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RESUMO  

Qual a melhor alternativa ao sistema prisional brasileiro tradicional? Talvez 

esta seja uma das perguntas mais realizadas por todos os envolvidos no 
sistema prisional, sejam eles agentes públicos, familiares, detentos ou 

sociedade civil. Tendo em vista o histórico e sempre atual problema 
enfrentado por todos os grupos afetados por este sistema, o número de 
pesquisas sobre o tema cresce e com ele as críticas também. Neste contexto, 

o Método APAC surge em 1972 como uma resposta prática aos problemas em 
questão. Partindo de um núcleo religioso baseado em pilares de fé, 

religiosidade e recuperação do ser humano, a metodologia se expandiu em 
hoje é alvo de diversas pesquisas que buscam verificar os efeitos práticos de 
sua aplicabilidade. Desta forma, este estudo buscou levantar os principais 

estudos contemporâneos sobre o Método APAC, apontando quais são, então, 
as principais críticas e contribuições ao modelo feitas por tais estudos. A 
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica em repositórios web de 

artigos científicos e os resultados encontrados apontam para uma diversidade 
de críticas, sobretudo com relação ao pilar da religião. Os estudos também 

apontam para uma necessidade de maior envolvimento do estado para 
possível expansão das APACs. 

Palavras-chave: Método APAC. Sistema penitenciário. Humanização. 

 

1 INTRODUÇÃO  

O sistema prisional brasileiro enfrenta problemas de alcance e 

dignidade há décadas. Tais problemas já são conhecidos pelas autoridades 

prisionais e de estado, e fruto de diversas pesquisas acadêmicas, científicas e 

jornalísticas ao longo dos anos. Diversos estudos apontam para possíveis 

soluções, mas que demandam sempre severo comprometimento do poder 

público, tanto financeiro quanto de ética e prática para viabilizar um sistema 



carcerário que atenda aos princípios dos Direitos Humanos e àqueles 

previstos na Constituição Brasileira. Conforme apontam Pimenta e Fonseca: 

O problema do sistema penitenciário falido perpassa vários fatores, 

tais como; pessoais, sociais, familiares, econômicos, não se limitando 

apenas no acautelamento e distanciamento destes da sociedade. 
Implicando prejuízos no ideal de resgate e/ou construção de valores 

humanos, na organização simbólica, na atribuição de vínculos no que 

se refere a eu-outro. (PIMENTA e FONSECA, 2018, p. 54) 

Neste sentido, uma das alternativas possíveis à humanização e 

atendimento digno às pessoas em situação de privação de liberdade foi criado 

no ano de 1972 em São Paulo: A Associação de Proteção e Assistência ao 

Condenado (APAC). Desde esse período até os dias atuais o número de 

Centros de Reintegração Social cresceu exponencialmente, sobretudo no 

estado de Minas Gerais. 

Neste contexto, este estudo buscou responder à seguinte pergunta: 

Quais são as principais críticas e contribuições ao Método APAC realizadas 

por pesquisas científicas recentes? Para tanto, utilizou-se da pesquisa 

bibliográfica em três dos principais repositórios web de artigos científicos, a 

saber: Periódicos Capes, Scielo e Science Research. 

O objetivo geral foi o de realizar levantamento de artigos científicos a 

partir das palavras chave “método APAC”, “gestão penitenciária”, 

“humanização”. Como objetivos específicos adotou-se: a) elencar, a partir da 

literatura disponível, os principais pontos da metodologia APAC e sua história, 

e b) elencar as críticas e contribuições dos principais estudos pesquisados. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS - 

APAC 

A atual Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) é 

uma entidade civil de direito privado e personalidade jurídica própria que atua 

junto ao Poder Judiciário e Executivo na execução da pena e na administração 

dessas penas privativas de liberdade. 



Com o passar dos anos de trabalho junto ao Presídio, o grupo entendeu 

como necessária uma formalização jurídica da entidade que, em 1974, 

adquiriu o atual formato, passando a ser denominada Associação de Proteção 

e Assistência aos Condenados. 

A partir de então, seguiu-se com a elaboração e formalização do 

Estatuto da entidade, que é utilizado como modelo para as outras APACs, bem 

como da metodologia de trabalho APAC, que descreve os 12 elementos do 

Método, e a estruturação do processo de implantação de uma APAC. 

Segundo relatório elaborado pela FBAC (FBAC 2021-2) atualmente, no 

Brasil, existem 62 APACs em funcionamento e outras 80 em processo de 

implantação. A média de reincidência das APACs é de 13,90% - percentual 

que cai para 2,84% nas APACs femininas – em contrapartida à taxa nacional 

de 80% de reincidência. 

 

2.2 Os 12 elementos da APAC 

Visando garantir a eficácia do Método e uma unidade de ação entre 

todas as APACs, a metodologia APAC estabelece doze elementos principais 

que direcionam a atuação do grupo envolvido – administração, Estado, 

voluntários, familiares, detentos. 

Os 12 elementos da APAC são: 

 1. Participação da Comunidade: elemento chave para a existência 

de uma APAC e um dos principais pontos de atenção. 

2. Recuperando ajudando recuperando: política de relacionamento 

entre os recuperandos, onde se busca o fortalecimento de laços através da 

cooperação mútua nas diversas atividades e no Conselho de Sinceridade e 

Solidariedade, composto apenas por recuperandos. 

3. Trabalho: é um dos elementos, porém não o principal. No Método 

APAC o importante é o fortalecimento da autoimagem do recuperando e da 

sua fé em Deus, sendo o trabalho uma consequência e oportunidade que 

decorre da recuperação do indivíduo. 



4. Espiritualidade: fundamental para estabelecer um elo de amor 

entre o recuperando e Deus, atuando em conjunto com os outros elementos 

na construção do bem estar e recuperação do indivíduo. 

5. Assistência Jurídica: garantia de atendimento jurídico 

especializado para os recuperandos que não possuem condições econômicas 

para arcar com os serviços advocatícios. 

6. Assistência à Saúde: elemento primordial do Método, garante a 

paz e a harmonia no convívio entre os recuperandos. 

7. Valorização Humana: são utilizadas diversas ferramentas 

terapêuticas, de cuidado integral, educação e estudos para proporcionar a 

restauração da autoimagem do recuperando. 

 8. Família: outro elemento chave, o contato com os familiares 

contribui para a paz dos recuperandos, que podem telefonar a seus familiares 

uma vez ao dia e reunir-se com eles na APAC em datas comemorativas. 

9. O voluntário e o curso para sua formação: baseado no pilar do 

serviço pelo amor, o voluntário recebe treinamento sobre o Método APAC. 

10. Centro de Reintegração Social – CRS: consiste no espaço físico 

onde se desenvolve a metodologia APAC e os recuperandos cumprem as suas 

penas.  

11. Mérito: composto por todas as atitudes e atividades exercidas 

pelo recuperando, é mantido em prontuário individual e serve como referência 

para a seu tratamento individualizado. 

12. Jornada de Libertação com Cristo: ponto chave do Método, a 

Jornada constitui-se em momento especial para o recuperando, onde ele opta 

por uma nova filosofia de vida. 

Considerando que “os preconceitos existentes em relação a detentos, 

tais como a crença de que são seres irrecuperáveis ou de que uma vez fora da 

prisão, o detento ou ex-detento voltará a praticar mais crimes” (MOREIRA, 

2008, apud DEMBOGURSKI, OLIVEIRA e DURÃES, 2021, 140) a metodologia 

da APAC é desenhada para suprir o recuperando com material humano 



suficiente para que possa realizar uma verdadeira reforma íntima e então 

relacionar-se de maneira saudável com a comunidade. 

Trata-se, portanto, de uma valor que vai de encontro às bases da justiça 

restaurativa, conjunto de práticas cunhado por Howard Zehr (NERI e GROSSI, 

2019). Sob esta ótica, se exerce o protagonismo por todas as partes envolvidas 

no crime cometido, ou seja, entram em relação e consideração dentro do 

sistema, a vítima, o infrator e a comunidade. Ao considerar a interrelação 

entre estes três agentes, cria-se uma abordagem inclusiva e interdependente, 

onde as partes não ficam isoladas mas, ao contrário, busca-se o diálogo e a 

aproximação entre eles como forma de garantir a efetividade na restauração 

do dano causado. 

Tal abordagem “visa, portanto, analisar o delito não apenas sob um 

aspecto técnico- jurídico, mas sim considerando-o em todo o contexto social, 

político e econômico no qual está inserido” (NERI e GROSSI, 2019, pg. 8). Isto, 

pois se reconhece a interdependência de múltiplos fatores como causa dos 

desequilíbrios manifestados na ocorrência de um crime, pois o fato não ocorre 

isolado, mas como uma consequência de fatores tais como desigualdade 

social, econômica, ausência de políticas públicas que garantam efetivamente 

saúde, segurança e ensino a todos os grupos sociais, entre outros. 

 

2.3 O processo de implantação de uma APAC 

Dando sequência à formalização do Método APAC, que envolve a 

metodologia de trabalho contendo os 12 elementos e o Estatuto Social, emerge 

a estruturação do processo de implantação de uma unidade APAC. Trata-se 

de um processo muito bem delineado e definido, de modo a garantir a unidade 

e coerência de atuação entre todas as APACs do Brasil, unificadas através da 

Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC). 

De acordo com a FBAC (2021) o processo de implantação é estruturado 

em 15 etapas agrupadas em 5 blocos, a saber: 

1. Bloco 1 – Aspectos Jurídicos e conhecimento da Metodologia: 

envolve 7 etapas, contemplando a fase inicial de audiência pública, 



formalização jurídica, formação da equipe de trabalho, visitas técnicas e 

estudos sobre o Método APAC. 

2. Bloco 2 – Estruturação física do CRS e sede: envolve duas etapas, 

a saber: a realização de audiência pública e a criação do grupo de 

colaboradores. 

3. Bloco 3 – Parceria de Custeio: nesta etapa é celebrado o termo de 

parceria de custeio com o Governo, etapa fundamental para a continuidade 

do processo de implantação. 

4. Bloco 4 – Capacitação e treinamento das equipes: realizada em 

três fases, abrange voluntários, funcionários e recuperandos. 

 5. Bloco 5 – Início das atividades: as duas últimas etapas que 

envolvem a inauguração do Centro de Reintegração Social e o acolhimento 

dos recuperandos. 

No que tange à ambientação dos recuperandos, antes de entrarem 

definitivamente em um CRS, a autoridade carcerária e o grupo de trabalho 

para implantação da APAC, juntamente com os detentos do sistema prisional 

comum da comarca, definem um pequeno grupo de presos a serem 

conduzidos a realizar um estágio em outra unidade da APAC já implantada e 

em pleno funcionamento. 

Isto garante que quando a nova CRS entrar em atividade e estiver 

disponível para receber o grupo todo de detentos, não haja muita dificuldade 

na adaptação – sobretudo com relação ao modo de funcionamento cotidiano, 

à organização burocrática e a estrutura das atividades que determinam a 

forma como os detentos passam a viver a sua rotina na APAC. Além disto, ao 

possuir no grupo maior este pequeno grupo que já realizou estágio em outra 

APAC, o conhecimento sobre o Método é passado por eles mesmos para seus 

pares, dentro de um sistema de parceria onde um recuperando ensina ao 

outro a prática da metodologia. 

  

3 CRÍTICAS E CONTRIBUIÇÕES AO MÉTODO 



Dembogurski, Oliveira e Durães (2021) realizaram pesquisa específica 

sobre o Método APAC, relacionando os seus elementos em detalhe e propondo 

uma reflexão acerca dos benefícios desta metodologia frente à precariedade 

do sistema carcerário brasileiro. Conforme afirmam os autores, “o 

fortalecimento do aparato punitivo do Estado no Brasil que implicou no 

crescimento acelerado do encarceramento dá indicações de que estamos 

diante de um esgotamento do sistema prisional” (2021, p.138), fato marcado 

pela forte opressão direcionada aos estratos de classe social, raça e gênero, 

no sentido de cumprir com a missão de um Estado higienista e opressor. 

Segundo sua análise, ainda que o sistema carcerário brasileiro não 

contribua efetivamente para uma ressocialização e humanização dos 

detentos, e o Método APAC seja pautado em valores como trabalho, 

comunidade, religião, confiança, coletividade e demonstre efetivamente índice 

de reincidência muito baixo frente àquele do sistema carcerário comum, os 

autores consideram que, 

a aplicação do método a todo o território nacional seria inviável devido 

à necessidade de voluntários comprometidos com o sistema, de 

infraestrutura demandada para o bom funcionamento, e da 
disponibilidade de vaga imposta considerando o número de sujeitos 

encarcerados no Brasil (DEMBOGURSKI, OLIVEIRA e DURÃES, 2021, 

p. 149). 

Desta forma, a crítica dos autores é baseada nas lacunas deixadas pela 

metodologia em decorrência da sua estrutura, onde o Método não é oferecido 

a toda a população carcerária, mas apenas para pequenos grupos 

selecionados com base em critérios de bom comportamento, sendo o limite 

máximo de 200 recuperandos por CRS, conforme o próprio plano de trabalho 

da FBAC. 

Outros dois pontos levantados pelos pesquisadores são: a prática da 

espiritualidade marcada por uma religião específica que, segundo sua análise, 

descarta totalmente a liberdade de credo aos indivíduos como prerrogativa 

literalmente exposta na Constituição Federal do Brasil, artigo 5º, inciso VI, e 

a terceirização da gestão penitenciária. Sob este aspecto situam-se as 

questões ligadas à margem para privatização do sistema carcerário e a 



utilização da mão de obra dos presos em proveito exclusivo das empresas 

privadas. 

Contribuindo de forma a adicionar mais um componente de 

contraponto entre o sistema de cárcere comum e a APAC, Fidelis (2019) 

realizou pesquisa no âmbito da Psicologia do Trabalho para verificar os 

impactos das atividades laborais nos indivíduos em privação de liberdade.   

Por outro lado, o trabalho realizado pelos recuperandos na APAC foi 

constatado como positivo, proporcionando aos mesmos crescimento pessoal, 

terapêutico e sensação de prazer e bem estar (Fidelis, 2019). No entanto, 

segundo a pesquisadora, não era visto como qualificador, ou seja, o trabalho 

não era estruturado de forma a ser suficiente para preparar o recuperando à 

sua inserção no mercado de trabalho após a saída do cárcere. 

Esta é, pois, uma questão relevante, visto que a própria metodologia da 

APAC versa sobre a humanização dos indivíduos, e neste sentido, o quesito 

de trabalho e renda exerce papel fundamental, uma vez que se situa dentro 

do eixo da sobrevivência social. Sem fonte de renda, a cadeia do crime se 

retroalimenta facilmente. 

Uma das causas para esta constatação, provavelmente seja a 

dependência da APAC em relação aos serviços oferecidos pela comunidade na 

pessoa dos voluntários. Uma vez que não é celebrado pacto de custeio com o 

Estado para investimento em qualificação profissional, esta esfera passa a 

depender da oferta por parte dos voluntários, ficando os recuperandos 

sujeitos a tal contexto e sem o devido respaldo para quando se tornam 

egressos do sistema. 

Sendo um dos doze elementos do Método APAC, a espiritualidade é 

tratada como fundamental no cotidiano de recuperação dos indivíduos ali 

contidos, uma vez que, segundo o próprio método, garante a recuperação da 

autoestima pela relação com DEUS. 

Por fim, Pimenta e Fonseca em seu artigo intitulado “Método APAC: o 

resgate da humanização no processo de cumprimento de pena de 

condenados” realizaram profundo estudo no campo da Psicologia acerca dos 



aspectos psicológicos ambíguos existentes na ressocialização e recuperação 

dos indivíduos no CRS. Segundo as autoras, 

lidar especificamente com a prevenção ou a recuperação de sujeitos 

em conflito com a lei pode implicar enfrentamento de demandas e 

múltiplos desafios, desde se posicionar como sujeitos participantes da 
ordem social e comprometidos com o espírito de cidadania e justiça 

humana, às mobilizações de transposição de estigmas e preconceitos 

em favor de trabalhos reais e concretos que possibilitem os recomeços 

na vida individual e coletiva. (PIMENTA e FONSECA, 2018, p. 52) 

Portanto, ainda que dentro da APAC exista uma atmosfera criada para 

refazer sua condição de seres humanos dotados de autoestima e apropriados 

de sua visão de valor, existe uma dicotomia imposta pelo próprio contexto 

social, criando uma via de mão dupla que demanda esforço de amplas esferas 

para ser superada. 

Neste sentido, as pesquisadoras sugerem ser imperiosa a introdução de 

atendimentos e acompanhamento psicológico profissional também aos jovens 

e crianças pertencentes ao núcleo familiar dos recuperandos. Segundo as 

autoras, esta é a única maneira de garantir que estes indivíduos ainda em 

processo de formação de sua personalidade, não repliquem o modelo dos 

recuperandos que são suas referências familiares, mas sendo capazes de 

pensar e agir pro si próprios, em vez de replicar um padrão comportamental 

já existente. (PIMENTA e FONSECA, 2018).  

 

4 CONCLUSÃO 

A partir de uma construção histórica derivada de questões religiosas, 

com valores pautados em práticas de solidariedade, fé e recuperação humana, 

a metodologia APAC inova ao trazer tais pilares para o contexto prisional. 

Considerando que o Brasil configura-se como uma república federativa de 

estado laico, o método insere na execução e administração penal o viés 

religioso, partindo das bases do Catolicismo. 

Ainda que nos dias atuais a pluralidade religiosa seja percebida com 

mais facilidade e os diversos casos de intolerância às tradições não cristãs 

sejam já alvo de punição, percebe-se que ainda permanece o direcionamento 

às práticas da religião cristã católica dentro dos CRS com método APAC. 



Considera-se que este é um dos fatores principais de crítica na aplicação 

contemporânea do método, uma vez que parece dificultar a abertura de 

espaço para outras práticas. 

Todavia, a estrutura se mantém e cresce a partir deste núcleo central, 

o que possibilita o alcance a tal sistema de recuperação por parte de mais 

pessoas, notadamente, o público masculino. E aqui tem-se mais uma 

importante lacuna a ser considerada na aplicação da metodologia, e que 

deriva de um contexto social abrangente: a quase totalidade das APACs é 

masculina. 

Verifica-se, portanto, um amplo espectro de atuação no sentido de 

tornar a aplicação da metodologia APAC mais diversa, tanto no sentido das 

pluralidades religiosas e de fé quanto de gênero. 
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