 

sociedade como um todo e possibilitar aos alunos da graduação uma convivência com os reais 

problemas da comunidade. Através de uma parceria APAC e da Pró-reitoria de Extensão da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), foi promovida a oficina de 

“Gestão e Empreendedorismo” para os recuperandos do sistema prisional da região 

metropolitana de Belo Horizonte – Unidade de Santa Luzia. Utilizando do empreendedorismo 

através da orientação – um dos maiores obstáculos para a introdução no ecossistema 

empreendedor –, objetivou-se criar o início de um processo de base para a reintegração do 

recuperando, assim como a adesão a uma nova oportunidade de recolocação no mercado de 

trabalho. 
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Esse trabalho se divide entre o levantamento sobre criminalidade e suas consequências 

sociais e econômicas, seguido das seções sobre gestão e empreendedorismo, definindo-o entre 

as vertentes baseadas em oportunidade e necessidade, e por fim o relato sobre o 

desenvolvimento da oficina ofertada à APAC em conjunto com a PUC Minas e as conclusões 

finais sobre o projeto desenvolvido. 

 

2 CRIMINALIDADE, CUSTOS E REINSERÇÃO 

 

Entre os grandes desafios propostos aos cientistas sociais, está o de identificar e 

compreender os fatores determinantes da prosperidade de uma nação, seu progresso 

econômico e político. Existe, é verdade, relativo consenso quanto ao papel da acumulação de 

capital físico e humano, a estabilidade das instituições e o papel das inovações nesse processo. 

Também parece não haver mais dúvidas sobre como a escassez de ativos humanos, físicos e 

sociais agravam a desigualdade de renda e a vulnerabilidade de determinados grupos. 

Mas o consenso deixa de existir quando avaliamos o papel do Estado e seu grau de 

intervenção ao formular suas políticas. A princípio, sua preocupação é gerar o bem-estar e 

prover os bens públicos com eficiência e equidade, o que exige recursos crescentes frente às 

inúmeras demandas sociais. Porém, até mesmos as nações mais desenvolvidas estão 

convivendo com um problema comum: a criminalidade. Essa é uma questão bastante 

complexa, pois devemos considerar não só os fatores determinantes da criminalidade, mas 

também das políticas e gastos necessários para zelar pela segurança e manutenção da 

qualidade de vida. Por esse motivo é que Fajnzylber e Araujo Jr. (2001) colocam que 

 

Os aumentos nas taxas de crime, os elevados custos a elas associados e a crescente 

importância dada ao assunto em pesquisas de opinião têm levado os governos e a 

sociedade civil a encarar o problema da criminalidade como um dos mais sérios 

obstáculos ao desenvolvimento econômico e social. O desafio é o de formular e 

implementar políticas que permitam prevenir e reduzir o crime e a violência. 

(FAJNZYLBER; ARAUJO JR, 2001, p. 2) 

 

Mas os custos envolvidos também devem considerar os gastos no sistema judiciário e 

penitenciário, que também constituem um ônus para os governos. Uma vez que o indivíduo 

foi julgado e condenado, sua manutenção em um presídio implica em desviar recursos para 

sua recuperação e reinserção social, levantando uma série de questionamentos sobre a eficácia 

desses gastos e sua eficiência enquanto mecanismo de reintegração social. Acredita-se, nas 

palavras de Marques e Nogueira Jr. (2013): 
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A reinserção social pode ser considerada como a última etapa nessa escala 

evolutiva que permeia o retorno daquele que um dia apresentou uma conduta 

desviada, transgredindo normas e tendo a sua liberdade cerceada, durante o 

cumprimento de uma pena segregadora, para, em seguida, ao final da 

condenação, sair, retornando para sua vida, ao encontro do convívio social. 

(MARQUES; NOGUEIRA JR., 2013, p.4) 

 

Segundo Falconi apud Nogueira Júnior e Marques (2013), a reinserção é fruto de uma 

cadeia de fatores de quatro etapas. A reeducação, em formato educacional por meios 

pedagógicos, reeducaria o indivíduo que realizou alguma ação contra as normas sociais 

impostas; a ressocialização, o momento onde o condenado compreende o erro e internaliza o 

senso moral que não possuía – fato criticado devido às exposições e formato dos processos 

prisionais; a reintegração, que pressupõe o retorno do condenado ao convívio social e sua 

adaptação; e finalmente, a reinserção, o passo conclusivo que condiz ao retorno para a vida e 

convívio social do condenado. 

Cabe ressaltar que, segundo Molina apud Silva (2003), a ressocialização – que condiz 

ao primeiro passo da reinserção – tem como característica projetar o condenado novamente à 

sociedade, sem traumas ou singularidades, fatos que podem estigmatizá-lo durante a sua volta 

ao convívio social. Ademais, tal quais os passos anteriores para a devida reinserção, nem 

mesmo os mecanismos para viabilizar a tarefa de trazer os condenados de volta ao convívio 

social são realizados de acordo com a norma executiva. Isto torna os projetos de integração 

ainda mais complexos, principalmente em uma sociedade que exclui o condenado antes 

mesmo de cumprir a sua pena no sistema prisional (NOGUEIRA JÚNIOR; MARQUES, 

2013). Tais mecanismos – remissão de pena perante estudo e trabalho, saídas temporárias, 

dentre outros –, segundo especialistas em reincidência criminal, são incapazes de cumprir a 

ressocialização do condenado (IPEA, 2015); que se mostra, portanto, incapaz de ser aceito em 

diferentes âmbitos da própria sociedade, seja na família ou no mercado de trabalho. 

O estigma recebido pelo condenado ao deixar o sistema prisional brasileiro, citado 

anteriormente, possui seus efeitos na reincidência criminal, de forma a sustentar e elevar o 

número de reincidências. Segundo Fajnzylber e Araújo Jr. (2001, p. 6), criminosos potenciais 

utilizam de comparações para a prática de algum delito, tais como as utilidades esperadas das 

atividades legais e ilegais, os salários do mercado, dentre outros. Como complemento, aqueles 

que tendem a reincidir na criminalidade levam em conta inclusive os menores custos de 

oportunidade ligados “ao estigma e à perda de capital humano que ex-criminosos enfrentam 

no mercado legal”. 
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A reinserção incompleta do indivíduo, portanto, traz a tona não apenas a característica 

de não integração da sociedade, mas também dificuldades na inserção no mercado de trabalho 

por falta de qualificação ou por atitude preconceituosa; atos que inferem imediatamente nas 

comparações utilizadas para o desvio de conduta e também na falta de qualificação e 

orientação perante as atividades que podem ser realizadas pelos mesmos após o retorno ao 

convívio social. 

Nessa perspectiva, como podemos avaliar o caso do Brasil? De acordo com Alves e 

Mijares (2014),  

 

A situação atual do sistema penitenciário brasileiro é crítica, e está se agravando. 

Comparando tal sistema com o cenário internacional, o Brasil ocupa a 3ª posição no 

ranking da população carcerária mundial, quando incluídos os presos em regime 

domiciliar. Além das superlotações, rebeliões, tráfico de drogas, acesso à celulares e 

inúmeras irregularidades por vezes divulgadas em noticiários populares, os presídios 

do país apresentam números altíssimos de reincidência. (ALVES; MIJARES, 2014, 

p. 5) 

 

Esses questionamentos é que nos levam a buscar alternativas que impliquem em 

menor dispêndio e que incentivem a reinserção. Dentre as alternativas propostas, está o 

envolvimento das universidades, que por meio das atividades de extensão podem, através de 

uma formação técnico- profissional e cidadã, contribuir para emancipação dos indivíduos. 

Como exemplo dessas atividades, temos a parceria estabelecida entre a Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais e o sistema APAC - Associações de Proteção e 

Assistência ao Condenado. Uma das experiências realizadas foi a oficina de Gestão e 

Empreendedorismo, ministrada pelos alunos do curso de Administração e Economia. O 

objetivo dessa oficina era estimular a iniciativa própria e desmistificar determinadas visões 

que explicam o sucesso no mercado de trabalho, seja como trabalhador ou como gestor. Para 

compreendermos a dinâmica da oficina, temos que introduzir os conceitos de Gestão e 

Empreendedorismo, tópicos tratados na seção a seguir. 

 

3 GESTÃO E EMPREENDEDORISMO 

 

A atividade empreendedora permeia as atividades humanas provavelmente desde o 

início das trocas e comércio entre indivíduos, e, apesar de não possuir grande relevância desde 

a antiguidade, atualmente o interesse no campo demonstra crescimento em estudos e 

pesquisas em geral (LANDSTROM, HARIRCHI, ASTROM, 2012). Os primeiros estudos de 

empreendedorismo datam do início das décadas de 70 e 80, catalisados por fatores externos 



151 PRÁTICAS DE EXTENSÃO DA PUC MINAS NA APAC: histórias que (trans)formam   
 

como incentivos governamentais ao redor do mundo. Paralelo a esses incentivos, diversas 

áreas demonstraram interesses nesse campo de estudo devido a possibilidades de diferentes 

modelos de estudos científicos, resultando assim em um grande número de pesquisas, 

publicações, entre outros. (LOHRKE, LANDSTROM, 2010; FILION, 1999). 

A definição do termo “empreendedorismo”, apesar de se tratar de atividade que 

remonta aos tempos antigos, ainda é tema controverso entre especialistas e tem como pano de 

fundo uma discussão acerca do grau das definições, a sua abrangência ou coesão (SHANE, 

VENKATARAMAN, 2000). Estes mesmos autores possuem uma definição coesa e difundida 

no meio acadêmico sobre o tema em questão, levando o empreendedorismo a ser a analisado 

como um campo de estudo acadêmico e pautado por oportunidades: 

 

Nós definimos o campo do empreendedorismo como o estudo acadêmico de como, 

por quem e com que efeito as oportunidades de criação de futuros bens e serviços 

são descobertas, avaliadas e exploradas
4
. (SHANE, ENKATARAMAN, 2000, p. 

218, tradução nossa). 

 

Por outro lado, é possível exibir definições mais amplas que pautam o 

empreendedorismo a partir de uma ótica social e mercadológica advindo do ambiente 

corporativo que as organizações criadas pelos indivíduos fazem parte. Como exemplo de 

definição com maior abrangência de conceitos e ambientes, Gimenez, Ferreira e Ramos 

(2008), definem o empreendedorismo como: 

 

O empreendedorismo, sendo uma ação humana, é um fenômeno complexo que 

depende de interações entre pessoas e envolve a viabilização e articulação de 

recursos de diferentes tipos. [...] ações que são fruto de interesses humanos 

influenciados por diferentes entornos sociais, culturais  e  econômicos. Assim, o 

empreendedorismo deve ser visto de um modo abrangente sendo mais bem 

compreendido como uma configuração de dimensões do indivíduo, do 

empreendimento e do contexto onde a ação empreendedora se manifesta. 

(GIMENEZ; FERREIRA; RAMOS, 2008, p. 2) 

 

Essa perspectiva do empreendedorismo relacionado ao indivíduo – que no futuro seria 

caracterizado como empreendedor – e a organização fruto de seu esforço teve início com 

Schumpeter em pesquisa lançada ainda na década de 1930. Para Schumpeter (1997), uma 

capacidade ligada intimamente ao empreendedor é a cAPACidade de inovar, tendo como 

inovação uma percepção ainda ampla para a época da pesquisa, como algo que perturbaria o 

paradigma existente transformando-o e jamais voltando a sua característica inicial. Os 

                                                      
4
 We define the field of entrepreneurship as the scholarly examination of how, by whom, and with what effects 

opportunities to create future goods and services ate discovered, evaluated and exploited. 



152 PRÁTICAS DE EXTENSÃO DA PUC MINAS NA APAC: histórias que (trans)formam   
 

empreendedores, portanto, seriam aqueles que teriam como cAPACidade fitar oportunidades 

no mercado  e  utilizar sua capacidade inovadora para atender demandas  que ainda sequer  

foram requisitadas. Conforme ressalta o autor: “o produtor que, via de regra, inicia a mudança 

econômica, e os consumidores são educados por ele, se necessário; são, por assim dizer, 

ensinados a querer coisas novas.” (SCHUMPETER, 1997, p. 76). 

McClelland, três décadas após os estudos iniciais de Schumpeter, elaborou o que o 

autor chamou de “comportamento empreendedor”, instituindo atitudes e cAPACidades que 

caracterizam esse indivíduo. Estas características podem ser condensadas em assumir riscos 

em escala moderada, ser proativo, assumir responsabilidade pelas consequências de novas 

iniciativas, ter conhecimento das decisões que foram tomadas, antecipar as possibilidades 

futuras e saber coordenar e organizar as atividades das outras pessoas (MCCLELLAND, 

1972). Importante ressaltar que o comportamento empreendedor destacado pelo autor poderia 

trazer desenvolvimento econômico aos países que demonstraram maiores níveis de ação e 

características empreendedoras. (COLLINS, HANGES, LOCKE, 2004). 

As características associadas ao indivíduo colocam o empreendedorismo como parte 

do agregado social e humanizam a área de conhecimento antes dominada por estudos 

econômicos quantificados (FILION, 1999). Sendo assim, outras perspectivas começaram a ser 

abordadas, como a distinção entre a motivação para o início da atividade empreendedora, o 

fato gerador para a escolha em possuir um empreendimento. 

 

3.1 Empreendedorismo: oportunidade ou necessidade? 

 

O aumento no número de habitantes em escala mundial e o desemprego estrutural 

conduz ao surgimento de um novo tipo de empreendedor, aquele que possui a necessidade de 

sobrevivência – renda – acima da inovação e visualização de oportunidades. Devido a alguma 

impossibilidade de entrada em um mercado de trabalho formal, o indivíduo se torna gestor do 

próprio negócio. Em síntese, as diferenças são explícitas, mas não excludentes. Aqueles que 

empreendem por necessidade também são considerados indivíduos dotados de 

comportamento empreendedor. (VALE, CORRÊA, REIS, 2014). O quadro 1 abaixo sintetiza 

as diferenças entre o empreendedorismo por oportunidade e necessidade. 
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Quadro 1 – Motivação empreendedora 

OPORTUNIDADE NECESSIDADE 

A identificação de uma oportunidade 

de negócio é o que estimula o 

indivíduo a empreender, em 

detrimento de outras alternativas. 

Uma circunstância desfavorável 

“força” o indivíduo a empreender; 

podendo, entretanto, ser identificada 

uma oportunidade de negócio. 

Fonte: SIQUEIRA, 2016 

 

Segundo Degen (2009), o empreendedorismo por necessidade possui grande papel na 

redução da pobreza e inclusão social. Mesmo os empreendimentos em sua maioria serem 

considerados medíocres (nomenclatura utilizada pelo autor para a identificação de 

empreendimentos onde o empreendedor ganha menos do que ganharia caso estivesse 

empregado), os empreendimentos que sobrevivem garantem uma sobrevivência digna ao 

proprietário e são uma solução para aqueles que não possuem formação necessária para a 

entrada em um empreendimento visualizando uma oportunidade. 

Devido a sua importância social, diversas são as ações acadêmicas e governamentais 

para o mapeamento de tais fenômenos: um exemplo de censo utilizado é o Global 

Entrepreneurship Monitor - GEM. O Global  Entrepreneurship Monitor é uma pesquisa 

associada a mais de 100 países ao redor do mundo, que tem como objetivo compreender o 

papel do empreendedorismo como indicador econômico nos países participantes. No Brasil, a 

pesquisa tem a tutela do SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – e os resultados demonstram desde dados quantificados sobre os gêneros dos 

empreendedores a suas dificuldades e receios. 

Segundo a pesquisa realizada no último ano de 2015 (GEM, 2015), o Brasil possui um 

total de 39,3% de empreendedores em relação a sua população, sendo que 56,5% destes 

empreendem por oportunidade e outros 43,5% são empreendedores por necessidade. Os 

números brutos mostram, portanto, que mais de um milhão de empreendedores brasileiros 

tiveram como motivo maior para a sua entrada no mercado empresarial e empreendedor não a 

inovação ou percepção de oportunidades, mas sim a necessidade de emprego e renda. 

Outros dados relevantes sobre a pesquisa são os resultados relacionados a gênero, renda, raça 

e níveis de escolaridade. O número de empreendedores homens e mulheres, sob a margem de 

erro da pesquisa, são iguais em proporção 50-50. Sobre a renda, um total de 58,1% dos 

empreendedores do país possui renda de até 3 salários mínimos e 19,7% possuem 

escolaridade considerada de nível 1, primeiro grau completo e segundo grau incompleto. 

Sobre a raça/cor 38,2% são brancos, 52,4% pardos e 8,6% se considera preta. 
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Em relação aos aspectos relacionados ao comportamento empreendedor é possível 

perceber que os empreendedores do Brasil, tanto que empreendem por oportunidade quanto 

necessidade, exibem tais traços de personalidade de forma explícita: 58,3% dos indivíduos 

afirmaram possuir conhecimentos, habilidade e experiência necessárias para iniciar um novo 

negócio e o medo do fracasso não impediria 50,5% dos entrevistados de se envolver na 

criação de um novo negócio. Além disso, 77,7% concordam que no Brasil a maioria das 

pessoas considera que abrir um negócio é uma opção desejável de carreira. 

Em pesquisa semelhante referente à motivação dos empreendedores no município de 

Belo Horizonte, Vale, Corrêa e Reis (2014) encontraram resultados relevantes. Entre as 

motivações para se empreender, relatam que 74,5% do total dos entrevistados desejavam ter o 

próprio negócio ou tornar-se independente; 68,7% relataram ter identificado uma 

oportunidade de negócio e, na outra ponta das estatísticas levantadas pela pesquisa, 12,3% dos 

entrevistados relataram o desemprego como motivação, assim como 9,2% a demissão com o 

recebimento do FGTS e outros 3,7% o aproveitamento de programa de demissão voluntária. 

Analisando os dados, é possível perceber que seguindo a perspectiva da oportunidade 

de negócios, característica empreendedora citada anteriormente, os números de 

empreendimentos criados por necessidade são relevantes para os estudos em questão e, devido 

a grande representatividade da classe empreendedora, impactam e estão diretamente ligados a 

outros dados nacionais, como escolaridade e renda familiar.  

O panorama em que se encontram os recuperandos
5 da APAC não é diferente do 

apresentado anteriormente. Pautados em características empreendedoras que se revelaram 

desde o interesse em informação à cAPACitação sobre o tema, os participantes da oficina 

revelaram, em sua maioria, o ímpeto inicial para a construção e elaboração de 

empreendimentos que poderiam ser administrados por estes e parceiros escolhidos. Além da 

inclinação para o empreendedorismo em geral, sem área ou tecnologia definida – setores 

alimentícios, informática e tecnologia, indústria –, alguns participantes revelaram inclusive a 

já participação como sócios em empreendimentos estabilizados ou que encerraram suas 

atividades no passado. 

Cabe ressaltar que o panorama nacional estabelece que os maiores obstáculos para o 

início da atividade empreendedora após aspectos relacionados ao ambiente externo – 

legislação e impostos e acesso a recursos financeiros –, são programas de orientação para 

                                                      
5
 “(...) na APAC os presos são chamados de recuperandos já que estão em um processo que visa recuperá-los 

para reintegrá-los socialmente, e o uso deste adjetivo aproxima uma conotação de esperança à eles.” (ALVES; 

MIJARES, 2014, p. 15). 
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abrir ou manter um negócio e a formação e cAPACidade de mão de obra (GEM, 2015b). 

Portanto, a participação e convivência no ecossistema empreendedor, assim como a 

experiência durante a rotina de atividades de um empreendimento denota, além de interesse, a 

criação de uma bagagem de conhecimentos que podem ser aplicados durante novos projetos 

ao decorrer dos próximos passos dos recuperandos. 

 

4 EMPREENDEDORISMO E INCLUSÃO 

 

O objetivo da oficina desenvolvida com os recuperandos da APAC era demonstrar 

que: a) a inserção produtiva e social não passa apenas pela relação capital- trabalho; b) que a 

liderança e cAPACidade de gestão não são inatos, mas habilidades que podem ser construídas 

coletivamente e c) apresentar uma alternativa que valorize o trabalho e o espírito 

empreendedor. 

A roda de conversa teve início com o professor Flávio Constantino relatando sua 

experiência como empreendedor durante sua infância, quebrando paradigmas através da 

associação do comportamento empreendedor mesmo sem o conhecimento associado ao tema. 

Logo no início, pôde-se perceber o interesse e a experiência dos recuperandos acerca do 

assunto. Depois desse primeiro momento, o aluno João Moreira do 8° período do curso de 

Administração iniciou nova discussão sobre o significado de empreendedorismo, ressaltando 

que este significa identificar oportunidades e transformá-las em um negócio lucrativo, 

destacando também que todos podem se tornar empreendedores. 

Em seguida foram apresentados e discutidos alguns mitos que se mantêm fixados ao 

tema em debate, tais como a percepção de que os empreendedores nascem para o sucesso, 

sendo que na realidade as habilidades são adquiridas com o tempo e experiências adquiridas 

durante a jornada empreendedora, assim como os contatos que possuem valor ímpar no 

processo.  

O segundo mito apresentado foi que os empreendedores assumem riscos altíssimos, 

porém, na realidade assumem riscos calculados a partir de organização e planejamento. O 

terceiro e último mito retratava que os empreendedores trabalham sozinhos, uma vez que na 

realidade é o contrário, já que são ótimos líderes. Foi deixado claro também o fato de que os 

líderes não possuem caráter autoritário durante seu convívio na organização, uma vez que 

sabem estabelecer o tom e mantém a visão da empresa em mente. 
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Dando continuidade à oficina, foi abordado o comportamento empreendedor, que 

engloba criatividade, persistência, comprometimento, autoconfiança, planejamento e pensar 

na vida e na carreira, seguido do processo empreendedor que surge a partir de boas ideias, um 

bom planejamento e, principalmente, uma equipe competente. Assim, características 

importantes para todo o processo de empreender são: identificar e avaliar oportunidades, 

desenvolver um plano de negócio, determinar e captar os recursos necessários e gerenciar a  

empresa criada. Por fim, foram apresentados os principais pontos de insucesso de pequenas 

empresas, sendo estes: atitudes erradas, localização errada, falta de dinheiro e falta de 

experiência. 

Encerrado o assunto de Empreendedorismo, deu-se início à Precificação com a aluna 

do 6° período de Economia Maria Luíza Sousa. Foi relatada a importância de saber quais são 

os custos na hora de formar o preço dos produtos ou serviços. Assim, inicialmente, foram 

apresentados alguns conceitos relevantes como custos, marca do produto, público alvo, 

concorrência e valor mínimo, todos estes primordiais na hora da formação do preço. 

Para cada um destes conceitos foram dados exemplos do dia-a-dia, buscando deixar 

bem claro sua importância para os negócios. Para colocar em prática o que fora ensinado 

sobre precificação, foi apresentado um método simples e eficaz de formação de preços 

chamado de Mark-up (margem de lucro), onde para se formar o preço é preciso conhecer 

todos os custos, assim como se deve escolher a porcentagem do Mark-up. A fórmula é 

estabelecida como sendo P = C (1 + m), onde P é o preço, C é o custo e m é o Mark-up. Foi 

questionado aos recuperandos que já tiveram ou têm experiência no ramo dos negócios, qual a 

forma que eles utilizavam ou utilizam para formar seu preço, e as respostas foram 

surpreendentes, uma vez que a maior parte relatou que buscavam saber todos os seus custos e 

escolhiam uma margem de lucro, sendo que, antes de escolher esta, procuravam saber o preço 

dos seus concorrentes, situação próxima ao processo fundamental destacado pela oficina. 
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Imagem 1 – Fluxograma explicativo da oficina 

 
Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Por fim, em caráter introdutório, foram apresentadas algumas estratégias de preços e 

padrões de concorrência, como por exemplo: cotação, líderes de preços e seguidores, preço de 

penetração, preço predatório e preço inflacionário. 

Durante toda oficina, a participação de todos se fez bastante presente, sendo toda a 

conversa bastante produtiva. Além das experiências relatadas, despertou-se também o 

interesse em ampliar a formação na área de gestão – exemplificada pelo desejo de um dos 

participantes seguir carreira em Gestão - e não depender apenas de empregadores futuros para 

reinserção no mercado de trabalho. Esse é um aspecto fundamental, pois se bem explorado, 

conduz à valorização do trabalho e maior autonomia na tomada de decisões. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma das razões que levam à crise do Estado é a sua incAPACidade de atender as 

demandas sociais, principalmente em países marcados pela instabilidade e pela desigualdade. 

Nesses casos, as políticas públicas tem alcance mais reduzido, o que não quer dizer que a 

sociedade está condenada, por exemplo, a conviver com uma situação de violência e 

criminalidade. Soluções tem que ser buscadas e as universidades, através da produção 

técnico-científica e das práticas extensionistas, podem contribuir com relevante papel. O 

presente trabalho demonstra, inicialmente, como a Universidade pode contribuir para a 

inclusão social, para a ressocialização dos indivíduos e a promoção do bem-estar. A formação 

profissional  e  cidadã,  que  conduz  às  novas  oportunidades, pode minimizar esse quadro de  
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injustiça social e valorizar os indivíduos, principalmente aqueles que buscam no trabalho um 

meio de integrar-se a sociedade. Como as restrições e preconceitos atingem vários níveis, o 

empreendedorismo pode ser o canal transformador desses agentes. 

Em segundo lugar, além da importância de cAPACitar aqueles que estão sob o sistema 

prisional para o mercado de trabalho, outras opções e projetos devem ser realizados, visto que 

a participação dos recuperandos no projeto superou as expectativas iniciais e deixou ainda 

desafios a serem superados por novos temas e conceitos ligados às Ciências Gerenciais. 
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AS PRISÕES-MODALIDADES DE ASSISTÊNCIA E AS QUESTÕES 

SOCIAIS DOS DETENTOS 

 

Heloisa Maria Mello Manso
1
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo foi escrito a partir da experiência da autora no “Projeto (A)penas 

Humanos: ações interdisciplinares no âmbito da APAC”, do Núcleo de Direitos Humanos e 

Inclusão (NDHI), da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas. 

O Projeto (A)penas Humanos possibilita a presença de professores e alunos dos 

Cursos de Graduação da PUC Minas no recinto da Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados (APAC), localizada no município de Santa Luzia. Docentes e discentes 

participantes do Projeto planejam, executam, avaliam ações individuais e coletivas que 

envolvem os próprios recuperandos, os familiares e serviços da comunidade. O trabalho é de 

natureza interdisciplinar e intersetorial, tem por base reuniões de equipe, seminários, 

entrosamentos e reflexões com os profissionais da APAC e de outras instituições afins. O 

curso de Serviço Social da PUC/Minas inseriu-se no projeto em 2012. 

Esse texto apresenta em primeiro lugar reflexões sobre a criminalidade e o contexto 

das penitenciárias. Aborda as inadequações dos presídios conforme análises realizadas pelos 

pensadores Erving Goffman (1922-1982/ sociólogo canadense) e Michel Foucault (1926-

1984/ filósofo francês). 

A segunda parte, além de relatar as modalidades de assistência a que as pessoas presas 

têm direito, conforme o que está estabelecido na Lei de Execuções Penais (LEP) nº 7.210 de 

1984, descreve a estrutura do Centro de Reintegração Social Dr. Franz de Castro Holzwarthda 

APAC/Santa Luzia. A terceira parte volta-se para as demandas sociais que os recuperandos da 

APAC/Santa Luzia apresentam aos assistentes sociais. 

 

 

                                                      
1
 Graduada em Serviço Social - PUC Minas; especialista em Saúde Pública - FIO CRUZ; Mestre em Sociologia 

- UFMG; aposentada como analista de saúde da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais e como 

professora assistente III da PUC Minas. Professora orientadora de estagiários extensionistas do Programa 

(A)penas Humanos: ações interdisciplinares no âmbito da APAC / PROEX PUC Minas de 2012 a 2014. Após 

esta data e até hoje voluntária no Projeto, pela PUC Minas. 
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O acompanhamento dos apenados e de suas famílias requer a presença de equipes 

multi e interdisciplinares nos presídios, pois a função da detenção não é apenas punir, mas 

também ressocializar o preso a partir de parâmetros de convivência respeitosa para consigo 

mesmo, com o outro e com a natureza. 

 

2 A CRIMINALIDADE E AS PRISÕES 

 

As análises sobre criminalidade e violência no Brasil necessitam ir muito além do que 

os meios de comunicação noticiam. É relevante apresentar para a sociedade as deficiências do 

sistema prisional, as causas da violência, os fatores que facilitam e dificultam a 

ressocialização do preso, seja ele adolescente jovem ou adulto. Tudo isso para desfazer visões 

simplistas e maniqueístas, estereótipos e preconceitos que prejudicam a inclusão do apenado. 

A nossa cultura dissemina intensamente a prevenção como atitude prioritária quanto à 

saúde coletiva e individual. Da mesma forma, estudos esclarecedores sobre a prevenção da 

criminalidade necessitam de maior incentivo e divulgação
2
, embora estes inevitavelmente vão 

esbarrar nas situações de desigualdade e injustiça social, de impunidade de grupos 

governamentais e nas precariedades de habitação, renda, escolaridade, saúde, trabalho, 

consumo básico, entre outras. 

Dahlberg e Krug, pesquisadores do campo da violência e da saúde pública, escrevem 

que “[...] as visões e a compreensão obtidas por intermédio do método científico e a dedicação 

no sentido de encontrar respostas verdadeiras são contribuições importantes que a área da 

saúde pública faz [...]” (2006, p.1176). Estes autores também expõem que: 

 

Os fatores responsáveis por reações violentas, quer sejam derivados de atitudes e 

comportamentos ou de condições sociais, econômicas , políticas e culturais mais 

amplas , podem ser modificados. É possível prevenir a violência. Esta afirmação não 

é um artigo de fé, mas baseada em evidências constatadas a partir de exemplos de 

sucesso em todo o mundo, desde ações individuais e comunitárias de pequena escala 

até políticas nacionais e iniciativas do legislativo. (DAHLBERG; KRUG, 2006, p. 

1164). 

 

                                                      
2
 Compêndio antigo sobre Medicina Preventiva, dos autores Leaven & Clarck, ao discorrer sobre ”A História 

de qualquer doença no homem”, apresenta esquema que divide a prevenção em três tipos. Este esquema pode 

ser aplicado à questão da violência e da criminalidade. Os tipos são os seguintes: 

a) Prevenção primária (antes do surgimento do problema); 

b) Prevenção secundária (o problema já se instalou, mas há como evitar que ele se agrave e/ou que 

não volte a ocorrer); 

c) Prevenção terciária (o problema já apresenta gravidade. No caso da criminalidade temos a formação 

de gangues e a deflagração de motins e fugas nos presídios. Hoje já existem presídios especiais para 

líderes de gangues e de organizações criminosas). 
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Ações de prevenção primária, ou seja, aquelas a serem realizadas antes do surgimento 

do problema, podem contribuir a médio e longo prazo para a redução dos delitos e dos 

infratores. Reformas estruturais da sociedade brasileira (como as reformas política, agrária, 

tributária, etc.), o aperfeiçoamento das políticas inclusivas e redistributivas de renda, e 

iniciativas direcionadas para regiões com grande incidência de violência e criminalidade 

seriam exitosas para inibir a entrada de jovens para o mundo do crime. 

O artigo “Determinantes da Criminalidade em Minas Gerais”, do sociólogo Cláudio 

Beato Filho (1998) , sobre a distribuição espacial do crime por determinados tipos de delitos 

diz sobre a importância da implementação de políticas públicas assistencialistas em certas 

comunidades locais, e em ações preventivas que podem contribuir para evitar a possibilidade 

de haver determinado tipo de crime em contextos específicos, prováveis de sua ocorrência. 

Também é de grande relevância a prevenção secundária, que se relaciona às medidas 

aplicadas aos problemas estabelecidos aos condenados, com o intuito de ressocializá-los e de 

se evitar a reincidência. 

O Departamento Penitenciário Nacional, baseado em dados das Informações 

Penitenciárias (INFOPEN) divulgados em seu relatório de 2014, enfatiza a necessidade de 

“profundas reflexões” sobre o sistema prisional, sobretudo em uma conjuntura em que o perfil 

das pessoas presas é majoritariamente de jovens negros, de baixa escolaridade e de baixa 

renda. Alerta o relatório que 

 

[...] é preciso analisar a ‘qualidade’ das prisões efetuadas e o perfil das pessoas que 

têm sido encarceradas, para que seja possível problematizar a “porta de entrada” e as 

práticas de gestão dos serviços penais, desde a baixa aplicação de medidas cautelares 

e de alternativas penais até a organização das diversas rotinas do cotidiano das 

unidades prisionais. (DEPEN, 2014, p.6) 

 

Presentemente, vivencia-se em várias cidades brasileiras o caos nas penitenciárias, 

tendo como causa a superlotação, os motins, às rebeliões e disputas entre gangues. As prisões, 

construídas várias delas distantes dos centros urbanos e atrás de barreiras (muro alto/arame 

farpado), têm como função, conforme está na LEP “proteger a comunidade e proporcionar 

condições para a harmônica integração social do condenado e do internado” (1984 art.1º - 

Título I). Esta integração é extremamente dificultada por problemas internos e externos aos 

presídios. 

Goffman (1987) e Foucault (1997) analisam criticamente a organização e a cultura dos 

presídios. Expõem que pesa sobre o presidiário não só o afastamento da vida em sociedade, 

como também situações que interferem de forma negativa, em menor ou maior grau, na 
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identidade e no íntimo dele. Goffman (1987) nomeia como “mortificação do eu” condições 

como a de ser chamado pelo número, o ficar de cabeça baixa, o uso de uniforme padronizado, 

a não expressão de sentimentos, a falta de autonomia que é uma competência própria do ser 

adulto. São situações que se agravam quando agregadas à percepção de que se ocupa uma 

posição baixa em um grupo baixo. As conversas que circulam, as gozações e ameaças de que 

são vítimas fazem com que os detentos  também adotem formas de “preservação do eu”. 

Os presos estão sujeitos a ações ininterruptas advindas das regras disciplinares, da 

vigilância e do controle, da repressão e da coação. Isso em um ambiente formado por duas 

culturas distintas, a do grupo dos funcionários e a dos apenados, enfatiza Goffman (1987). Há 

uma cultura de privilégios e perda de privilégios que pode complicar o interno em seu grupo. 

Cada grupo tende a conceber o outro através de estereótipos limitados e hostis e o presidiário 

passa a ser alvo de uma série de rebaixamentos, degradações, humilhações, enfim, 

indignidades na fala que contribuem para profanações do eu. (Goffman, 1987). 

O sociólogo define a penitenciária como um tipo de “instituição total” (1987, p. 17), 

em vista de estabelecer uma ruptura das barreiras que separam três esferas importantes no 

cotidiano do ser humano, as quais são: onde ele dorme, onde trabalha e onde se diverte. Nas 

cadeias, assim como nos manicômios e conventos, estas três esferas são realizadas em um 

mesmo local, sob as mesmas autoridades e com os mesmos companheiros, por meses, anos a 

fio. A instituição total assim é chamada pelo fato de abarcar a totalidade da vida do indivíduo. 

Os presídios reúnem em um mesmo lugar condenados diversos, correndo o risco de formar 

uma “população homogênea e solidária de malfeitores ou uma sociedade organizada de 

criminosos”, previsão de Goffman que se tornou realidade nos dias de hoje. 

Embora sejam muitas as inadequações do ambiente prisional, a sociedade brasileira 

conta, ainda que de forma incipiente e débil, com projetos, normativas e leis que se voltam 

para minimizar os problemas detectados. Podemos citar como exemplo de iniciativas não 

governamentais: os folhetos sobre “As Regras mínimas para o tratamento do preso no 

Brasil”
3
, que foram distribuídos nos meios acadêmicos, nas penitenciárias e em outros locais; 

as ações dos membros das pastorais carcerárias vinculadas às Igrejas Católica e Evangélica; a 

luta dos “Grupos de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade” em prol de 

garantias fundamentais para o encarcerado e  seus familiares. 

 

 

                                                      
3
 Estas regras seguem princípios constantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, publicada 

pela ONU. Foram publicadas em 2/12/1994, no Diário Oficial da União. 
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O próprio relatório de 2014 do Departamento Penitenciário Nacional, denominado 

“Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias”, propõe uma política nacional de 

melhoria dos serviços penais, abrangendo quatro eixos bastante amplos: “alternativas penais e 

gestão de problemas relacionados ao hipercarceramento; apoio à gestão dos serviços penais e 

redução do déficit carcerário; humanização das condições carcerárias e integração social; e 

modernização do sistema penitenciário nacional” (Brasil / Ministério da Justiça, 2014, p.6). 

A Lei de Execuções Penais 7210 (LEP) de 1984, no capítulo II, “Da Assistência”, 

prescreve “a assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa”. Nos 

artigos seguintes, do 12º ao 24º, a lei detalha cada tipo de assistência. No art. 28, está escrito 

que o trabalho “como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa 

e produtiva”. 

A partir do exame de sistemas americanos de encarceramento, Foucault (1997) expõe 

que a presença na prisão é tida como esperança para requalificar o criminoso, através: do 

respeito às regras, da disciplina que subtrai a agitação e distração, do receio das punições, das 

atividades laborais que tiram o criminoso de uma vida de irregularidades e inconstâncias, do 

salário que mostra o sentido de propriedade, da consciência sobre o erro cometido e da 

conversão moral e religiosa. Já Goffman (1987) pondera que as prisões são como “estufas” 

para mudar pessoas; cada uma é um experimento para ver o que se pode fazer ao eu. 

 

3 A ASSISTÊNCIA AO PRESO 

 

A Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) surgiu em 1972 em 

São José dos Campos (SP), como uma entidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos. 

Criada pelo Dr. Mário Ottoboni, advogado e na época membro da Pastoral Carcerária, foi 

idealizada para seguir metodologia própria alicerçada em 12 princípios
4
. Em seus Centros de 

Reintegração Social (CRS), recebe o indivíduo condenado pela Justiça; opera em parceria 

com os Poderes Judiciário e Executivo, e direciona-se pelo que está definido na LEP nº 7210 

de julho de 1984 e nas Regras Mínimas para tratamento do preso no Brasil, citadas 

anteriormente. 

                                                      
4
 1- Participação da comunidade; 2- Recuperando ajudando o recuperando; 3- Trabalho; 4- A espiritualidade e a 

importância de se fazer a experiência de Deus; 5- Assistência Jurídica; 6- Assistência à saúde; 7- A família; 8- O 

voluntário e o curso para a sua formação; 9- (CRS) Centro de Reintegração Social; 10- Mérito; 11- Jornada de 

Libertação com Cristo; 12- Valorização Humana. Conforme Antônio Valdeci Ferreira tais princípios constituem 

a base do Método APAC. Estão detalhados em seu livro Juntando Cacos, Resgatando Vidas, 2016, ps. 34-42. 
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A APAC de Santa Luzia tem por finalidade, conforme seu Estatuto, “a beneficência e 

a assistência social, a promoção humana, a educação, o ensino, a cultura, a promoção do 

voluntariado, de direitos estabelecidos, da cidadania, dos direitos humanos e de outros valores 

universais” (2012, p.1). 

Funcionários e voluntários do Centro de Reintegração Social (APAC/ Santa Luzia), 

juntamente com os recuperandos, cuidam da rotina e das programações do estabelecimento: 

oficinas profissionalizantes, laborais e de artesanato, aulas, reuniões, cursos, eventos, 

atividades diversas. Cabe ressaltar a importância de profissionais especializados dentro do 

recinto de um Centro de Reintegração Social (CRS). Não sendo possível ter a equipe 

necessária, o Centro deve contar com instituições parceiras que possam suprir os 

atendimentos e intercorrências especiais do preso. No caso de Santa Luzia, o CRS conta com 

a parceria da PUC Minas que contribui com a presença de professores e alunos dos vários 

ramos do conhecimento. Tudo isso para efetivar o que consta no Método Apaqueano e tornar 

realidade as assistências definidas pela LEP: I - material; II - à saúde; III - jurídica; IV- 

educacional; V- social; VI - religiosa. 

O cuidado com o detento requer a intervenção dos profissionais da saúde orgânica, 

mental e bucal, do direito, da psicologia, da educação, dos esportes, música, artes, do Serviço 

Social e de outros. Eles irão acompanhar os recuperandos em suas dimensões 

biopsicossociais, espirituais e laborais, e também devem propor diferentes projetos de ação, 

em comum acordo com os internos, seus familiares e a comunidade. 

Ressalta-se ser necessário o diálogo e as reuniões entre os componentes da equipe de trabalho 

da instituição prisional, e o entrosamento com profissionais de outras instituições. Enfim, não 

se dispensa a interdisciplinaridade e a intersetorialidade no trato com o preso/recuperando, 

que se encontra isolado do mundo familiar, institucional e de trabalho. 

 

4 QUESTÕES SOCIAIS APRESENTADAS PELOS RECUPERANDOS 

 

O artigo 22 da LEP menciona a “assistência social”, que tem por finalidade amparar o 

preso e prepará-lo para o retorno à liberdade. Dentre os aspectos enumerados nesse artigo 

destacam-se: a orientação ao preso, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade; a obtenção 

de documentos e de benefícios; o amparo à família. 
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Alguns recuperandos do regime semiaberto do CRS (APAC/Santa Luzia) demandam 

do assistente social auxílio para resolver questões de onde trabalhar e onde morar. O 

Programa de Ressocialização do Egresso do Sistema Prisional (PRESP), projeto 

governamental que auxilia o recuperando com encaminhamentos e orientações ainda nessa 

fase do cumprimento da pena, costuma oferecer algum apoio em relação ao encaminhamento 

às empresas que aceitam o egresso das prisões
5
. 

O retorno ao lar torna-se complexo quando é recomendada a não residência no 

ambiente antigo de moradia e quando a acolhida ao preso é negada pelos familiares. 

Principalmente nos casos de estupro e de feminicídio, é um desafio para os profissionais lidar 

com a recuperação de vínculos, em vista do estigma, da tristeza, revolta e mágoa presentes no 

meio familiar. Em certos casos, barreiras erguidas pelas esposas e pelas avós impedem o 

detento de se aproximar dos filhos. O trabalho de mediação de conflitos requer tempo, 

ponderação, respeito ao sentimento do outro e às normas legais. 

Questões sociais familiares deixam os internos preocupados e ansiosos. São problemas 

financeiros, ou que se referem à guarda de um filho, ao reconhecimento de paternidade, ao 

abandono da família demonstrado pela ausência das visitas na prisão. Chamam a atenção os 

pedidos que os internos fazem de obtenção do retrato de um filho e de autorização para visitar 

um parente próximo que está preso em uma penitenciária convencional. É comum solicitarem 

a transferência deste parente para a APAC. 

Para o direcionamento dos casos parte-se da escuta das histórias de vida. Em seguida, 

lança-se mão das visitas domiciliares em situações bem específicas e de encaminhamento às 

instituições de referência adequadas. É fundamental o apoio dos profissionais de Fóruns, 

INSS, Conselhos Tutelares, dos Centros de Referência de Assistência Social e de outros 

equipamentos. 

Principalmente no regime fechado, os detentos que têm “qualidade de segurado da 

Previdência”, e que não obtiveram auxílio-reclusão quando internos nas penitenciárias 

anteriores, trazem para o assistente social dúvidas e dificuldades relativas a este auxílio. Após 

consultas ao Serviço Social do INSS sobre cada caso, o assistente social repassa os 

esclarecimentos obtidos para os detentos e direciona os familiares. É um momento importante 

para dirimir mitos que são bem frequentes entre os presos, e para explicar a eles tanto as 

regras do INSS que ampara a quem contribui, quanto o tripé da Seguridade Social que, além 

                                                      
5
 Profissionais do PRESP (Programa de Ressocialização e Acompanhamento do Egresso do Sistema 

Prisional/Santa Luzia) visitam a APAC mensalmente com o objetivo de reunir com os recuperandos do regime 

semiaberto, ocasião em que abordam temas específicos e expõem para eles como o serviço pode ampará-los ao 

obterem a liberdade. 
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da Previdência, envolve a Saúde para todos e a Assistência para quem dela necessita. Nessas 

conversas tenta- se resgatar o ser cidadão de direitos e deveres e a credibilidade pelas 

instituições na medida do possível. 

O assistente social ao conversar com os recuperandos em grupo, ou de forma 

individualizada, sobre auxílio- reclusão e sobre os demais Benefícios Previdenciários e da 

Assistência, como o Benefício de Prestação Continuada, alerta sobre ser previdente e sobre as 

proteções e seguranças sociais reivindicadas pela população e oferecidas pelo Estado. O 

próprio auxílio-reclusão tem como objetivo diminuir o impacto causado pela ausência do 

preso, um familiar segurado pelo INSS, no seio da família. 

Demandas relativas ao mundo do trabalho são analisadas e orientadas, como: baixa na 

carteira de trabalho, resíduos salariais, direito ao PIS / PASEP, retirada do Fundo de Garantia, 

Seguro Desemprego, entre outras. A regularização dos documentos pessoais (carteira de 

trabalho, CPF, título de eleitor, certificado de reservista, diplomas escolares, etc.) que não 

foram tirados, ou estão suspensos e perdidos é outra demanda recorrente. Esta regularização 

contribui para organizar a identidade (“que cidadão sou eu”) e a futura vida social do preso. 

As orientações e os encaminhamentos realizados são considerados e definidos para o 

recuperando como direitos. Além disso, são meios para se construir vínculos com os internos 

e ter-se um ambiente propício às conversas reflexivas sobre valorização da vida, dignidade do 

ser humano e de um cidadão. A expectativa é que eles deixem o presídio com a consciência 

de cidadania mais racional e refinada do que aquela que possuíam quando lá chegaram. 

Os atendimentos oferecem aos profissionais oportunidade de se aproximar do 

recuperando e de sua família, e a partir daí torna-se possível dimensionar fatores de risco e 

protetores que tendem a dificultar ou facilitar a reinserção social. Alguns detentos contam 

com apoio mais efetivo, construtivo e estruturado do ambiente familiar e comunitário e outros 

lidam com situação oposta. O seguinte comentário é ilustrativo: “ou voltar para os becos, para 

os antigos companheiros e a tentação da vida antiga, a única que conheci, será grande”. 

Deparamo-nos com famílias que têm dois, três irmãos presos, sem falar nos parentes mais 

distantes e nos familiares detidos de suas companheiras. 

Por esses e outros motivos, o estudo interdisciplinar é de imensa valia, no sentido de 

definir estratégias adequadas aos casos complexos e o levantamento de ideias sobre eventos e 

projetos direcionados para metas específicas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As instituições prisionais tiram do ser humano a liberdade de vivenciar o ir ao mundo 

externo como forma de proteção à comunidade. Muitas submetem o interno a um ambiente 

hostil e desumano e, ao mesmo tempo, defendem a integração social dele, o que é um 

verdadeiro contrassenso: condenar e punir o agressor, tratando-o com agressões.  

Os CRS/APAC procuram humanizar os métodos empregados no período detenção, e 

contribui para isto não só os princípios norteadores de sua metodologia, como também o 

contingente de apenados não muito numeroso que são atendidos, se comparado com aquele 

dos presídios convencionais. 

Os recuperandos são unânimes em afirmar que o ambiente do CRS (APAC/ Santa 

Luzia) é bem melhor do que o ambiente do presídio tradicional, em vista de serem tratados 

com dignidade. No entanto, não são todos que se adaptam à estrutura do CRS. Surgem 

insatisfações quanto às regras a serem seguidas e por isso, eventualmente, acontece de algum 

preso ser reenviado para o presídio comum. 

As características biopsicossociais e culturais dos detentos se diversificam. Alguns 

enfrentam de forma mais contundente do que outros fatores de risco familiares e comunitários 

para sua reintegração. 

Espera-se que à medida que os recuperandos participem de palestras, encontros, 

reuniões e atendimentos diversos, estes se reergam como cidadãos. A atenção dada, sem 

rotulá-los e julgá-los, valorizando condutas construtivas, procura resgatar no íntimo deles o 

respeito a si e aos sentimentos do outro. Isto para que possam ver-se “em pé de igualdade na 

interação com todos os próximos” vivenciando valor, estima social e dignidade, como escreve 

Axel Honneth. (2003, p. 217). 

Trata-se a participação de alunos extensionistas, de professores e voluntários como 

uma via de mão dupla, no sentido de obter e poder oferecer conhecimentos, clarear visões e 

avaliar atitudes e trabalhos realizados. O concurso de uma equipe interdisciplinar é 

fundamental para realizar intervenções e propor projetos que possam contribuir para o retorno 

mais construtivo do apenado à sociedade. 

A construção de mais e mais presídios não pode ser considerada a melhor e única 

estratégia, e disso a sociedade tem que ter consciência. 
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INTERVENÇÕES POSSÍVEIS NO ÂMBITO PRISIONAL: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA EM PSICOLOGIA E SUAS 

NUANCES 

 

Kellen Cristina Ferreira dos Santos
1

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar ao leitor a atividade exercida no projeto de 

extensão realizado pelo curso de Psicologia, da Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais, no Centro de Reintegração Social (CRS) da Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados – APAC/Santa Luzia. As atividades de extensão são desenvolvidas ao longo  do 

ano letivo, de acordo com o calendário acadêmico da Universidade, e contam com a 

participação de docentes e discentes envolvidos no projeto. 

A APAC de Santa Luzia tem cAPACidade para acautelar 200 homens, adultos, 

condenados, em cumprimento de pena de privação de liberdade. O método orienta a execução 

da pena, tratando o condenado como recuperando, objetivando sua humanização e seu retorno 

à sociedade. 

O projeto de Psicologia na APAC teve início em 2009, com o projeto intitulado 

“Recuperando o gosto de Ler: uma intervenção socioeducativa na referida associação”. À 

época, tinha como objetivo “contribuir com a inserção social do recuperando da APAC, a 

partir do despertar do gosto pela leitura como instrumento de inclusão social e do exercício de 

cidadania” (PROJETO DE EXTENSÃO, 2008, p.5). Além das atividades de leitura e de 

alfabetização, aconteciam rodas de conversas que abordavam temáticas propostas pelos 

próprios recuperandos. Para muitos participantes, a discussão na roda de conversa se mostrava 

insuficiente, pois se observou a presença de complicadores, tais como o compartilhamento de 

fragilidades e a intimidade entre os presentes, inclusive na presença de gangues rivais. Na 

tentativa de minimizar esses complicadores, surgiu a necessidade de implementar 

atendimentos individuais e plantão psicológico, como forma de ofertar um espaço de escuta, 

que garantisse um vínculo de confiança que facilitasse a fala desse sujeito. 

                                                      
1
 Possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2015). Tem 

experiência na área da Psicologia Clínica, atuando principalmente nos seguintes temas: Atendimento 

Psicoterápico, Grupos de Conversação e Assistência Social. E na área Administrativa, com ênfase em 

Intervenção Terapêutica e Planejamento Estratégico nas atividades desenvolvidas no sistema prisional. 
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A partir desse novo contexto, o projeto passou a ser nomeado “Escuta Psicológica no 

Sistema Prisional”, sendo redefinido e ofertado em três dimensões: atendimento individual, 

plantão psicológico e roda de conversa. Essas atividades permanecem sendo ofertadas nos 

dois regimes prisionais, fechado e semiaberto. 

Antes de descrever as modalidades do trabalho da equipe de Psicologia na APAC de 

Santa Luzia, faz-se importante discorrer, brevemente, sobre a atuação do profissional da 

Psicologia no sistema prisional. 

 

2 O PROFISSIONAL DA PSICOLOGIA NO SISTEMA PRISIONAL 

 

A história da Psicologia, no contexto brasileiro, tem seu marco no reconhecimento da 

profissão em 27 de agosto de 1962 pela Lei 4.119, que fixou normas para atuação profissional 

e estabeleceu um currículo mínimo para sua formação. 

Nesse contexto de reconhecimento da profissão de psicólogo, os campos de atuação 

estavam atrelados à educação, à clínica e à esfera organizacional. Os testes, avaliações 

psicológicas e laudos já eram utilizados para seleção de pessoal nas organizações e 

diagnósticos nos campos da psicopatologia, sendo estendidos para o desenvolvimento 

subsequente do profissional da psicologia jurídica, cuja regulamentação ocorreu em 2011, 

pela Resolução do Conselho Federal de Psicologia - CFP nº 012/2011. 

No sistema prisional brasileiro, a inserção dos psicólogos compondo a equipe de 

trabalho com a pessoa presa foi regulamentada pela Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, a 

Lei de Execuções Penais (LEP), conforme Art.7º da referida legislação: 

 

A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada estabelecimento, será 

presidiada pelo diretor e composta, no mínimo, por dois chefes de serviço, 1 (um) 

psiquiatra, 1 (um) psicólogo, 1 (um) assistente social, quando se tratar de condenado 

à pena privativa de liberdade. (BRASIL, 1984) 

 

As competências desse profissional, descritas no Art.6º da mesma lei, se atrelavam a 

exames que visavam propor regressões ou progressões de regime para os detentos quase 

sempre baseados nos critérios de periculosidade. A atuação do psicólogo em interface com a 

execução penal sofreu críticas relevantes dos profissionais representados pelo Conselho 

Federal de Psicologia (CFP) devido às atribuições estarem em contradição com o Código de 

Ética Profissional da profissão. 
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A alteração da LEP 10.792/2003 retirou das atribuições da Comissão Técnica de 

Classificação (CTC) o acompanhamento da execução das penas privativas de liberdade e 

restritivas de direitos, o exame criminológico proposto no Art.6. Em contrapartida, manteve a 

atribuição do programa individualizador da pena, que tem por finalidade propor ações legais 

que garantam as assistências previstas na Lei de Execução Penal (LEP), entre elas, o 

atendimento psicológico, de modo que os apenados pudessem ressignificar o ato criminal. 

Foucault (2010), em sua obra Vigiar e Punir estudou em profundidade as sociedades 

disciplinares, tendo em vista a sujeição do corpo nas instituições, entre elas as prisionais. A 

partir de sua obra podemos problematizar a atuação do psicólogo nestas instituições, 

proporcionar uma reflexão sobre os atravessamentos, impasses e dificuldades que perpassam 

a atuação desse profissional, a fim de criar uma visão crítica com relação a sua prática. 

O momento histórico das disciplinas adveio quando o corpo passa a ser visto como 

alvo de sujeição e de utilidade político-econômico. As sociedades disciplinares utilizam o 

corpo como alvo de objeto e poder: 

 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce a arte do corpo 

humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tampouco 

aprofundar sua sujeição, mas à formação de uma relação que no mesmo mecanismo 

o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e inversamente. (FOUCAULT, 

2010, p.133) 

 

O controle exercido sobre o corpo, ainda no século XIII, teve como objetivo 

desempenhar sobre ele um poder sem folga. Assim sendo, o corpo em trabalho, a eficácia dos 

movimentos, a organização interna, visando alcançar o objetivo econômico. Segundo 

Foucault (2010, p.133), “esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do 

corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhe impõe uma relação de 

docilidade-utilidade, são o que podemos chamar as disciplinas”. 

Ainda para Foucault (2010, p. 171), “na essência de todos os sistemas disciplinares, 

funciona um pequeno mecanismo penal”. Os comportamentos considerados inadequados são 

reprimidos com castigos físicos, privações e pequenas humilhações. Trata-se de enquadrar as 

condutas a partir dos interesses do aparelho disciplinar, a fim de reduzir desvios. 

De um lado, essa penalidade tende a normalizar os indivíduos e desconsiderar a sua 

singularidade. Por outro lado, individualiza, permitindo medir os desvios e regressar a um 

ajuste dessas diferenças. O objetivo é um comportamento padrão, a docilidade do corpo, a 

homogeneização social e o cumprimento adequado das regras. 
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As disciplinas tendem a endireitar o indivíduo, fazem crescer as habilidades e 

aptidões, moralizam a conduta e cada vez mais modelam os comportamentos, a fim de torná-

los mais produtivos para a sociedade. “As disciplinas funcionam cada vez mais como técnicas 

que fabricam indivíduos úteis”. (FOUCAULT, 2010, p. 199). 

O indivíduo da sociedade disciplinar é fabricado, calculável e descritivo. O poder 

disciplinar individualiza a partir de fiscalizações, comparações, normas e eventuais desvios. O 

indivíduo passa a ser examinado, estudado, documentado. “Essa transcrição por escrito das 

existências reais não é mais um processo de heroificação; funciona como processos de 

objetivação e sujeição”. (FOUCAULT, 2010, p. 183) 

Desse modo, os exames fabricados pela equipe técnica que são anexados na pasta do 

preso e o torna visivelmente instituído podem ser interpretados de maneira equivocada e 

utilizados contra ele. Ao se atentar que as disciplinas não buscam a singularidade e nem a 

responsabilização, mas a punição com vias à moralização dos comportamentos, a crítica com 

relação ao trabalho exercido pelo psicólogo nas instituições prisionais torna-se ainda mais 

necessária. Mesmo que seja importante a produção de relatórios, é preciso compreender sua 

finalidade e qual é a contribuição que esse profissional pode oferecer para além das 

avaliações, privilegiando métodos de intervenção que levem em conta a singularidade de cada 

sujeito. 

 

3 O EXAME CRIMINOLÓGICO 

 

De acordo com o Manual de Referências Técnicas para a Atuação das (os) 

Psicólogas(os) no Sistema Prisional, cabe ao Psicólogo, em sua prática no sistema prisional, 

se posicionar frente à realização do exame criminológico: 

 

Enquanto categoria, é atribuição do psicólogo apontar aos envolvidos no campo da 

execução penal que a realização do Exame Criminológico, enquanto dispositivo 

disciplinar que viola, entre outros, o direito à intimidade e à personalidade, não deve 

ser  mantido como sua atribuição, devendo ser prioritária a construção de propostas 

para desenvolver formas de aboli-lo (FREITAS, 2013, p. 18). 

 

A Resolução do CFP 012/2011 que regulamenta a atuação da(o) psicóloga(o) no 

âmbito do sistema prisional, proíbe a elaboração de prognóstico criminológico de reincidência 

e aferição de periculosidade, sendo essa resolução suspensa desde abril 2015 pelo Ministério 

Público.  Esse  tipo  de  avaliação  coloca  em  questão  a  ética  profissional.  Dessa  forma,  é  
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relevante indagar de que maneira se sustentaria o trabalho do psicólogo frente a uma 

imposição que irá beneficiar ou não o atendido, sem o seu consentimento. Uma atuação 

conflituosa que desrespeita os princípios éticos e o compromisso social da psicologia. 

O trabalho do psicólogo deve envolver o tratamento da pessoa presa, a retomada dos 

laços familiares e sociais por meio de políticas públicas, a promoção à saúde e o bem estar 

com vistas a dar apoio, suporte e acompanhamento psicossocial. Entretanto, o exame 

criminológico produz “expectativas reducionistas e simplistas quanto à possibilidade de 

prever o comportamento futuro da pessoa presa, visto que o comportamento é fruto de um 

conjunto amplo e diversificado de determinantes”. (CFP, 2015).  

A utilização desse tipo de exame que visa avaliar o preso para subsidiar decisões 

judiciais durante a execução penal, além de violar os direitos e garantias previstos na 

Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), reduz o fenômeno criminal ao indivíduo, 

desconsiderando toda a multiplicidade e atravessamentos envolvidos no crime e 

desresponsabilizando o Estado e a sociedade. 

A Resolução do CFP 012/2011, que institui a elaboração de documentos escritos e 

produzidos pela(o) psicóloga(o), proibi a produção de registros e a utilização de instrumentos 

e técnicas psicológicas que têm como objetivo institucionalizar e segregar em detrimento da 

singularidade. Também aponta como direcionamento do trabalho, intervenções que propiciam 

a garantida de direitos e resoluções para atenuar o sofrimento psíquico advindos das péssimas 

condições de encarceramento. É também enfatizado o dever do psicólogo em sua relação com 

a pessoa atendida, o sigilo profissional: 

 

Cabe salientar, ainda, que não há nas regulamentações da prática da Psicologia em 

âmbito nacional, qualquer menção ao termo “exame criminológico”, sendo que este 

não se constitui uma prática psicológica (ao contrário da avaliação psicológica), pois 

o mesmo é indeterminado e considerado sem consistência técnica, científica e ética 

para o fazer psicológico (CFP, 2015). 

 

Ao avaliar algumas das particularidades do exame criminológico, pode-se citar o 

caráter desumanizador, uma vez que não será considerada a complexidade que envolve a 

historia de vida dessa pessoa em privação de liberdade e o que lhe é singular. Cabe também 

questionar se houve uma periodicidade de acompanhamento e o que foi feito por essa pessoa 

presa enquanto esteve em cumprimento de pena para que a sua reinserção fosse possível. E, 

em que medida, esse exame irá descrever o que é peculiar de cada sujeito, suas 

potencialidades, condições sociais e econômicas? 
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O exame criminológico desrespeita diversos princípios do Código de Ética 

Profissional do Psicólogo, que tem como objetivo ser um instrumento capaz de apresentar 

para a sociedade “as responsabilidades e deveres do psicólogo, oferecer diretrizes para a sua 

formação e balizar os julgamentos das suas ações, contribuindo para o fortalecimento e 

ampliação do significado social da profissão”. (CFP, 2005) 

Entretanto, é possível vislumbrar outras maneiras de atuação do psicólogo no sistema 

prisional, sendo a escuta psicológica como uma possibilidade de intervenção. Ao ser ofertado 

um espaço de escuta, parte do pressuposto de que existem coisas para se dizer. Busca-se, a 

partir da fala, compreender a dinâmica pulsional que motivou a prática do ato criminal. Dessa 

maneira, se aposta na escuta como possibilidade de implicação do sujeito com o ato cometido 

e consequentemente com sua responsabilização do ponto de vista da subjetividade. Assim se 

dá o projeto de extensão da Psicologia, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais- 

PUC, realizado na APAC de Santa Luzia. 

 

4 MEMORIAL DA PRÁTICA DE EXTENSÃO 

 

O curso de Psicologia da PUC MINAS - Unidade Coração Eucarístico realiza um 

trabalho singular na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC de Santa 

Luzia, através do Projeto de Extensão denominado “A Escuta Psicológica no Sistema 

Prisional”. 

Na dimensão do atendimento individual, o trabalho é realizado a partir da demanda 

apresentada pelo próprio recuperando ou por indicação dos membros do CRS, desde que a 

vontade dele seja respeitada. Nesse caso, o recuperando que apresente dificuldades de 

adaptação ao método APAC ou queixa relacionada a aspectos psíquicos é encaminhado pela 

administração para os atendimentos psicológicos ofertados pelos extensionistas do projeto. 

A partir do acolhimento, discute-se com o recuperando o motivo de seu 

encaminhamento e, em seguida, caso seja de seu interesse, é oferecido o espaço de escuta 

psicológica. Segue-se com os atendimentos psicológicos individuais até enquanto persistir a 

demanda. 

Nos plantões psicológicos e atendimentos individuais, estabelece-se o vínculo de 

confiança com os recuperandos para que possam expressar suas questões com liberdade. 

O plantão psicológico (PP) é um atendimento que pode acontecer em um único 

encontro, ou com mais algumas sessões de retorno. Os plantões podem oferecer apoio em 

situação de isolamento, como no caso dos recuperandos novatos quando de sua entrada na 
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entidade, inserindo-se em um novo modelo de aprisionamento. Essa modalidade é também 

procurada pelos recuperandos que necessitam de um atendimento para tratar suas urgências de 

ordem psicológica, como o sentimento de angústia, muito frequente nas demandas 

apresentadas. Nas palavras de Freud, 

 

a angústia é um estado afetivo, ou seja, uma união de determinadas sensações da 

série prazer-desprazer com as inervações de descarga a elas correspondentes e a sua 

percepção, mas provavelmente também o precipitado de certo evento significativo, 

incorporado por hereditariedade, algo comparável ao surto histérico adquirido 

individualmente. (FREUD, 2010, p. 224). 

 

Na APAC, geralmente, a procura pelo PP acontece no dia subsequente às visitas dos 

familiares, ocasião em que recebem notícias da vida fora da prisão e que, às vezes, envolvem 

pessoas de seu convívio mais próximo. 

Os estudantes extensionistas, a partir da experiência da escuta, buscam contextualizar 

a queixa a partir de uma indagação, ou seja, uma intervenção que aponte para o deciframento 

que transforma a queixa em uma questão. É a partir dessa demanda que o recuperando deseja 

do estudante extensionista uma resposta de como resolvê-lo e, após esta solicitação, é possível 

fazer uma retificação. “A retificação subjetiva de Freud consiste em perguntar qual é a sua 

participação da desordem da qual você se queixa?”. (QUINET, 1991, p.33) 

Assim, a experiência do PP para os estudantes extensionistas de Psicologia abre mais 

uma possibilidade de promover a escuta psicológica nessa instituição prisional. 

As rodas de conversa, outra modalidade oferecida pelo projeto de extensão tinha como 

objetivo a participação, a reflexão e a responsabilização pela fala, partindo das temáticas 

apresentadas pelos participantes. 

 

5 BREVE DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Entre os discursos que atravessam o ato criminal, alguns deles se apresentavam em 

atitudes como a violência, a busca pela aceitação social, pelos prazeres momentâneos e 

expressões de poder. Essas sensações de poder são alimentadas pelo uso das armas, pelos 

bens materiais adquiridos com o lucro do crime, pela visibilidade que adquirem perante o 

meio social em que vivem e pelas mulheres que atraem mediante a estes fatores. 
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O sentimento de impotência e de angústia frente aos problemas familiares e seus 

limites de ação devido a sua atual condição de privados da liberdade são relatados por alguns 

recuperandos nos atendimentos psicológicos. Ainda, a saudade de familiares que nem sempre 

tem condições financeiras para visitá-los e o sentimento de solidão vivenciado nestes casos. O 

medo do abandono, da traição conjugal, o luto de uma pessoa próxima. 

Nestas descrições, uns elucidam a infância, os relacionamentos amorosos, os 

desentendimentos familiares, os filhos e sua posição de pai enquanto pessoa presa. O apoio 

emocional e físico daqueles que fazem parte do círculo de vida dos recuperandos é de extrema 

importância para a reintegração social e motivadores do devir. 

Os sofrimentos vivenciados no sistema comum como os procedimentos
2 e a 

insalubridade das celas também são recorrentes nas falas dos recuperandos. Impedidos por 

alguns agentes, a pessoa presa não tinha acesso aos estudos e aos acompanhamentos dos 

técnicos, direitos previstos na Lei de Execução Penal - LEP Art. 10: “é dever do Estado dar 

assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa com o objetivo de 

prevenir o crime e orientar o retorno à convivência social”. (BRASIL, 1984). 

A finalidade de reinserção social do sistema carcerário brasileiro é atualmente 

contestada. As prisões brasileiras, de caráter punitivo, são espaços destinados a individualizar 

para marcar as exclusões e determinar coerções. Diferentemente do que acontece nas APACs, 

que privilegiam a humanidade dos recuperandos com pretensões à reintegração a sociedade. 

Afetados pela insegurança e pela dúvida com relação ao futuro, alguns recuperandos 

relatam estar ansiosos e angustiados com a proximidade de uma nova condenação e em outros 

casos, da progressão de regime ou condicional. 

A reinserção ao meio social se faz presente dentre os discursos, sendo também 

relatadas as dificuldades como o vício das drogas e álcool, as inimizades, os problemas 

familiares, principalmente financeiros, o estigma de ex-presidiário e a descrença social na sua 

cAPACidade de reintegrar-se. Ainda sim, fazem planos de prosseguir com os estudos e 

trabalhar. 

 

 

 

 

                                                      
2
 Procedimento Padronizado de Revista: descrito pelos recuperandos como vexatório, sendo uma prática comum 

no sistema prisional toda vez que são retirados da cela. São orientados pelos agentes a retirar toda a roupa e 

agachar-se três vezes. 
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As supervisões auxiliavam com recursos teóricos e na orientação da direção do 

tratamento. Os textos técnicos esclareciam por vezes a prática exercida nos atendimentos 

psicológicos. A partir da experiência de escuta, do caso a caso, era possível intervir frente à 

fala dos recuperandos com o surgimento da demanda. Assim se abriam possibilidades para 

que esse sujeito se responsabilizasse pelo seu dizer. Nesse sentido, faziam-se emergir vias 

mais construtivas de agir que não o crime. 

Enquanto estudante extensionista, a prática de escuta psicológica fora dos arredores da 

instituição de ensino acontecia na APAC de Santa Luzia às segundas-feiras. O plantão ou o 

atendimento individual com os recuperandos era realizado no pátio da instituição. As rodas de 

conversas sucediam-se nos auditórios dos regimes fechado e semiaberto. As atividades 

iniciavam-se simultaneamente ao calendário letivo da PUC Minas. 

Ao se descobrir uma realidade diferente daquela mencionada pela mídia, jornais e 

revistas, o projeto de extensão APAC oportuna aos estudantes extensionistas a proximidade 

com o real da profissão. Um encontro com os entraves, limitações, dificuldades e 

possibilidades que o profissional de Psicologia irá se deparar no âmbito prisional. . Essa 

experiência só se torna possível fora dos muros acadêmicos, nos campos profissionais, onde a 

prática nos afeta, inscreve suas marcas e instiga o exercício da ética que envolve a reflexão e 

questionamentos do trabalho exercido: 

 

Em qualquer caso, seja em território de passagem, seja como lugar de chegada ou 

como espaço do acontecer, o sujeito da experiência se define não por atividade, mas 

por sua passividade, por sua disponibilidade, por sua abertura. Trata-se, porém, de 

uma passividade anterior à oposição entre ativo e passivo, de uma passividade feita 

de paixão, de padecimento, de paciência, de atenção, com uma receptividade 

primeira, como uma possibilidade fundamental, como uma abertura essencial. 

(BONDÍA, 2002, p.24). 

 

Assim, a extensão proporciona aos acadêmicos que nele se encontram a perpassarem 

um caminho externo, estrangeiro em contraposição à prática institucional. Torna-se uma 

vivência de aprendizado, de padecimento frente às nossas limitações, de formação, do saber 

que se faz no encontro com o outro, do desejo e da responsabilidade que envolve o fazer da 

profissão. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As APACs buscam resgatar a humanidade da pessoa presa mediante a aplicação do 

método apaqueano. Essa aposta no repertório do devir desses sujeitos em privação de 

liberdade é o diferencial que auxilia na reintegração social e não na discriminação. 

A busca por esta reinserção direciona o trabalho desenvolvido nas APACs. Os 

recuperandos são tratados enquanto sujeito de direitos e deveres e inseridos nas atividades 

institucionais com pretensões de ofertar oportunidades de estudo, trabalho e convívio social. 

A prática de extensão na APAC possibilitou materializar a teoria aprendida em sala de 

aula e o exercício crítico da atuação do psicólogo no âmbito prisional, além de proporcionar 

uma ampla visão que envolve esse trabalho. 

Ao enxergar o ser humano em sua subjetividade, fala-se de um individuo com uma 

história de vida, com sonhos, desejos, como ser único. É na valorização da pessoa presa 

enquanto sujeito e interligado a uma sociedade cultural, político e econômica, que é possível 

convocá-lo a responder pelo ato de infração, tendo também em vista as politicas públicas de 

reinserção social. 

Assim se deu o projeto de extensão na APAC de Santa Luzia, em que os estudantes 

extensionistas, diante dessa experiência, podem atuar de maneira interventiva no contexto 

prisional. Esta atuação leva em consideração a singularidade de cada sujeito, oferecendo um 

espaço de escuta e fazendo valer o seu dizer. Neste caso, a aposta na palavra visa à construção 

de alternativas mais construtivas para além das encontradas na criminalidade e a partir do 

potencial subjetivo de cada sujeito. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente no Brasil, convivemos com uma realidade carcerária preocupante, uma 

vez que entre os vinte países do mundo com maior população carcerária, o Estado brasileiro 

se encontra na quarta posição, segundo os dados do Sistema de Informações Penitenciárias 

(INFOPEN). Neste trabalho, mais que problematizar a realidade que se emerge, pretende-se 

relatar uma experiência produtiva vivenciada a partir da ação de três instituições (PrEsp, PUC 

e APAC), que teve como objetivo elucidar alguns pontos básicos para o egresso sobre a 

realidade e possibilidades envolvendo o mundo do trabalho. 

Quanto à privação de liberdade, destaca-se, segundo o relatório do INFOPEN, que a 

população prisional brasileira chegou a 607.731 pessoas, sendo a primeira vez que no país 

ultrapassou a marca de 600 mil. Para além de um alto volume populacional dentro dos 

presídios, as condições em que se encontram esses sujeitos levam a questionar se o objetivo 

da instituição como um todo tem sido realmente atingido. Como Foucault (1987, p. 221) 

afirma: “As prisões não diminuem a taxa de criminalidade: pode-se aumentá-las, multiplicá-

las ou transformá-las, a quantidade de crimes e de criminosos permanece estável, ou, ainda 

pior, aumenta". 

A Lei de Execução Penal defende um tratamento prisional que deve propiciar a 

reeducação e a ressocialização do preso. O sistema penal trabalha com a ideia da reabilitação 

do preso: esse é o discurso oficial que legitima o aprisionamento. Porém, os objetivos muitas 

vezes ficam distantes de serem efetivados, conforme aponta Assis (2007): 
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[...] ocorre na prática a constante violação de direitos e a total inobservância das 

garantias legais previstas na execução das penas privativas de liberdade. A partir do 

momento em que o preso passa à tutela do Estado, ele não perde apenas o seu direito 

de liberdade, mas também todos os outros direitos fundamentais que não foram 

atingidos pela sentença, passando a ter um tratamento execrável e a sofrer os mais 

variados tipos de castigos, que acarretam a degradação de sua personalidade e a 

perda de sua dignidade, num processo que não oferece quaisquer condições de 

preparar o seu retorno útil à sociedade. (ASSIS, 2007, p.75) 

 

A denúncia quanto ao tratamento ofertado aliada à condição socioeconômica da maior 

parte da população brasileira nos remete a um triste cenário nacional. Questionamos: quem 

são os presidiários? Qual perfil dessa população? A realidade é revelada no relatório do 

INFOPEN que menciona: “(...), os problemas no sistema penitenciário que se concretizam em 

nosso país, devem nos conduzir a profundas reflexões, sobretudo em uma conjuntura em que 

o perfil das pessoas presas é majoritariamente de jovens negros, de baixa escolaridade e de 

baixa renda.” (BRASIL, 2012, p.6). Acrescentamos a essa colocação a reflexão a qual se deve 

ser feita: 

 

A sociedade não pode esquecer que 95% do contingente carcerário, ou seja, sua 

esmagadora maioria é oriunda da classe dos excluídos sociais, pobres, 

desempregados e analfabetos, que, de certa forma, na maioria das vezes, foram 

“empurrados” ao crime por não terem tido melhores oportunidades sociais. Há de se 

lembrar também que o preso que hoje sofre essas penúrias no ambiente prisional 

será o cidadão que dentro em pouco estará de volta ao convívio social, novamente 

no seio dessa própria sociedade. (ASSIS, 2007, p.76) 

 

Diante disso, não podemos negar um tratamento digno para este sujeito, e sim 

trabalhar para tornar o processo de cárcere e seu retorno ao meio social o menos danoso 

possível. Para atingir este objetivo, devem ser levadas em conta as cobranças do mundo atual 

para atualização quanto às tecnologias e demandas do mercado. Não basta o Estado apenas 

investir no aprisionamento do indivíduo e na criação de unidades prisionais, é necessário 

realizar ações que proporcionem aos egressos acesso aos seus direitos e deveres enquanto 

cidadãos, sendo esta uma ação complexa e duradoura, uma vez que é um desafio assegurar 

direitos negados durante toda uma vida. 

No projeto pós-cárcere, os egressos geralmente retornam com novos desejos e 

pensamentos, seja a vontade de aumentar a escolaridade, rever seus familiares, seja mudar 

seus projetos e ter acesso aos direitos descobertos. Não é incomum a necessidade de encontrar 

um trabalho: mais que um desejo, é uma das condicionalidades exigida pelo Poder  Judiciário,  
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que comumente não considera o perfil dos encarcerados no Brasil e tampouco o rótulo que o 

egresso do sistema prisional carrega. Estes fatores se tornam grandes dificultadores para este 

retorno. Segundo Barreto (2006): 

 

A pena não ressocializa, mas estigmatiza, não limpa, mas macula, como tantas vezes 

se tem lembrado aos "expiacionistas", que é mais difícil ressocializar uma pessoa 

que sofreu uma pena do que outra que não teve essa amarga experiência, que a 

sociedade não pergunta porque uma pessoa esteve em um estabelecimento 

penitenciário, mas apenas se lá esteve ou não. (BARRETO, 2006, p.592) 

 

A pena extrapola as grades, ela acompanha o sujeito aonde ele for. A expressão 

“passar pelo sistema”
4 perde  o efeito passageiro e se torna algo pertencente ao sujeito, 

inscreve em sua vida, em seu novo plano. Por mais que busque se distanciar da realidade que 

o condenou, o meio social faz questão de marcá-lo e de lhe apontar dedos acusatórios. E é 

com essa marca que este sujeito é visto por nós, sendo que com isso nos eximimos de nos 

comparar com o mesmo. 

 

O estereótipo do criminoso como um indivíduo de alta periculosidade, intratável, 

mau-caráter, auxilia na caracterização que o indivíduo saudável deve ter para saber 

como  agir quando se defrontar com o mesmo, ao mesmo  tempo em que impede a 

identificação com ele. Quanto mais distintos julgarmos que somos dele, mais 

protegidos nos sentiremos dos impulsos hostis que nos pertencem. Nesse sentido, os 

estereótipos evitam termos de pensar como as condições sociais nas quais vivemos e 

que fortalecemos contribuem para o crime, e quanto nós próprios, nessas condições, 

poderíamos cometê-los. Em outras palavras, evitam a reflexão sobre o mundo social 

e sobre nós mesmos. (CROCHIK, 1997, p.22), 

 

Como ilustrado acima, buscamos a todo tempo nos diferenciar do outro e criar casas 

imaginárias para os diferentes sujeitos. A pouca problematização e a sociedade punitiva que 

temos ainda hoje trazem com isso o distanciamento de alguns grupos sociais por terem 

estereótipos pouco desejáveis, como é o caso dos egressos prisionais. Trabalhar em confronto 

com essa árdua realidade é extremamente necessário para podermos oportunizar condições de 

forma que a própria pessoa busque essas mudanças e, consequentemente, possa alterar o 

imaginário social. 

Contudo, o que se pretendeu com as oficinas de qualificação profissional realizadas 

com os egressos foi trabalhar de maneira mais ampla e concreta nas possibilidades que estes 

sujeitos possuem, bem como na potencialização de suas cAPACidades, seja na área da 

construção civil, culinária ou vendas. Buscando mais que realizar um trabalho, esperava-se 

trazer uma reflexão para todos envolvidos na formação e realização dessa ação. 

                                                      
4
 Expressão usada pelos atendidos do PrEsp de Santa Luzia. 
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2 PRESP: UM PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DE EGRESSOS DO SISTEMA 

PRISIONAL 

 

O Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PrEsp), 

anteriormente nomeado como Programa de Reintegração Social de Egressos do Sistema 

Prisional (PrsEsp), tem como objetivo concretizar o direito fundamentado no  artigo 25, da 

Lei 7210/84, que dispõe: “Art.25: A assistência  ao egresso consiste: I- na orientação e apoio 

para reintegrá-lo à vida em liberdade”. O PrEsp está inserido na estrutura da Subsecretaria 

de Política de Prevenção Social à Criminalidade (SUPEC), atuando especificamente no  

atendimento  de Egressos do Sistema Prisional. 

Fundado em abril de 2003, por meio da Lei Delegada n°49 de 02 de Janeiro de 2003 e 

do Decreto 43.295, sendo assumido pela Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS), 

compondo a Política de Prevenção Social à Criminalidade do Estado de Minas Gerais. 

O programa busca contribuir com a redução da vulnerabilidade social operando sobre 

fatores de risco através de ações e projetos que promovam meios de retomar as condições de 

cidadãos dos egressos e também de seus familiares. Inicialmente, o programa se fez presente 

em três municípios do Estado, se expandindo ao longo dos anos para novas localidades, 

atualmente estando presente em: Belo Horizonte, Betim, Contagem, Governador Valadares, 

Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberaba, Uberlândia, Ribeirão das Neves e Santa 

Luzia. As ações desenvolvidas pelo programa estão respaldadas em seu principal objetivo, 

sendo este: 

 

[...] favorecer o acesso a direitos e promover condições para inclusão social de 

egressos e egressas do sistema prisional minimizando as vulnerabilidades 

relacionadas a processos de criminalização e agravadas pelo aprisionamento. Isso 

porque, se trata de um público cuja experiência do aprisionamento acumula 

consequências que agravam o processo de estigmatização e exclusão social. 

(COMISSÃO DE FORMAÇÃO TEORICA E PRATICA DO PRESP, 2013, p. 14). 

 

Quem são os egressos e egressas do Sistema Prisional? Segundo a Lei de execução 

penal (7.210/84) no seu artigo 26, diz que “considera-se egressos o liberado definitivo, pelo 

prazo de 1 (um) ano a contar da saída do estabelecimento e o liberado condicional, durante o 

período de prova”, ou seja, aqueles indivíduos com experiência prisional que estão 

cumprindo pena em livramento condicional e estende-se para aqueles que estão em regime 

aberto com o cumprimento em prisão domiciliar, em casa de albergado e, por fim, os 

liberados definitivos, estes últimos já tendo cumprido o total da pena dentro do cárcere.  
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Dessa forma, esses indivíduos tem o direito de acessar o Programa assim que atingem 

a qualidade de egressos, podendo receber atendimento pela equipe de analistas, utilizando 

um espaço que favorece o acesso aos direitos e à escuta qualificada. Quanto aos analistas, 

destacamos que são profissionais com formação nas áreas de Direito, Psicologia e Serviço 

Social, compondo uma equipe multidisciplinar e possibilitando uma troca benéfica de saberes 

para a própria política, para os atendidos e também para os próprios analistas. 

O público atendido apresenta diversas fragilidades, sejam elas sofridas durante o 

período em que esteve recolhido em cárcere ou anteriores e que foram agravadas pelo 

aprisionamento, entre as quais estão: baixa renda, conflitos familiares, estado de saúde 

fragilizado, desemprego, uso abusivo de drogas, falta de documentação, situação de rua, 

problemas com guerras, rixas, circulação no território, baixo acesso à Justiça formal e demais 

serviços públicos. 

Destaca-se, como aponta Santa Rita (2006), que existem questões ainda mais graves 

na condição penal para aquelas pessoas vulnerabilizadas pela seletividade socioeconômica. 

Essa autora assinala que as incidências penais se dão de forma menos sutis, por ação de 

preconceitos e estereótipos, no caso dos delitos das classes sociais economicamente menos 

favorecidas, em detrimento dos delitos chamados de “colarinho branco”. Assim, a prisão 

representa um campo de desigualdade social, discriminação e seletividade do sistema de 

justiça penal, no qual os mais vulneráveis socialmente e economicamente são os mais 

punidos. 

Atentando ao mencionado acima, as ações do Programa buscam minimizar as 

vulnerabilidades e potencializar os fatores de proteção, referenciando o egresso na Rede do 

Município em que atua, seja esta de saúde, assistência, jurídica ou educação, dependendo 

sempre das demandas que cada egresso trouxer ou que forem percebidas e trabalhadas nos 

atendimentos. Destaca-se sempre que o acompanhamento pelo PrEsp é um direito a ser 

acessado pelo atendido, sendo  opcional e não obrigatório. 

Vale mencionar o fluxo de entrada do público no Programa, podendo ser 

encaminhados pela Rede parceira (Saúde, Assistência Social, Unidade Prisional, demais 

programas da Política de Prevenção à Criminalidade e Terceiro Setor), por indicação de 

amigos, por demanda espontânea ou direcionada pelo Poder Judiciário para o cumprimento da 

condicionalidade de assinatura. 

Tratando-se de uma análise do Município de Santa Luzia, devemos dar visibilidade ao 

acordo firmado atualmente com o Poder Judiciário, especificamente com a Vara de Execução 

Penal, que encaminha ao PrEsp os egressos que estão em cumprimento de pena sob o 
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benefício do livramento condicional e da prisão domiciliar, de forma a cumprir a 

condicionalidade de assinatura seja em períodos mensais, bimestrais ou trimestrais, a 

depender da decisão judicial. 

Após chegar ao programa, os egressos são acolhidos pela equipe de analistas e são 

apresentados para que sejam diferenciadas a obrigatoriedade da condicionalidade de 

assinatura, que está vinculada ao processo de execução, do acompanhamento feito pelo PrEsp, 

que é um direito a ser acessado. 

 

Os atendimentos devem respeitar, sobretudo, a dimensão de liberdade da qual 

estavam privadas as pessoas que agora se encontram na condição de egressas do 

sistema prisional. Não apenas a liberdade de ir e vir, mas de escolher e de 

posicionar-se diante dos desafios cotidianos apresentados na retomada da vida da 

prisão. E é dentro de um contexto de liberdade condicionada que apresentamos a 

nossa proposta de acompanhamento a estas pessoas, buscando atender as demandas 

por eles apresentadas, mas também identificando possíveis fatores d vulnerabilidade 

e risco que possam contribuir para a reincidência criminal e/ou a reentrada no 

sistema prisional. (DIRETRIZES PARA O ACOMPANHAMENTO DE 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL, 2016, p.2-3). 

 

Destaca-se que o colhimento da assinatura se inscreve como algo estratégico ao 

programa, é um meio utilizado para que os sujeitos de direitos tenham acesso a um 

equipamento que lhes é oferecido e, mais que isto, que lhes é garantido por Lei. 

O foco do Programa é acompanhar o egresso e apresentar formas alternativas de 

superação da exclusão social que lhe é imposta, minimizando as vulnerabilidades 

apresentadas e ampliando possibilidades de inclusão social, aumentando assim as perspectivas 

de futuro. Dessa forma, é necessário que o atendido seja acolhido não só pelo Programa, mas 

também pela Rede do município, para que este se senta pertencente àquele território e 

empoderado. Sabemos que o meio ao qual o sujeito esta inserido é fundamental e influencia 

na forma como este vivencia seu ambiente, trabalhar com estas articulações se torna 

fundamental para as ações e intervenções a serem realizadas. 

Atualmente, a demanda mais frequente é a procura de vaga de trabalho. Apesar do 

Programa não ter no momento parceria formal para encaminhamento do egresso, buscamos 

instrumentar os atendidos para concorrer por amplas vagas de emprego, seja fomentando o 

aumento da escolaridade e do interesse em cursos profissionalizantes, seja a confecção de 

currículo, tendo em vista que o perfil do público atendido tem baixa escolaridade, falta de 

qualificação profissional e documentação incompleta. 

 

 



188 PRÁTICAS DE EXTENSÃO DA PUC MINAS NA APAC: histórias que (trans)formam   
 

Sendo assim, é o intuito deste programa a busca de um espaço democrático no qual os 

sujeitos possam se expressar e fomentar novas perspectivas, tendo em seu horizonte a noção 

de seus potenciais e habilidades, e saber de seus direitos e deveres como qualquer cidadão que 

não tenha a experiência prisional. 

 

3 GRUPOS COM PRÉ-EGRESSOS 

 

Para além de seus objetivos principais, que visam minimizar as vulnerabilidades 

sociais dos egressos atendidos e familiares, outra importante ação que tange a divulgação do 

Programa dentro das Unidades Prisionais no Município em que o PrEsp está inserido são os 

grupos com pré-egressos. 

O público-alvo, chamado de pré-egresso, são aqueles que estão cumprindo a pena no 

regime semiaberto, com um lapso de aproximadamente 06 (seis) meses de progredir para o 

regime aberto ou receber o benefício do livramento condicional. A metodologia do Programa 

propõe encontros mensais com este público, pois estão próximos de se desvincular da unidade 

prisional e poderão acessar o PrEsp. Esse trabalho não é realizado com os recuperandos do 

regime fechado para não que não sejam criadas expectativas, tendo em vista que há um longo 

caminho para a sua saída. 

A Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) de Santa Luzia e o 

Programa de Inclusão Social do Egresso do Sistema Prisional (PrEsP) firmaram parceria em 

2006. Desde então, o trabalho com os pré-egressos são realizados por meio de grupos mensais 

com várias temáticas construídas pela equipe de analistas do PrEsp juntamente com os pré-

egressos, para serem exploradas durante o semestre. Trata-se de grupos reflexivos, na 

modalidade de roda de conversa, sendo de grande importância a interação dos participantes 

quanto à temática proposta. 

No primeiro contato com o público, dentro da Unidade Prisional, o PrEsp é 

apresentado aos recuperandos (nomenclatura esta utilizada pela APAC). O intuito desta 

apresentação é esclarecer que após a saída do presídio, todos terão a oportunidade de ser 

acompanhados por um Programa do Estado que busca favorecer o acesso aos seus direitos, 

tendo também uma ação fundamental que é estabelecer os primeiros vínculos com os futuros 

atendidos pelo programa. 

Posteriormente, os recuperandos constroem junto com a equipe do PrEsp as temáticas 

a serem trabalhadas nos próximos encontros, como: novos arranjos familiares, direitos e 

deveres, cidadania e temáticas envolvendo o mundo do trabalho, temas estes que estão ligados 
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à realidade destes sujeitos e que possam produzir sentido. As demandas sobre questões 

jurídicas (auxílio reclusão, remição da pena pelo trabalho e estudo, indulto e pecúlio), e outras 

que envolvem o mundo do trabalho são as mais solicitadas pelos recuperandos, tendo em vista 

a realidade a que estão expostos. 

O PrEsp tem uma busca constante de aproximar a rede municipal da unidade prisional, 

fortalecendo o vínculo com os pré-egressos, para que estes se apropriem do que o Município 

oferece e do que é direito de acesso. Assim, ao longo desses anos, contamos com a 

participação e colaboração de alguns parceiros, como a Defensoria Pública, Política de 

Assistência Social e programas que compõe a própria Política de Prevenção à Criminalidade 

(CEAPA, Fica Vivo e Mediação de Conflitos). 

As Associações de Proteção e Assistência ao Condenado (APACs) são referências de 

Sistema Prisional, assim os recuperandos tem acesso a atividades realizadas por outras 

instituições dentro da própria unidade prisional. Uma delas é a PUC Minas - Unidade Coração 

Eucarístico, que realiza várias ações na APAC de Santa Luzia, região metropolitana de Belo 

Horizonte. 

 

4 METODOLOGIA 

 

O presente estudo pretendeu mostrar como podemos potencializar as ações em 

determinado contexto se contarmos com esforços interdisciplinares, na busca de realizar um 

trabalho diferente e personalizado para recuperandos da APAC unidade de Santa Luzia. 

Iniciaram-se algumas articulações entre PUC Minas - Unidade Coração Eucarístico e o 

PrEsp. Desses diálogos surge então um questionamento sobre como poderiam ser traçadas 

parcerias para ações. 

Após o questionamento realizado, a Universidade, através de duas professoras 

representantes do Núcleo de Direitos Humanos da PUC, buscou potencializar e concretizar as 

possibilidades de construções em conjunto. Nesse momento é que surge o projeto “Oficinas 

de Formação Básica para o Mercado de Trabalho - Primeiros Passos do Egresso (PPE)”. 

Foram feitas algumas reuniões para captar a demanda do público e planejar os encontros, 

buscando com isso contemplar as necessidades apresentadas pelos recuperandos. Para isso, 

três encontros presenciais e trocas de e-mails constantes foram feitos para conseguir 

implementar o projeto. Contamos também com o apoio de parceiros externos, que auxiliaram 

com o lanche, material impresso e transporte. Tudo isto proporcionou na construção de uma 

atividade coesa e de acordo com o objetivo. 
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Ao longo da discussão e na busca de obter efetividade nas atividades que seriam 

oferecidas, decidiu-se pelo espaço da Universidade para desenvolver as oficinas temáticas. 

Após obter o consentimento da juíza da execução Penal para a retirada dos recuperandos do 

Sistema Prisional, deu-se prosseguimento ao projeto. 

Conforme a prerrogativa do trabalho Interdisciplinar, as atividades foram 

desenvolvidas em conjunto pelas três instituições, tendo como um produto de toda essa 

articulação a realização de uma pasta contendo caderno personalizado, lápis, caneta, borracha, 

marca texto e cartilhas para todos participantes. 

A estrutura do curso operou da seguinte forma: No primeiro momento, os alunos 

participavam de uma oficina em que era abordado um tema específico sobre formação para o 

mercado do trabalho. Antes da etapa seguinte, um intervalo em que era servido um lanche. 

Posteriormente, iniciava-se à etapa de visita em espaços específicos da Universidade, como 

museu, biblioteca entre outros e, por fim, encerra-se oficina. Devido a alguns percalços, ao 

longo do processo de execução o número de participantes foi de 11 (onze) recuperandos. Os 

temas foram divididos e contemplados nos cinco encontros semanais das 13h às 17h, sendo 

discutidos: Relacionamento Interpessoal e Entrevista de Emprego; As facetas do trabalho: 

mercado formal e informal de trabalho; Introdução ao empreendedorismo; Direitos e Deveres 

do trabalhador; e Introdução ao Empreendedorismo. No último encontro, foi feita a 

certificação dos participantes. 

Durante a realização de todo trabalho percebemos o envolvimento dos recuperandos, 

algo fundamental para efetivação da proposta, na qual, a todo momento, houve participação 

dos alunos e também exemplos de seus cotidianos e experiências profissionais.  

 

5 AS OFICINAS DE FORMAÇÃO BÁSICA PARA O MERCADO DE TRABALHO 

 

O trabalho existe desde o início da humanidade e é um assunto que permite extrair 

vários conceitos e definições, tanto na ciência quanto no senso comum. Pensar sobre o 

vocábulo trabalho é mergulhar em um “mar” de definições, onde pouco se sabe o que irá 

encontrar. De início, já nos é cobrado saber diferenciar os tipos de trabalho; cobrança dura, já 

que com o tempo as dimensões do trabalho criam novas formas e emergem, a partir disto, 

novas nomenclaturas. Aos poucos tentamos dar conta: de como ingressar no ambiente de 

trabalho; as facetas do trabalho; direitos e deveres do trabalhador; ser um empreendedor. 
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Não é novidade que a sociedade coloca o trabalho em um alto patamar, que quem não 

alcança e nem o almeja é taxado como “vagabundo”, termo utilizado pela sociedade no senso 

comum e que tem grande peso pejorativo. Se analisarmos esta concepção, veremos o quanto 

isto está enraizado no meio social: o cidadão, para ser “alguém na vida”, precisa trabalhar e 

ganhar dinheiro, mesmo que para isso passe por cima das pessoas e seja longe de ser algo 

necessariamente prazeroso. Mais que isso, é algo que marca o sujeito, que, retomando as 

contribuições de Goffman (1988), revela-se como uma impressão necessária e ao mesmo 

tempo punitiva. 

Souza (2009) traz a questão do trabalho na visão social. Segundo ele, não é suficiente 

que o indivíduo ganhe dignamente seu sustento apenas pelo suor de seu rosto, mas que sejam 

oferecidas oportunidades reais dentro do contexto social. Durante as oficinas foi comum 

escutar expressões que traziam consigo o trabalho em primeiro lugar para a reconstrução da 

nova vida, como algo fundamental para novas etapas. 

Para problematizar esta questão, retornamos a Souza (2009), ao afirmar que nenhum 

trabalho é digno por si mesmo, verdade que contribui para uma ideia genérica a respeito dele. 

Quando menciona este trecho, o autor coloca em aprovação o fato de o trabalho dignificar o 

homem por si só, já que o próprio conceito traz em seu conjunto à desigualdade, a 

precariedade e a desqualificação, ou seja, um trabalho com dignidade genérica. Se formos 

verificar as oportunidades oferecidas para o público que egressa do sistema prisional, veremos 

de início tal desigualdade. 

Paralelo às vagas ofertadas pelo mercado de trabalho, geralmente na área de 

construção civil e limpeza urbana, é crucial pensar como este público se apresenta para a 

ampla concorrência. Como apontado, não devemos esquecer que muitos têm baixa 

escolaridade e pouca ou nenhuma qualificação, são capturados pelo Estado em nome de um 

bem maior sem ter tido ao menos uma oportunidade de trabalho e/ou estudos. Com um 

currículo pequeno e pouco conhecimento, os atendidos acabam tendo estreitas possibilidades 

de trabalho. Um recuperando
5 diz que “as oportunidade daqui fora é as mesma que tem lá. É 

trabalho de pião mesmo”. 

Em uma das oficinas, buscamos pensar juntos os motivos da não qualificação. 

Chegamos a uma hipótese de que os egressos do sistema prisional não almejam grandes 

cargos e nem grandes qualificações, não por não serem aptos, mas por acharem que não lhes 

cabe. “Eu nunca pensei que eu pudesse entrar nesse lugar, nunca pensei que sentaria aqui 

                                                      
5
 As citações de fala dos recuperandos estão ligadas a registros não sistematizados, sendo impossível caracterizar 

cada fala, apenas mencioná- los. Atenta-se também ao sigilo. 
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dentro”, diz um recuperando em meio à discussão. Nesse sentido, pensamos o quanto os 

lugares do saber devem ser desmistificados, buscando eliminar a ideia de que existe um 

abismo entre o desejo de retomar os estudos e a possibilidade deste se concretizar. 

Algo que se destacou na realização do projeto foi o pouco conhecimento dos 

envolvidos na formulação de seus primeiros contatos com as empresas: a construção do 

currículo e a entrevista. Para tal momento foi criado pela equipe do PrEsp um currículo 

didático no qual era possível preencher manualmente os campos com pontos básicos para os  

currículos. A partir deste preenchimento foi possível trabalhar o que era necessário ter e não 

ter neste documento. Alguns participantes disseram que nunca haviam confeccionado seu 

currículo, outros surpresos com a possibilidade de poder colocar suas experiências informais e 

os cursos realizados. 

No seguimento da construção do currículo, trabalhamos com os atendidos a dimensão 

das habilidades, as que poderíamos elencar e aquelas que gostaríamos de adquirir. Para os 

participantes, saber que algumas características que possuíam poderiam ser elencadas como 

habilidade foi surpreendente: “nem podia imaginar que eu ser organizado era chamado disso, 

de habilidade”, diz um recuperando. Trabalhar com as aptidões é necessário para que os 

atendidos apropriem de seus potenciais e possam elencar novas perspectivas para os planos 

futuros. 

Discutir estes pontos nos direciona à etapa seguinte, que é a entrevista de emprego. 

Poder debater junto com os recuperandos que a primeira apresentação na empresa é o 

currículo foi fundamental para problematizar a realização deste importante instrumento; 

avançar para o segundo momento da entrevista e, mais que isso, possibilitar a vivência foi um 

processo engrandecedor para os recuperandos e demais participantes. O que eu posso falar? O 

que fazer? O que é importante? Qual minha postura? Estes questionamentos trazidos no 

momento do trabalho possibilitaram intervenções produtivas e o autoconhecimento; segundo 

um recuperando um aspecto positivo das atividades realizadas foi que ele começou a se 

conhecer melhor. 

Realizada a instrução de como se apresentar e confeccionar o currículo, entramos na 

dimensão do trabalho e emprego. Trouxemos uma básica discussão para o grupo, provocando 

grande surpresa e ao mesmo tempo alívio. “Pensar assim é mais tranquilo porque quando não 

tem carteira assinada, parece que não é trabalho”, comentou outro recuperando. As dimensões 

se confundem e a lógica impositiva da carteira assinada interfere no entendimento dos 

atendidos, ligando até mesmo no entendimento do que é trabalho formal e informal. 
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O verbo “trabalhar”, ao ser pronunciado, provoca várias reflexões sobre quem é o 

trabalhador, quais suas funções, bem como quais são seus direitos e deveres. Durante a oficina 

que tinha como foco trabalhar este último tema, foi surpreendente ver a interação e 

envolvimento dos recuperandos. Foi um momento para poderem relembrar suas experiências 

passadas e esclarecer sobre situações que tiveram o direito violado. Estas interações 

trouxeram para discussão uma constatação pouco positiva, revelando o quanto o 

conhecimento dos deveres e principalmente dos direitos está longe de atingir os principais 

interessados. Um recuperando, após a discussão, diz: “Nossa, eu já fui bobo, mas não me pega 

de novo não”. 

Para aqueles participantes que questionaram sobre criar o próprio negócio, 

trabalhamos a possibilidade de ser um empreendedor, de poder vender ou comprar algo que 

possa frutificar. Empreender é reinventar o novo, causar uma mudança em si. Segundo um 

recuperando, após este momento conseguiu negociar um lote e daria início à construção de 

sua casa. Todo este movimento teve como base a noção empreendedora com o qual ele teve 

contato. 

Todos os trabalhos envolvendo o conteúdo das oficinas, aliados às visitas ao Museu de 

Ciências Naturais, à Biblioteca da PUC Minas, ao Laboratório de Mecânica/Mecatrônica e ao 

Complexo Esportivo PUC Minas levaram, segundo avaliação dos recuperandos, a pensar na 

possibilidade de ingressarem na Universidade. Em retorno das atividades, alguns atendidos 

mencionaram que não sabiam da existência de um leque de possibilidades existentes até 

mesmo dentro de uma única profissão. Um exemplo ocorreu na visita ao Complexo Esportivo 

da PUC Minas, onde os alunos trouxeram para discussão o quanto a profissão do educador 

físico é ampla e contém vários campos de atuação, levantando até à possibilidade de realizar o 

curso. 

Com todo trabalho realizado, percebemos o quanto a ação do programa não se limita a 

uma intervenção pontual ou à concessão de qualquer tipo de benefício: provocar nos 

envolvidos a inquietação para realização de outras ações das quais são capazes foi algo 

engrandecedor. Mais que isso, é promover espaço para emergir as potencialidades e novos 

planejamentos para o futuro, incluindo nestes planos possibilidades antes nem mesmo 

vislumbradas. 

Contudo, apesar de destacar-se que alguns avanços foram alcançados, existe um longo 

caminho pela frente. Outras ações podem ser pensadas para que os egressos prisionais tenham 

os seus direitos assegurados e o retorno ao convívio social e ao trabalho garantidos, vencendo 

toda discriminação e punições impostas pela falta de oportunidade e despreparo da sociedade. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Após a finalização do referido trabalho, foi possível observar o quanto uma ação que 

amplia nosso eixo de possibilidades é engrandecedora e enriquece a vida de todas as pessoas 

envolvidas. Percebemos o quanto a dimensão concreta de tal realização escapa da resposta 

subjetiva, da troca entre os participantes e os olhares que falam mais que qualquer expressão 

verbal. 

Embora o caminho tenha sido curto e as respostas necessariamente terem que ser 

rápidas, a produção de tal ação, bem como seus efeitos, compensou toda dificuldade do 

caminho. Se inicialmente o receio era de ter um curso que atendesse a demanda, ao final, a 

resposta é que aqueles momentos corresponderam às expectativas e mais que isso deixaram 

uma vontade de ter continuação. “Nossa, queria que esse momento fosse mais frequente, 

podia até aprofundar mais no tema.” (recuperando). Esse tipo de resposta e interesse do 

público ao longo das oficinas proporcionou grande satisfação em todos envolvidos. Saber que 

o objetivo foi atingido é um grande estímulo para realização de outras propostas. 

Mais que atender o esperado, a troca de experiências entre os alunos, analistas, 

professores e recuperandos foi enriquecedora, contribuindo de forma positiva para o 

crescimento pessoal, para a desmistificação de quem é o sujeito que está preso e toda nuvem 

turva que paira sobre eles. Trabalhar a quebra de preconceitos por mais que pareça uma tarefa 

tranquila e fácil, não o é. 

Sermos convidados a enfrentar os nossos próprios fantasmas é algo difícil e nesses 

momentos somos colocados nessa posição, seja quando olhamos ao redor de forma concreta a 

diferenciação do público universitário e deste “estranho” que ali se adentra, seja na interação e 

aprendizado com estes sujeitos ou na discussão com os colegas de trabalho. Somos todos 

vestidos de capas de conceitos aprendidos ao longo da vida e retirar estas capas causa 

desconforto. 

Destaca-se e se faz fundamental que o Estado assuma o seu papel na criação e 

implementação de políticas públicas que atendam as demandas apresentadas pelos egressos 

prisionais. Nessa perspectiva, a questão do trabalho é colocada como um dos eixos que 

possibilita o retorno do egresso ao meio profissional e o resgate da cidadania. A realização 

deste trabalho se mostra como um exemplo da importância e efetividade desta temática. 
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Os momentos de integração entre as instituições PrEsp Santa Luzia, APAC Santa 

Luzia e PUC Coração Eucarístico foram um resultado inusitado e surpreendente. Favorecer a 

quebra de barreiras institucionais e produzir algo novo e consistente foi fundamental para a 

ação; mais que isso, possibilitar que este seja um trabalho planejado a partir do interesse dos 

egressos do sistema prisional, sem ser construído de forma verticalizada. 

Contudo, podemos dizer que a experiência das oficinas realizadas com os egressos do 

Sistema Prisional não esgota a necessidade de ações com o público. Ao contrário, o trabalho 

realizado convida mais atores e o próprio Poder Público a trabalhar de forma diferenciada 

com os egressos do sistema prisional. Mais que levar ao cárcere é necessário dar 

possibilidades, apostar na cAPACidade dos sujeitos e propiciar a inclusão dos mesmos nas 

diversas políticas existentes.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente proposta de estudo surgiu a partir da intervenção de uma das autoras como 

técnica social no Programa Central de Acompanhamento a Penas e Medidas Alternativas – 

CEAPA do munícipio de Santa Luzia/MG, por meio de realização de Projetos de Execução de 

Alternativas Penais Temáticos, cuja abordagem grupal possui caráter reflexivo e educativo a 

respeito dos delitos e contextos sociais relacionados ao uso de drogas. 

Os projetos temáticos, conforme diretrizes federais integram as modalidades de 

alternativas referentes a um conjunto amplo de medidas que podem ser adotadas após a 

ocorrência de um crime e buscam promover novas formas de reconstrução de relações sociais 

e de prevenção a novos delitos (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2011). 

A medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo está prevista 

na Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006 (BRASIL, 2006) que prevê, em seu art. 28, as 

seguintes medidas: I. Advertência sobre os efeitos do uso da droga; II. Prestação de Serviço à 

Comunidade, todas podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, bem como, 

substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o Defensor. 

O objetivo principal dos Projetos de Execução Penal é de que a intervenção grupal a 

partir dos projetos temáticos possibilite a circulação de informações e orientações, na 

perspectiva de garantir abordagens amplas e transversais, favorecendo não só a participação e 

a troca de experiências das pessoas envolvidas no grupo, bem como permitindo que os 

participantes ampliem seu reportório de respostas frente a contextos de riscos (MIRANDA; 

SOUZA, 2016). 
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Desse modo, a partir das intervenções grupais ocorridas no munícipio de Santa 

Luzia/MG, executadas em um encontro pontual reflexivo, emergiu o interesse em analisar a 

percepção dos participantes frente ao cumprimento da medida de comparecimento a curso 

educativo. 

Cumpre ressaltar que os encontros grupais eram organizados pela equipe do programa 

CEAPA de Santa Luzia/MG, sob a coordenação de dois técnicos sociais, com formação em 

Serviço Social, Direito ou Psicologia. A metodologia utilizada nos encontros era previamente 

discutida em equipe, e os registros dos trabalhos eram feitos pelos próprios técnicos sociais, 

no decorrer dos diálogos e falas dos participantes. 

Apesar de ser um único encontro, com pouca possibilidade de aprofundar nos assuntos 

abordados, ainda assim, foi possível verificar a percepção que os participantes possuem sobre 

o uso de drogas, as penas / medidas aplicadas, as relações sociais e familiares construídas 

dentro de uma lógica de exclusão social e os problemas decorrentes da falta de acesso a 

políticas públicas. 

 

2 BREVE DEFINIÇÃO SOBRE DROGAS 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) “droga é toda a substância que pela 

sua natureza química, afeta a estrutura e funcionamento do organismo.” Uma das 

classificações comumente utilizadas no campo da saúde tipifica as drogas em depressoras 

(opiáceos, álcool e benzodiazepínicos), estimulantes (cocaína e anfetaminas), e alucinógenas / 

modificadoras (drogas sintéticas, maconha, inalantes). 

Para além de uma dimensão química e farmacológica a respeito do que seja “Droga”, 

há autores que definem a droga sob o ponto de vista social, ou seja, afirmando que há 

influência de aspectos sociais que definem o que é droga ou não: 

 

[...] aquilo que uma dada comunidade convencionou a chamar de droga.  Enquanto 

uma substância não for denominada como droga não é droga, inclusive uma 

substância pode ser em certas ocasiões e circunstâncias drogas e em outras não. 

(FERNANDES, 1990, p.11) 

 

É importante refletir também sobre os tipos de consumo que poderão existir, pois nem 

todos os indivíduos consomem substâncias -lícitas ou ilícitas- da mesma forma ou 

intensidade. 
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3 BREVE DISCUSSÃO ACERCA LEI 11.343/06 E A RESPONSABILIZAÇÃO PELO 

USO DA DROGA 

 

No Brasil, a partir do ano de 1998, inicia-se a construção de uma política nacional 

específica sobre drogas, estimulada pela realização da XX Assembleia Geral Especial das 

Nações Unidas no mesmo ano, na qual foram discutidas as principais diretrizes para a redução 

da demanda de drogas, ratificadas pelo Brasil. Entre as mudanças implementadas no âmbito 

da política nacional, o Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN) foi transformado no 

Conselho Nacional Antidrogas (CONAD), além de ser criada a Secretaria Nacional 

Antidrogas (SENAD), diretamente vinculada à Casa Militar da Presidência da República. 

Em 2003, surgiu a necessidade de construção de uma nova Agenda Nacional para a 

redução da demanda e da oferta de drogas no país, que viesse a contemplar três pontos 

principais (OBID)
3
:  

1. Integração das políticas públicas setoriais com a Política de drogas, visando 

ampliar o alcance das ações; 

2. Descentralização das ações em nível municipal, permitindo a condução local 

das atividades da redução da demanda, devidamente adaptadas à realidade de cada 

município; 

3. Estreitamento das relações com a sociedade e com a comunidade científica. 

Em 2005 foi instaurada a Política Nacional sobre Drogas (PNAD), que estabelecia os 

fundamentos, os objetivos, as diretrizes e as estratégias voltados para a redução da demanda e 

da oferta de drogas. Esse documento está dividido em cinco capítulos: 1- prevenção; 2- 

tratamento, recuperação e reinserção social; 3- redução de danos sociais e à saúde; 4- redução 

da oferta; 5- estudos, pesquisas e avaliações. 

No ano seguinte, um grupo de discussão coordenado pela SENAD colaborou para a 

aprovação da Lei nº 11.343/2006, suplantando a legislação anterior - Lei 6.368/1976 - que se 

mostrava obsoleta e em desacordo com os avanços científicos na área e com as 

transformações sociais. 
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Em julho de 2008, foi instituída a Lei nº 11.754, por meio da qual o Conselho 

Nacional Antidrogas passou a se chamar Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas 

(CONAD). A nova Lei também alterou o nome da Secretaria Nacional Antidrogas para 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD). 

A lei de drogas 11.343, sancionada em 23 de agosto de 2006, em tese, teve o intuito de 

instituir um Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas, estabelecendo algumas 

medidas distintas em relação às Legislações anteriores (Lei n. 10.409/02 e Lei n. 6.368/76), 

entre as quais, destaca-se a extinção da pena de prisão para o usuário. Contudo, a mesma 

legislação continuou prevendo medidas criminais para os usuários de drogas, uma vez que ao 

ser flagrado fazendo o uso de alguma droga considerada ilícita, o usuário é conduzido à 

delegacia a fim de prestar depoimento e posteriormente encaminhado ao Juizado Especial 

Criminal – JECRIM para audiência judicial. Nesse caso, a pessoa apreendida estará sujeita às 

seguintes sanções, conforme estabelece o Art. 28 da referida Lei: advertência verbal, 

prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou 

curso educativo e multa. 

Alguns autores defendem que ocorreu a despenalização do ato de usar uma substância 

considerada ilícita, contudo, a posse de droga para uso pessoal permanece sendo um crime. 

No estudo desenvolvido por Karam (2008), há a sustentação de que não houve mudança 

substancial e que a nova lei de drogas, é nova apenas no tempo. 

Mantendo a criminalização da posse para o uso pessoal, a Lei 11. 343/06 repete as 

violações ao princípio da lesividade e as normas, que assegurando a liberdade individual e ao 

respeito à vida privada, estão ligadas ao próprio princípio da legalidade, que, na base do 

Estado Democrático de Direito, assegura a liberdade individual como regra geral, situando 

proibições e restrições no campo da exceção e condicionando- as à garantia do livre exercício 

de direitos de terceiros (KARAM, 2008, p. 116). 

Conforme já apontado, um fator preponderante na responsabilização pelo uso da droga 

é que a lei 11.343 extinguiu definitivamente a possibilidade de pena de prisão para os 

usuários. Segundo Veríssimo (2010), uma parcela significativa de operadores do direito, 

mostrou-se desinteressado por este tipo penal, por se tratar de uma infração menor, como 

enfatizado pelo autor por meio de um relato de uma juíza do JECRIM: “Eu não vou chamar 

ninguém aqui pra dizer: filhinho, não use drogas”. Aliado a isso, o autor enfatiza a 

ambiguidade da lei por não estabelecer nítidas fronteiras entre quem vende e quem usa a 

droga, cedendo espaço assim, para policiais que escolherem nas ruas  quem  deve  ou  não  ser  
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preso, agindo à mercê da informalidade e, não raro, através de ações violentas, ancoradas na 

premissa de que “o preto selvagem, ignorante, se atualizasse no favelado violento e perigoso, 

sem direitos e sem voz” (VERISSIMO, 2010, p.337). 

 

4 CONCRETIZAÇÃO DAS ALTERNATIVAS PENAIS E A CONSTITUIÇÃO DO 

PROGRAMA CEAPA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

As penas alternativas à prisão surgem a partir de uma crítica ao modelo penal que tem 

como encarceramento o seu método hegemônico (LEITE, 2016). No Brasil, este instituto 

passa a ser utilizado, sobretudo, a partir da lei 9.099/95, que criou os Juizados Especiais 

Criminais, sendo ampliado pela lei 9.714/98, que trouxe novas modalidades de alternativas 

penais ao ordenamento penal brasileiro, tais como, liberdade vigiada, reparação do dano e 

prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária em favor da vítima, perda de bens e 

valores e prestações de outra natureza (LEITE, 2016). 

Apesar do avanço substantivo das penas e medidas alternativas, estas não frearam o 

aumento progressivo da expansão carcerária, em razão de dois fatores principalmente: o 

primeiro relaciona-se a contracorrente às alternativas penais, movimentos defensores de 

medidas repressivas de extrema severidade e da formulação de novos tipos criminais. 

Diante desse contexto, com o intuito de possibilitar o acompanhamento às penas 

alternativas, criou-se, no ano de 2000, no âmbito da política nacional de penas e medidas 

alternativas, a Central Nacional de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas 

Alternativas (CENAPA). O foco prioritário da política nacional era de apoiar a criação de 

estruturas para o monitoramento das penas e medidas alternativas nos estados brasileiros. O 

modelo das Centrais de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas foi 

reconhecido como importante mecanismo metodológico para o acompanhamento das penas 

e medidas alternativas, bem como inclusão social do público atendido (BRASIL, 2016). 

Em Minas Gerais, a Central de Apoio a Penas e Medidas Alternativas – CEAPA foi 

inaugurada em 2002, com vistas a criar condições institucionais necessárias ao 

cumprimento das alternativas penais no Estado. Tal política fomenta a implantação e 

manutenção de estruturas capazes de acompanhar a execução das penas e medidas 

alternativas, envolvendo diversos atores sociais, entre eles: Secretaria de Estado de Defesa 

Social, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e a sociedade civil 

organizada. 
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Cumpre ressaltar que o Programa não trabalha apenas com o viés da execução 

penal, mas busca garantir a inclusão social do público através de intervenções que visem à 

minimização das vulnerabilidades sociais, através de ações que promovam a emancipação e 

a cidadania dos usuários, contribuindo para a construção de uma cultura de paz. 

Entre as modalidades de alternativas penais acompanhadas pelo Programa CEAPA 

de Santa Luzia/MG, foco deste estudo, destaca-se: oferta de projetos temáticos de execução 

de alternativas penais, conhecidos como projetos temáticos, que se caracterizam como 

formas de cumprimento através de oficinas temáticas. São consideradas estratégias de 

prevenção a determinados contextos e comportamentos de risco. Essa modalidade de 

cumprimento introduz os participantes em um espaço que favorece a troca de experiências. 

(MIRANDA, SOUZA, 2016). 

Desse modo, espera-se que essa forma de cumprimento de pena permita ao 

participante um processo de elaboração que dependerá de trocas produzidas pelos 

participantes, através do confronto entre suas experiências e as intervenções realizadas. 

A modalidade de cumprimento da pena a partir projetos de execução penal 

apresenta ainda notoriedade por possibilitar a compreensão do contexto dos sujeitos 

envolvidos, a partir das demandas trazidas por eles, intervindo de modo a romper com os 

ciclos de violência e criminalidades. Essa modalidade de cumprimento de pena, qual seja, 

alternativa penal, traz o grande desafio de diminuir a vulnerabilidade do cumprimento 

frente ao próprio sistema penal (LEITE, 2006). 

 

5 REALIZAÇÃO DOS GRUPOS 

 

A realização dos projetos de execução temática sobre droga ocorreu no espaço físico 

do programa CEAPA, no munícipio de Santa Luzia/MG. Consta salientar que esse projeto 

temático foi realizado na perspectiva de somente um encontro com cada grupo, com duração 

de 2 horas, sendo um encontro no mês de outubro/2015 e dois encontros no mês de janeiro de 

2016. Participaram 38 cumpridores no encontro realizado no mês de outubro/15 e 40 

cumpridores no mês de janeiro/16, sendo 20 em cada grupo. Nos três encontros mencionados, 

não se verificou profundas variações relativas ao perfil dos cumpridores, majoritariamente no 

que toca: sexo; faixa etária; estado civil; cor e histórico de reincidência. 

No encontro realizado no mês de outubro/2015, observou - se que 100% dos 

participantes eram do sexo masculino; 34,29% com idades variando entre 20 a 24 anos; 

68,57% solteiros; 60% declararam a sua cor como “outra”, entre as opções branco, preto, 
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pardo, indígena, amarelo; 45,71% possuem ensino fundamental incompleto; 25,71% dos 

participantes estavam inseridos no mercado informal de trabalho realizando “bicos” e 54,29% 

já haviam sido processados por outra infração penal, entre elas, pelo crime relacionado ao 

tráfico de drogas, representado por 26,32% dos crimes com os quais já se envolveu. 

Já nos encontros realizados no mês de janeiro/ 2016, verificou-se, no primeiro, o 

predomínio de cumpridores do sexo masculino, representados por 100% dos participantes; 

faixa etária majoritária de 20 a 24 anos, representados por 47,06%; 64,71% solteiros; 63,64% 

declarados como pardos; predominância de participantes que haviam concluído o ensino 

médio, com 29,41%; 35,29% declararam ser autônomo; 23,53% reincidentes, prevalecendo o 

crime relacionado ao comércio de drogas, com 33,33% do total apresentado. No segundo 

encontro realizado no mês de janeiro de 2016, novamente houve predominância de 

cumpridores do sexo masculino com 100% do total; 47,06% dos participantes com faixa 

etária de 20 a 24 anos; 88,24% solteiros; 45,45% declararam-se pardos; 35,29% dos 

participantes com ensino fundamental incompleto; 35,29% dos participantes informaram que 

realizam trabalho informal e 11,76% dos participantes são reincidentes, sendo que 50% se 

envolveram com crimes relacionados ao comércio de drogas. 

Compuseram a equipe de execução dos encontros, os técnicos sociais com formação 

em serviço social; psicologia e direito, trabalhando sempre em duplas, de acordo com a 

disponibilidade de cada um. 

A metodologia utilizada nos três encontros baseou-se em grupos focais, com reflexão 

sobre temas relacionados diretamente ao uso de drogas; a responsabilização pelo uso indevido 

de entorpecentes e outros temas transversais, de acordo com as peculiaridades de cada grupo. 

O ponto de partida para as discussões e reflexões deu-se a partir de perguntas elaboradas pela 

equipe, enumeradas e sorteadas para dar início às falas. O fato da pergunta norteadora ser 

sorteada e implicar um caminho para a discussão, não configurou como uma possibilidade 

engessada de reflexão, ao contrário, os participantes tinham a partir da pergunta sorteada a 

possibilidade de exporem suas percepções e inquietações, de acordo com o que era mais 

importante naquele momento. 

Destaca-se que a análise ora empreendida teve como foco retratar a percepção dos 

participantes do grupo sobre o uso de drogas e sua responsabilização frente à lei 11.343/2006. 

O interesse dos analistas sociais que desenvolveram esse trabalho foi de promover a 

responsabilização dos usuários, despertando o interesse dos participantes para assuntos como: 

contexto social, uso de drogas, discriminação social e institucional na perspectiva da justiça 

criminal. 
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6 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

A realização dos grupos reflexivos destinados aos sujeitos criminalizados pelo uso ou 

porte de drogas para consumo, conforme já mencionado, ocorreu por meio de discussão entre 

os participantes a partir das seguintes perguntas/afirmações: 

 

Tabela 1 – Perguntas/Afirmações Sorteadas por Encontro 

1º ENCONTRO – 

OUTUBRO DE 2015 

2º ENCONTRO – 

JANEIRO DE 2016 

3º ENCONTRO – 

JANEIRO DE 2016 

1. Como iniciou o uso da 

Droga? 

1. Cite três aspectos 

negativos da droga 

1. Qual a intervenção 

você faria com uma 

pessoa que usa droga? 

2. O uso de drogas é 

definido apenas pela 

quantidade. 

2.O uso da droga te 

incomoda de alguma 

maneira? 

2.Deixe um recado para 

o promotor e o juiz do 

seu caso 

3. No Brasil todas as 

drogas são ilícitas. 

3.Qual seria a sua 

reação se descobrisse 

que seu filho faz uso 

de droga? 

3.O que são drogas? 

4. O policial que impor 

prisão em flagrante do 

usuário de drogas pratica 

uma conduta ilegal. 

  

5. Se você não cumpre a 

transação penal o 

Ministério Público pode 

retomar a ação penal. 

  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

É importante ressaltar que a dinâmica das discussões em grupos aconteceu de forma e 

intensidade diferentes em cada encontro, dependendo do perfil dos participantes, tais como: 

idade, escolaridade, disposição para conversa e exposição em público e até perguntas e 

afirmações colocadas para debate. 

A espontaneidade e descontração marcou o início dos encontros, representados quase 

sempre por risos e brincadeiras, seja em relação ao uso da droga denotando a esta, codinomes 

específicos (baseado, fininho, back), como também a situações vivenciadas. Contudo, o tom 

de seriedade também foi observado em relação à abordagem policial, criminalização, estigmas 

e preconceitos. 

A definição sobre o que é “droga”, para os participantes, não foi o causador de grandes 

discussões entre os presentes. Alguns se posicionaram se referindo a droga como algo que 

não presta e pontuaram, de maneira enfática, que as drogas lícitas, os remédios vendidos em 

drogarias, por ser legalizada “deixava de ser drogas”. 
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Em relação ao uso inicial da droga, tema destacado no primeiro encontro, a discussão 

apontou para a influência de terceiros: [...] “passava na rua e sentia o cheiro e fiquei com 

vontade” (João
4 - 1º Encontro). Além disso, seguindo a declaração deste participante, o grupo, 

quase unânime, afirmou [...] “a primeira vez é melhor... perdi o controle”. (José – 1º 

encontro). 

Percebeu-se também, que as falas dos usuários perpassam pela desmistificação do 

usuário de maconha como bandido: eles veem o usuário como bandido e na verdade não é, é 

um pai de família, trabalhador. Nunca ouvi falar que um usuário de maconha fez mal para 

outra pessoa. (Paulo César - 1º Encontro) 

A fala do participante corrobora com o imaginário social que preconiza uma 

abordagem estigmatizante e repressiva por considerar que o uso da droga é feito por 

“vagabundos” e “marginais” e corrobora para uma visão distorcida acerca do uso de 

substâncias psicoativas. Em outros encontros a questão da desmitificação do usuário de algum 

tipo de droga enquanto criminoso também foi apontada: [...] eu fui rotulado... ex 

presidiário...ex condenado... (Mário - 2º Encontro). 

A estigmatização ocorre exatamente quando se atribui “rótulos” e “estereótipos” 

negativos a determinados comportamentos. A expressão do cumpridor reforça o entendimento 

de que, em qualquer sociedade, a criminalização é um processo que procura ter como 

resultado final uma resposta a clamores justificados moralmente sobre a necessidade de 

repressão e de controle de certas condutas. (PAES, RIBEIRO, 2014). Desse modo, ao 

criminalizar, ao apontar e estabelecer rótulos, a sociedade espera que o indivíduo seja posto 

em constante vigilância, para garantir que novas formas de delitos não sejam cometidos. 

No que tange ao delito de uso de drogas, a criminalização ou descrimininalização 

desperta diferentes pontos de vista dos juízes do Juizado Especial Criminal e isso se deve ao 

grande o volume de processos
5 nos JECRIM’s relativos ao uso de entorpecentes. 

(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2015, p. 54). 

Desse modo, alguns juízes apontam que o uso em si não deveria ser considerado 

crime, enquanto outros advogam pela não descriminalização, seja por que veem o uso como 

“porta de entrada para outros crimes”, seja porque acreditam   que  a  criminalização  como  

                                                      
4
 Nomes fictícios 

5
 O documento consultado não especifica a quantidade de processos, apenas menciona que o volume é 

significativo. 
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recorte da lei atual, que prevê advertência e tratamento, está causando um reflexo positivo, 

pois o espaço do JECRIM pode servir como momento de conscientização (INSTITUTO DE 

PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2015 p. 54). 

Ainda sobre o “mito” do uso da droga, sobretudo da maconha é legitimado entre os 

participantes dos grupos, ao passo que o uso de outras drogas como crack, cocaína é 

relacionado à dependência química: “tem que ter um lugar para comprar porção por período 

e não por dia... não pode plantar em casa... não pode fumar na rua e manter o controle da 

venda.” (Lucas - 1º Encontro). Inclusive a liberação do uso da maconha foi defendida por 

alguns presentes nos encontros: “Primeiro eu legalizaria a erva por que não é droga e depois 

eu falaria segue que você vai brilhar, o que mais eu poderia falar? (Romário - 3º Encontro) 

Nota-se, que um dos critérios para a liberação da maconha no país seria, segundo os 

participantes, o uso não permitido na rua. De maneira antagônica, esses mesmos participantes 

foram flagrados fazendo uso indiscriminado da droga, principalmente, em ruas e praças e, 

apesar de verbalizarem sua indignação pelo cumprimento da medida alternativa como 

punição, requerem maior controle do Estado através do estabelecimento de normas que 

promovam o controle do uso de drogas em espaços públicos. 

Sobre as consequências negativas decorrentes do uso da droga surgem, de maneira 

evidente, aspectos sociais, que apontam sobre relações familiares, amigos e a discriminação 

da sociedade: [...]a sociedade se afasta da pessoa, por causa da discriminação, 

principalmente a família. (Antônio - 2º Encontro). “Uso drogas desde os 15 anos, mas isso 

não foi bom para mim... perda de tempo. Perdi amigos. Se a pessoa for inteligente ela não 

usa.” [Marcelino - 2º Encontro]. “[...] meu casamento acabou por causa da maconha. Minha 

mulher  pedia para eu parar e eu não conseguia, sem a droga fico estressado e com a droga 

ela não me aceitava, no meu caso não é psicológico, é vício mesmo.” (Etevaldo - 2º 

Encontro). 

As análises do grupo acerca dos pontos negativos do uso da droga contradizem com a 

análise que é feita acerca do uso da maconha “quem usa maconha é normal não podia ser 

discriminado”, pois na visão dos usuários dos grupos temáticos do Art. 28, a maconha não se 

configura como droga ilícita, apesar de reconheceram a ilegalidade do uso de drogas e 

pontuarem controle no uso, em caso da legalização do uso da planta. 

A maioria dos participantes relatou que seria decepcionante se soubessem que o filho 

faz uso de droga, pois não gostariam que as mesmas dificuldades fossem impostas aos seus 

filhos, conforme falas coletadas no 2º Encontro. Assim, verbalizavam frases  do  tipo: “[...] eu  
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conheço essa vida e quero o melhor para eles.” “[...] em casa ele não vai usar e vai ter que 

trabalhar para manter o uso dele.” “[...] eu prefiro que use em casa, caso ele queira usar... na 

rua tem muito mais perigos.” 

A não concordância de uso de drogas pelos filhos pode ser interpretada como uma não 

aceitação do próprio pai da sua condição ou mesmo, uma tentativa de exigir postura 

responsável do filho, quando coloca como condição a inserção no mercado de trabalho para 

garantir o seu vício. Em relação à definição da situação de uso ou não de drogas pela 

quantidade, os participantes levantaram alguns aspectos para além da quantidade de drogas 

apreendida. Destacaram que o local, o passado da pessoa pelo sistema de justiça e outros 

aspectos analisados pelo agente que faz a apreensão são capazes de interferir na tipificação 

(tráfico/ uso). Entretanto, os participantes dos grupos apresentaram dificuldade de 

compreender a afirmação sobre a imposição da prisão em flagrante por parte do policial em 

situação de uso. Isso pelo fato de não terem clareza do conceito de “prisão em flagrante”. De 

pronto, muitos afirmaram ser a conduta legal, já que no momento em que foram flagrados 

usando/ portando drogas foram “levados presos, na viatura, para a delegacia” (Participantes - 

1º encontro). Contudo, foi de relevância a intervenção de alguns usuários que distinguiram a 

prisão em flagrante da simples condução ao departamento policial. 

É importante ressaltar que nos grupos são pontuados aspectos referentes ao 

cumprimento da medida, conceitos relacionados sobre transação penal e suas consequências 

legais, descumprimento do acordo firmado e os possíveis procedimentos a serem tomados 

pelos dispositivos legais. 

No que se refere ao sistema de justiça criminal, os cumpridores enfatizaram a 

corrupção no meio policial e a não aplicação das leis para a população de classe alta. “[...] a 

lei para o rico está no livro, para o pobre está na porrada [...].” (Ronan - 3º Encontro). “[...], 

mas os que aplicam a lei está no errado, tem que sair de lá...arde para uns, arde para todos, 

eu queria que daqui sessenta anos a lei fosse outra, fosse severa.” (Wesley - 3º Encontro). 

Contudo, ao tratarem a intervenção policial como um dos aspectos negativos do uso de 

drogas, os participantes enfatizaram a truculência policial, enquanto representantes do 

controle do Estado, e como tais intervenções são marcadas por situações de preconceito em 

relação à roupa, à moradia e aos locais frequentados pelas pessoas abordadas. 
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Nota-se, a partir da fala dos participantes do grupo, que apesar de uma nova legislação 

sobre drogas ter entrado em vigor, a prática não acompanhou a mudança ocorrida na lei. Essa 

constatação se faz em virtude da identificação de vestígios do antigo tratamento dado à 

problemática, no qual predomina a abordagem repressora e punitiva aos usuários 

(VERISSIMO, 2010). 

Além disso, tal reflexão do grupo pode entrar em discordância com a fala sobre o 

preconceito e ações estabelecidas pelo Estado que, de algum modo, reflete também os padrões 

desejados pela sociedade, que contrariam o entendimento de que ao estabelecer essas 

rotulações, a sociedade “deseja o melhor para os que estão envolvidos com o uso de drogas”. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para as autoras desse estudo, com base na literatura específica a respeito do tema e no 

depoimento das pessoas que respondem pelo uso de drogas, de acordo com a Lei 11.  343/06, 

as medidas alternativas não significaram desencarceramento e sequer diminuição do 

encarceramento. Pelo contrário, é possível perceber um aumento sistemático da população 

carcerária no mundo todo, impondo o questionamento se as penas substitutivas se firmam 

apenas como uma forma de complementariedade ao sistema penal, estendendo o controle 

através das penas substitutivas para além dos muros da prisão e tornando este mesmo sistema 

mais abrangente (agora de forma mais fluida, não meramente carcerária, mas ainda assim 

penalista). 

Também é importante destacar, que as medidas alternativas foram pensadas para uma 

aplicação minimalista, mas não deixando de serem punitivas, configuram-se também como 

penas, incorporando-se uma lógica de maior repressão, severidade e criminalização, podendo 

ser utilizada como mais um tipo de controle, mais abrangente porque irrestrita espacialmente, 

estendida a todo território social. 

No caso da criminalização do uso de drogas, há muitas controvérsias no que tange à 

ausência de critérios para tipificação do delito de uso, legitimando práticas discricionárias e 

autoritárias por parte das instâncias policiais, que classificam as pessoas que serão abordadas, 

seguindo um sistema classificatório e estigmatizante em razão do sexo, da raça/cor, idade, 

classe social, entre outros. 
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Embora a lógica punitiva não seja descartada, a realização de grupos reflexivos 

possibilita a discussão sobre uso de drogas lícitas e ilícitas, criminalidade, punição, 

discriminação e temas transversais como família, comunidade, políticas públicas e rede de 

proteção social, com amplas possibilidades de intervenção, a partir da realidade trazida e 

compartilhada no formato grupal pelos cumpridores. 
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