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RESUMO 

 

 

O dinâmico processo de cooperação em ambientes dilemáticos, sem a presença de uma 

autoridade central, no qual determinados indivíduos se empenham para a provisão de bens 

coletivos despertou o interesse da pesquisadora. A oportunidade de contribuir para o início da 

reflexão nesta temática mostrou-se desafiadora no contexto da execução penal brasileira. 

Destarte, esta tese teve como objetivo geral compreender em que condições a cooperação pode 

ser potencializada ou dificultada com a participação do terceiro setor em redes 

interorganizacionais do sistema prisional. Partiu-se da premissa de que dilemas sociais 

mobilizam os atores de grupos menores em ações coletivas a fim de evitar o mal comum 

progressivo. A cooperação em tais circunstâncias ocorre em ambiente sem a presença da 

coerção e onde os atores, através de organizações, assumem custos de curto prazo para que os 

interesses coletivos sejam atendidos no longo prazo. O referencial teórico que deu suporte a 

este trabalho reporta que há atores que assumem uma parcela de responsabilidade na obtenção 

de benefícios ao perceberem condições favoráveis ao seu engajamento cívico – atendimento de 

interesses próprios, características organizacionais convidativas e padrão de comportamento do 

grupo – em repetidas ocasiões na busca de solução para os problemas locais ao longo do tempo. 

A inserção dos indivíduos em redes interorganizacionais pode conciliar os interesses de 

diferentes atores sociais e contribuir, através do aprendizado, da reciprocidade e da confiança 

para a obtenção do bem comum. A pesquisa desenvolvida foi de caráter exploratório e 

descritivo, com abordagem qualitativa, e contou com a participação de 31 atores-chave de 

unidades penais geridas por organizações não-governamentais interessadas na aplicação do 

chamado Método APAC. Foram utilizados os procedimentos de observação direta, aplicação 

de questionários e entrevistas semi-estruturadas, com adoção da técnica de análise de conteúdo. 

Em seguida, foram enfatizadas as dimensões do Modelo de Análise: Antecedentes Históricos, 

Sistema Normativo, Desenho Institucional, Aprendizado e Confiança, a fim de estruturar a 

descrição dos resultados. No capítulo final, foram apresentadas oito proposições teórico-

empíricas que sinalizaram em que condições podem ser estimulados ou dificultados os níveis 

de cooperação nas redes interorganizacionais do sistema prisional que utilizam o Método 

APAC. Em seguida, confirmou-se o argumento inicial e foram realizadas sugestões de 

pesquisas futuras.  

 

 

 

Palavras-chave: Rede Interorganizacional. Organização Não-Governamental. Cooperação. 

Sistema Prisional. Método APAC. 
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ABSTRACT 

 

 

The dynamics cooperation process in dilemmatic environments without the presence of a 

central authority in which certain individuals strive for the provision of collective goods stirred 

the researcher’s interest. The opportunity to contribute to the beginning of this topic appeared 

to be challenging in the context of Brazilian prison sentencing. Thus, this thesis had the general 

objective of understanding under which conditions the cooperation can be potentiated or 

hampered with participation from nonprofits in inter-organizational networks of the prison 

system. It was based on the premise that social dilemmas mobilize participants in smaller 

groups for collective action in order to avoid progressive common evil. Cooperation in such 

circumstances occurs in an atmosphere without coercion and where participants, through 

organizations, assume short-term costs in favor of the collective’s long-term interests.  The 

theoretical reference which backs this research reports that there are people that assume one 

part of the responsibility, the part about obtaining benefits once they perceive the advantage of 

31 participants from prison units generated by non-governmental organizations interested in 

application of the APAC Method. The following procedures were used: direct observation, 

questionnaires and semi-structured interviews with technical analysis of the content. Next, the 

dimensions of the Analysis Model were emphasized: Historical Background, Regulatory, 

Institutional Design, Learning and Trust with the objective of structuring the result descriptions.  

In the final chapter, eight theoretical-empirical proposals that signaled under which conditions 

cooperation can be stimulated or hampered levels in the inter-organizational networks of the 

prison system that uses the APAC. Next, the initial argument was confirmed and suggestions 

on future research were made.  

  

 

Keywords: Inter-organizational Network. Non-Governmental Organization. Cooperation. 

Prison System. APAC Method. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

“Collaboration does not just happen. [...] must be 

managed, albeit in a different way”. (AGRANOFF; 

McGUIRE, 2003, p.3) 

  

A cooperação não é um acontecimento sempre esperado porque envolve custos, 

enquanto as pessoas tendem a pensar em si mesmas e em atender aos seus próprios interesses. 

Em 1776, em sua visão otimista e de atuação mínima estatal, o economista Adam Smith 

defendia que o comportamento egoísta dos indivíduos levaria naturalmente à harmonia social.  

Ele acreditava que no sistema capitalista a bondade das pessoas em fazer bem ao próximo estava 

atrelada ao interesse de benefício pessoal. Concluiu que as motivações para o progresso 

individual levariam ao bem-comum, resultando em maior satisfação para todos os envolvidos. 

No entanto, sua tese não foi sustentada no decorrer do tempo visto que a auto-regulação do 

mercado não se mostrou eficiente e os problemas coletivos persistiram.  

Na perspectiva neoclássica, o envolvimento dos indivíduos em iniciativas de melhoria 

de dilemas coletivos tem relação com a maximização da utilidade individual, onde cada ator 

agindo racionalmente para satisfazer seus próprios interesses, de modo não intencional, pode 

levar ao bem-estar da sociedade. Olson (1999 [1965]) refuta esta assertiva e defende que os 

indivíduos racionais e centrados em seus interesses não agirão para promover o bem-comum, a 

não ser pela presença de dispositivos especiais, como a coerção ou incentivos, capazes de 

romper a inércia individual. Sendo o bem coletivo puro indivisível, não exclusivo e não-rival1, 

Olson (1999 [1965]) ainda afirma que o indivíduo pode preferir ser free-rider2 e se apropriar 

do benefício obtido por outros.  

A liberdade excessiva preconizada por Adam Smith foi equivocada para Hardin (1968), 

que defendia que a solução de dilemas sociais seria alcançada através da coerção, e não pela 

consciência individual – conscience is self-eliminating3. Este autor admitia, no entanto, que 

embora a solução pudesse não ser perfeitamente justa era melhor do que depender de interesses 

                                                 
1 Um bem coletivo puro possui três características: (i) Indivisibilidade: o consumo do bem não afeta a 

disponibilidade para os demais; (ii) Não-exclusividade: o consumo é não seletivo, todos podem usufruir deste 

bem quer tenham arcado com seu custo de provisão ou não; (iii) Não-rivalidade: refere-se à função de utilidade 

de cada consumidor, onde o benefício para um consumidor não varia independente da quantidade de 

consumidores deste bem (ORENSTEIN, 1993).  
2 Efeito-carona. 
3 “Ruin is the destination toward which all men rush, each pursuing his own best interest in a society that believes 

in the freedom of the commons. Freedom in commons brings a ruin to all.” (HARDIN, 1968, p. 1244) 
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individuais. Como exemplo, argumentava que apesar do caráter injusto do sistema capitalista, 

ele era adotado por não existir até o momento solução melhor para a organização da sociedade. 

Assim, cooperar pode ser uma opção real e satisfatória para os indivíduos que acreditam que 

“Injustice is preferable to total ruin” (HARDIN, 1968, p. 1247). 

Ostrom (2008, 1998) discorda de Olson (1999 [1965]) e de Hardin (1968) e argumenta 

que a cooperação é consequência de um processo dinâmico que pode ocorrer em ambiente sem 

a presença de uma autoridade central. O bem coletivo, neste caso, é fruto do resultado de 

esforços que tornam a comunicação pessoal relevante, mas não suficiente, para o reforço 

positivo de variáveis como a aprendizagem, a confiança e a reciprocidade (POTEETE; 

OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]; OSTROM, 2008, 1998). O contexto e a estrutura 

organizacional também contribuem para o entendimento da opção dos indivíduos pela 

cooperação (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]; ANSELL; GASH, 2008; 

OLSON, 1999 [1965]; WILLIAMSON, 1991; COASE, 1937). 

Em sua obra, Axelrod (2010 [1984]) tenta entender como a cooperação pode se 

desenvolver quando há incentivos para o comportamento egoísta e um ambiente sem uma 

autoridade central, através de simulação em programas computacionais. Um número crescente 

de pesquisadores, em diferentes contextos, tem investido na busca da resposta para este 

complexo problema. Ostrom (2008, 1998) avançou no conhecimento da abordagem 

comportamental das experiências de cooperação mostrando a importância da inclusão de 

variáveis menos objetivas – como a reputação e a confiança – a fim de evitar a simplificação 

da análise de dilemas sociais. Nesta mesma linha, Poteete, Ostrom e Janssen (2011 [2010]) 

reforçaram a necessidade de métodos múltiplos de pesquisa e propuseram modelos de análise 

com base em experimentos de laboratório e de campo, incluindo variáveis contextuais mais 

amplas4 e microssituacionais, em complemento à abordagem comportamental.  

Outros pesquisadores dedicaram esforços em explicar como a confiança contribui na 

relação entre os stakeholders de pequenas e médias empresas (CEGARRA-NAVARRO et al., 

2005) e se deram conta que, isoladamente, ela não é capaz de fornecer as respostas esperadas. 

Six (2007) e Castelfranchi (2008) apresentaram, respectivamente, uma teoria da confiança 

interpessoal no ambiente organizacional e uma visão mais abrangente da confiança, indo além 

da proposta reducionista das estratégias econômicas. Millán (2006), ao invés da esfera privada, 

                                                 
4 Ansell e Gash (2008) também se preocuparam com as variáveis contextuais no modelo de colaboração proposto.   
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pressupôs que os níveis de confiança interferiam no grau de eficiência da instância 

governamental.  

A formação de redes de instituições da esfera pública e de organizações não-

governamentais foi investigada por Agranoff e McGuire (2003) e Agranoff (2007) em situações 

nas quais foi necessária a atuação de diversificados atores para a solução de problemas 

específicos. A colaboração interorganizacional emerge em situações nas quais a atuação de 

organizações de maneira isolada não consegue suprir os interesses dos envolvidos, como 

investigaram, por exemplo, Cabral, Krane e Dantas (2011) nas condições para a realização de 

mega-eventos bem-sucedidos.  

A opção pela colaboração interorganizacional na busca por soluções em dilemas sociais 

envolve variados aspectos como os tipos de aliança, a escolha de uma liderança central, a 

institucionalização, os custos de transação, a orientação das relações (CARNEIRO DA 

CUNHA; PASSADOR; PASSADOR, 2011), dentre outros. Brown et al. (2000) sinalizam que 

a globalização contribuiu, em parte, para o surgimento de mudanças nas relações setoriais e, 

também, na forma de atuação das organizações não-governamentais. Os autores ressaltam a 

influência global das organizações do terceiro setor e das alianças multissetoriais cada vez mais 

presentes na sociedade. Uma das contribuições dos arranjos intersetoriais envolve a 

mobilização de recursos e a atuação direta em determinados problemas públicos, que outrora 

não apresentaram soluções eficientes de responsabilidade do ente governamental.   

Neste contexto, as parcerias estabelecidas entre as organizações não-governamentais 

podem envolver entidades do setor privado e/ou público, considerando que os interesses na 

atuação conjunta sejam satisfatórios a todos os envolvidos. Saz-Carranza e Ospina (2010) 

chamam atenção para o fato de que as redes interorganizacionais podem enfrentar conflitos 

quando contrapostos os interesses isolados e os coletivos, dos demais participantes em 

cooperação. Sabe-se que no cenário nacional as organizações não-governamentais mais 

longevas surgiram na década de 1970 (TACHIZAWA, 2012) e por não possuírem fins 

lucrativos não são alvos de controle regular, como ocorre com as organizações privadas.  

Dentre os pontos fracos apontados nas organizações não-governamentais destacam-se a 

ausência de fiscalização sistemática pelos entes governamentais (WEIDENBAUM, 2009), a 

falta de prestação de contas do aporte de recursos utilizados (BROWN et al., 2000) e a limitada 

capacidade de gestão (MALENA, 1995). Outro aspecto controverso refere-se à difícil 

classificação da área de atuação das organizações não-governamentais brasileiras, ainda em 

fase de incipiente exploração pelos acadêmicos. Apesar das limitações destacadas, novas 
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organizações do terceiro setor têm surgido e estabelecido parcerias com as entidades do 

primeiro e segundo setor (TACHIZAWA, 2012) com intuito de suprir lacunas no provimento 

de serviços essenciais e de interesse coletivo, como ocorre, em determinadas condições, na 

segurança pública.  

A violência urbana - suas causas, consequências e possíveis soluções - mobiliza 

pesquisadores interessados na complexidade deste fenômeno universal que reflete, em seu 

âmago, a conjunção de aspectos sócio-econômicos, conjunturais, estruturais, de descrédito das 

instituições e, em algumas situações, de carência do Estado. Prevenir, combater ou atenuar os 

efeitos da violência ultrapassa os limites de provisão direta do agente estatal e envolve, nos 

chamados serviços de utilidade pública, organizações governamentais, privadas e da sociedade 

civil. Quando o tema violência recai no sistema prisional brasileiro, o Estado reforça a 

necessidade de cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de 

segurança, legitimando esta parceria na Lei de Execução Penal (BRASIL, 1984).  

Da participação de atores privados no sistema prisional, com a transferência de ativos e 

serviços e controle efetivo governamental, existem as modalidades de privatização, de 

terceirização e de parceria público-privada. E, embora tais estruturas híbridas apresentem 

resultados superiores em indicadores de desempenho, como segurança e custo dos serviços 

oferecidos aos apenados (CABRAL, 2006), a violência crescente dentro e fora das prisões e a 

elevada taxa de reincidência, incitam a atuação mais direta da sociedade civil na execução da 

pena (MACAULAY, 2005).  

Sabe-se que o dilema social é uma situação onde os indivíduos, de maneira 

interdependente, precisam lidar com o auto-interesse de maximizar os resultados no curto prazo 

e que pode, em conseqüência, deixar todos os envolvidos em situação pior do que se não 

cooperassem (OSTROM, 1998). Portanto, considerando que as pessoas têm interesses na 

redução dos índices de violência – e aqui isso é possível ao oferecer condições para a harmônica 

integração social do condenado (BRASIL, 1984) – é relevante entender como se resolve este 

tipo de dilema social através da ação coletiva.     

Para a reintegração social do apenado, assumiu-se que a articulação de organizações 

formais ou informais ocorre com a atuação do terceiro setor, através da Associação de Proteção 

e Assistência ao Condenado (APAC), em estabelecimentos prisionais. Nesta pesquisa, a união 

dos atores interessados na obtenção do bem-comum se dá através de uma rede no sistema 
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prisional com interação entre as organizações não-governamentais e membros da sociedade 

civil, o mercado e o setor governamental5.  

Neste estudo, adotou-se a premissa de que dilemas sociais mobilizam os atores de 

grupos menores em ações coletivas para evitar o mal comum progressivo. A cooperação ocorre 

em ambiente sem a presença da coerção e onde os atores, através de organizações, assumem 

custos de curto prazo para que os interesses coletivos sejam atendidos no longo prazo 

(AXELROD, 2010; OSTROM, 2008, 1998; OLSON, 1999 [1965]). Neste contexto, a questão 

de partida deste estudo investigou: Como se configura a dinâmica de cooperação 

interorganizacional no sistema prisional brasileiro marcado pela presença de organizações do 

terceiro setor? 

O argumento proposto foi o de que a ação coletiva decorre de intenções dos atores que 

assumem uma parcela de responsabilidade na obtenção de benefícios ao perceberem condições 

favoráveis ao seu engajamento cívico, onde há convergências entre o interesse individual em 

atuar coletivamente, as características da rede interorganizacional e o padrão de comportamento 

do grupo no dilema social. As repetidas ocasiões na busca de solução para os problemas locais 

favorecem à cooperação dos indivíduos ao longo do tempo. A organização multissetorial pode 

conciliar os interesses de diferentes atores sociais e contribuir, através do aprendizado, da 

confiança e da reciprocidade, para a obtenção do bem comum.  

Este trabalho se absteve de discussões de algumas lacunas teóricas identificadas por 

outros pesquisadores. Uma delas diz respeito à necessidade de investigação da emergência do 

Terceiro Setor6 que retrata a participação mais ativa dos cidadãos na promoção de serviços de 

utilidade pública. Outra refere-se à delimitação das teorias que fundamentam as análises dos 

arranjos intersetoriais e que evidenciam um novo padrão de relação no qual a confiança 

substitui parcialmente a autoridade.  

Quanto à associação de organizações públicas, privadas e do terceiro setor, formais ou 

informais, para a provisão de serviços prisionais também são escassos os estudos empíricos em 

                                                 
5  No início desta investigação a gestão do centro de ressocialização da APAC poderia ser de responsabilidade 

desta (delegação total), de responsabilidade partilhada com a instância governamental (delegação parcial) e de 

responsabilidade pública com a atuação restrita de defensores do Método APAC (delegação residual). 

Atualmente, trabalha-se apenas com a chamada delegação total porque nas modalidades parcial e residual eram 

constantes os conflitos entre os dirigentes na aplicação do Método APAC.    
6 A proliferação de conceitos como público não-estatal (BRESSER PEREIRA, 1998), não-governamental, 

sociedade civil, sem fins lucrativos, filantrópicas, sociais, solidárias, independentes, caridosas, de base, 

associativas demonstra que ainda não está claro o que é o terceiro setor (TACHIZAWA, 2012; MOURA; 

FERNANDES, 2009; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS, 

2007; FALCONER, 1999). 
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Administração. Nesta área, Costa (2005), por exemplo, realizou estudo comparativo com dois 

arranjos organizacionais de prevenção à violência, gerenciados pelo terceiro setor e pelo poder 

municipal, para explicar porque os atores cooperavam em uma situação e não em outra. Embora 

não se trate de estudo voltado ao sistema prisional, há semelhanças no arcabouço teórico com 

o da presente pesquisa.  

Em outros campos, os estudos também são incipientes, mas denotam o empenho dos 

pesquisadores em investigar, sob diferentes pontos de vista, mudanças decorrentes da atuação 

do terceiro setor no sistema prisional. Na Antropologia, Vargas (2011) intentou conhecer o 

novo sujeito preso e sua vida particular intramuros, que emergem no modelo prisional religioso. 

Vaz (2005), da Arquitetura, estabeleceu uma aproximação entre o tema liberdade e as diferentes 

soluções arquitetônicas em uso no sistema prisional contemporâneo. No campo da Ciência 

Política, Barros (2007) apurou o papel de ONGs na intermediação de conflitos e interações 

entre os diferentes atores do sistema penitenciário.  

Os trabalhos da Educação trouxeram informações sobre a proposta de reeducação e 

ressocialização do apenado na prisão que adota o Método APAC (OLIVEIRA, 2008); a relação 

entre o ente público e as ONGs na busca da ressocialização e os seus impactos nos índices de 

reincidência dos apenados (MIRANDA, 2008); e a percepção do preso do sistema tradicional 

e alternativo quanto à sua inserção social antes e depois do cumprimento da pena (FUZATTO, 

2008). Na Psicologia, Massola (2001) investigou a percepção de atores que fizeram parte da 

primeira unidade prisional gerida por grupos religiosos. Posteriormente, em outra unidade penal 

nos mesmos moldes da primeira, o pesquisador caracterizou as relações estabelecidas entre os 

numerosos atores institucionais (MASSOLA, 2005). Por sua vez, Hoffmann (2008) se propôs 

a sistematizar a aprendizagem de indivíduos que adotam normas de comportamento e suas 

possíveis consequências na vida intra e extra-muros dos apenados.  

Estudos empíricos voltados ao entendimento do processo de cooperação entre 

indivíduos e grupos que, mesmo na ausência de coerção ou de incentivos imediatos, são capazes 

de resolver dilemas sociais, foram desenvolvidos por Elinor Ostrom e considerados no 

referencial teórico desta pesquisa. A autora era adepta de experimentos de laboratório para 

testar e incrementar teorias (AHN; WILSON, 2010) avaliando as escolhas dos indivíduos em 

situações que a ação coletiva é necessária na busca de um benefício. Porém, Ostrom (2008, 

2002, 2000, 1998) ratifica que estudos in loco também são importantes para a identificação de 

novas condições institucionais e formas de organização das pessoas reunidas em uma ação 

coletiva. A diversidade de dilemas sociais estudados pode contribuir para o enriquecimento de 
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uma teoria ainda em formação ao acrescentar novas variáveis, explicar diferentes 

comportamentos e o processo de construção de normas e identificar outras possíveis relações 

entre a teoria e o empírico até então ignoradas.  

O incentivo da autora para a pesquisa de campo deveu-se à busca do entendimento de 

como o auto-interesse supera a motivação para a ação coletiva, e vice-versa, em diversas 

situações que envolvem os bens coletivos (LAM; OSTROM, 2010; OSTROM, 2008; 

FUTEMMA et al., 2002). Ahn e Wilson (2010) e Frey (2010) ressaltam a preocupação de 

Ostrom em identificar aspectos relevantes da motivação humana porque eles possibilitam a 

explicação de determinados comportamentos em dilemas sociais. O que parece relevante no 

legado de Ostrom, para Boettke (2010), é a relação entre as condições históricas, os ambientes 

institucionais e a capacidade dos indivíduos criarem regras para obterem a cooperação. E 

Sandler (2010) acrescenta que as regras de cooperação podem ser transmitidas entre as gerações 

e aprendidas de tal forma que, no decorrer do tempo, arranjos institucionais podem ser mais 

eficientes que as organizações controladas pelo Mercado ou pelo Estado.  

Outras justificativas que ressaltam a atualidade do tema são, no âmbito federal, a 

conscientização da necessidade de debate sobre a Segurança Nacional, Estadual e Municipal e 

a recomendação do Conselho Nacional de Justiça aos Tribunais de Justiça para que os estados 

brasileiros desenvolvam políticas e projetos voltados à melhoria do sistema penitenciário. Na 

esfera estadual, a criação da Resolução N°659/2011 do TJMG que institui o Programa Novos 

Rumos na Execução Penal e da Lei N° 15.299/2004 do Governo do Estado de Minas Gerais 

sobre o convênio entre o Estado e as APACs ressaltam as mudanças, ainda que incipientes, no 

setor prisional (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2011). 

Acrescenta-se que experiências de aplicação do Método APAC em prisões situadas em seis 

estados brasileiros (com experiências replicadas no exterior) ainda são pouco pesquisadas.  

Este trabalho pode contribuir com reflexões aos temas correlatos à Economia das 

Instituições aplicadas ao sistema prisional com a participação da sociedade civil organizada. 

Sobre a estratégia metodológica, esta pesquisa é de caráter exploratório e descritivo, com 

abordagem qualitativa, e contou com a participação de 31 atores-chave das unidades penais em 

estudo. Foram utilizados os procedimentos de observação direta, aplicação de questionários e 

entrevistas semi-estruturadas, com adoção da técnica de análise de conteúdo.  

São seis os capítulos que compõem este trabalho. Nesta Introdução, são apresentadas as 

bases teóricas da pesquisa e o modelo de análise do estudo. No segundo capítulo, é descrita a 

experiência da primeira unidade penal brasileira com a delegação total da gestão para uma 
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organização não-governamental. O terceiro capítulo diz respeito às escolhas metodológicas 

pertinentes para o alcance do objetivo pretendido na pesquisa. Os capítulos quarto e quinto 

apresentam, respectivamente, os achados da pesquisa referentes à caracterização da rede 

interorganizacional e dos níveis de cooperação. O sexto capítulo contém proposições teórico-

empíricas sobre os condicionantes à cooperação no sistema prisional estudado, bem como as 

considerações finais da pesquisa. 

 

 

1.1 BASES TEÓRICAS DO ESTUDO 

 

Redes Interorganizacionais 

 

Formais ou informais, as organizações são consideradas as formas mais racionais e 

eficientes de coordenação de grande número de ações humanas e de processos que favorecem 

o cumprimento de objetivos. Nas sociedades modernas, a ordem social se deve em grande parte 

à interação dentro e entre as organizações (ETZIONI, 1976, 1974, 1973). O dinamismo do 

ambiente globalizado - exigindo flexibilidade e praticidade - e a evolução das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) favorecem o intercâmbio de informações e conhecimentos 

entre indivíduos e organizações (CASTELLS, 1999 [1996]), levando a novas formas de 

articulação organizacional. Dentre elas, a rede interorganizacional.  

O campo de estudo sobre as redes interorganizacionais caracteriza-se internacional 

(AGRANOFF, 2007; OLIVER; EBERS, 1998) e nacionalmente (BALESTRIN; 

VERSCHOORE; REYES JÚNIOR, 2010; ALVES; PEREIRA; BAZOO, 2010) por sua 

diversidade teórica. Não há consenso quanto ao uso de conceitos, teorias e métodos entre os 

pesquisadores desta temática, portanto, a fundamentação sobre a atuação das redes 

interorganizacionais possuem lacunas a serem superadas com a continuidade das pesquisas. O 

estudo do processo de criação das redes interorganizacionais (AHUJA; SODA; ZAHEER, 

2012; GULATI; GARGIULO, 1999) e a tentativa de sistematização de um corpo teórico 

(BORGATTI; HALGIN, 2011; YANG; LIN; LIN, 2010; AGRANOFF, 2007; AGRANOFF; 

McGUIRE, 2003; POLDONY; PAGE, 1998; GULATI, 1998) mostram o esforço dos 

pesquisadores em caracterizar esse fenômeno no ambiente acadêmico.  

A existência de conflitos entre as diferentes organizações em rede (PHELPS; HEIDL; 

WADHWA, 2012; PROVAN; KENIS, 2007) e a identificação de falhas (SCHRANK; 
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WHITFORD, 2011) nesta modalidade de parceria são aspectos favoráveis à continuidade das 

pesquisas empíricas. As pesquisas experimentais (RAND; ARBESMAN; CHRISTAKIS, 

2011) e o levantamento de desafios a serem superados pelas redes interorganizacionais (SAZ-

CARRANZA; OSPINA, 2010) contribuem para o aumento do conhecimento sobre o assunto.  

Publicações recentes trazem os resultados de revisões sistemáticas sobre as redes 

interorganizacionais na averiguação dos aspectos que estão sendo priorizados pelos autores em 

suas análises (CARPENTER; LI; HIANG, 2012; CARNEIRO DA CUNHA; PASSADOR; 

PASSADOR, 2011; BALESTRIN; VERSCHOORE; REYES JÚNIOR, 2010; ALVES; 

PEREIRA; BAZOO, 2010). 

No século XX, a preocupação acadêmica e prática visava o processo de gerenciamento 

em hierarquias, enquanto no século XXI o fenômeno das organizações articuladas em rede 

chamaram atenção por estarem imersas em um ambiente de interação em fase de delineamento 

(AGRANOFF; McGUIRE, 2003). Redes interorganizacionais atuantes na gestão dos serviços 

públicos e de utilidade pública são denominadas por Agranoff (2007) como Public 

Management Networks (PMNs). Nesses casos, a parceria de representantes de diferentes 

instâncias do governo (federal, estadual, municipal) e de organizações não-governamentais 

ocorre pela busca de soluções para problemas que cada uma das entidades não consegue 

resolver de maneira isolada. A colaboração é resultante da necessidade de recursos variados 

para a resolução de problemas e reflete mudanças nas funções governamentais (AGRANOFF, 

2007).  

A emergência de colaboração entre organizações não-governamentais e instâncias da 

gestão pública vem sendo estudada (MURAYAMA et al., 2012; SPAN et al., 2011; O’LEARY 

et al., 2009; AGRANOFF, 2007; AGRANOFF; McGUIRE, 2003) devido à complexidade 

crescente que permeia a tomada de decisões em ambientes com incertezas. As redes na gestão 

pública são consideradas não-hierárquicas e baseiam-se em relações nas quais a confiança 

substitui a autoridade7, embora não totalmente, a depender de suas condições estruturais 

(PROVAN; KENIS, 2007). A liderança e a dependência mútua também contribuem para a 

coesão da rede (AGRANOFF, 2007). 

Em determinados arranjos há características organizacionais dos três setores 

conhecidos, mas pesquisadores se dividem quanto à definição do que sejam essas formas 

                                                 
7 “[...] Fountain (1994 apud AGRANOFF, 2007, p.28) suggests that trust as a social relation may be par with 

exchange as a lubrificant in network behavior.”  
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híbridas de organização. Para Williamson (1991), a forma híbrida é apenas o meio-termo entre 

mercado e hierarquia, mas Granovetter (1985) e Powell (1990 apud POLDONY; PAGE, 1998), 

com perspectiva sociológica, consideram essa definição simplista, um reducionismo 

econômico, que desconsidera o alcance dos acordos colaborativos. Ménard (2004) 

complementa afirmando que, apesar de difícil explicação, a dinâmica das organizações 

híbridas, seu desempenho organizacional e a adaptação dessas organizações ao ambiente 

institucional são questões que ainda precisam ser mais exploradas pelos pesquisadores.  

Apesar da cooperação entre arranjos organizacionais ser difícil e dispendiosa e não ser 

adequada a todos os tipos de dilemas sociais, Brown et al. (2000, p. 34) consideram que 

“Finding ways for all three sector to work together while preserving their distinct identities and 

capabilities is an important challenge for the future.” Neste contexto, ressalta-se que o escopo 

desta pesquisa considera, além dos órgãos públicos e das organizações não- governamentais, a 

possível presença do mercado nas redes interorganizacionais na busca de solução para dilemas 

sociais. Aqui as redes são consideradas formas híbridas (MÉNARD, 2004) e 

multiorganizacionais de governança (PROVAN; KENIS, 2007) que ainda merecem mais 

investigação no seu modus operandi.   

Uma tentativa de compreensão da forma de funcionamento das redes 

interorganizacionais foi delineada por Grandori (1997) através de um quadro de avaliação 

comparativa com diferentes tipologias de redes. Gulati (1998) também se esforçou ao 

sistematizar, além de sugestões de questões de pesquisa sobre redes e alianças, as perspectivas 

diádica e das redes para enriquecer os estudos sobre a formação e o desenho de arranjos 

organizacionais; Carpenter, Li e Hiang (2012) fizeram recente revisão de literatura abordando 

este assunto. Também dedicados a este campo, Agranoff e McGuire (2003) realizaram pesquisa 

empírica abrangente, contemplando 237 cidades dos Estados Unidos, e propuseram modelos de 

gestão colaborativa classificando as redes em seis tipos secundários: jurisdiction-based 

management model; abstinence model; top-down model; donor-recipient model; reactive model 

e contended model. Tal simplificação da realidade tenciona oferecer aos pesquisadores e aos 

gestores informações favoráveis à colaboração a ser iniciada8. 

Interessados em facilitar a realização de pesquisas com categorias de análise 

semelhantes, Carneiro da Cunha, Passador e Passador (2011) destacaram a necessidade do 

conhecimento do contexto histórico-social e listaram onze possíveis elementos a serem 

                                                 
8 Posteriormente, Agranoff (2007) apresentou uma categorização mais geral para as redes: Informational, 

Developmental, Outreach e Action. 
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analisados pelos acadêmicos dedicados ao estudo de redes interorganizacionais: formação; tipo 

de alianças; orientação das relações; orientação do elo da cadeia; presença de uma organização 

central; governança; institucionalização; unidade de análise; tipo de competição; proximidade; 

necessidade e sinergias das alianças. A adição ou exclusão de categorias varia conforme a 

adequação à realidade de cada investigação empírica. A escolha da unidade de análise 

(indivíduos, organização ou rede) em seu contexto sócio-histórico, além da categorização 

adotada, visa tornar comparáveis os resultados mais consistentes obtidos em pesquisas futuras. 

(CARNEIRO DA CUNHA; PASSADOR; PASSADOR, 2011)  

A despeito do relevante legado de Agranoff (2007) e Agranoff e McGuire (2003), dentre 

outros, Span et al. (2011) criticam a limitação de tais estudos descritivos e, diferentemente, 

desenvolvem uma pesquisa analítica. Nela, visam demonstrar como os diferentes tipos de 

governança das redes locais públicas – comissário, coprodutor ou facilitador – influenciam o 

desempenho do arranjo a partir de quatro fatores de contingência: o quantitativo de participantes 

da rede, a diversidade dos membros da rede, a customização dos serviços oferecidos e o tempo 

de existência da rede. Ahuja, Soda e Zaheer (2012), por sua vez, apresentam uma tentativa de 

mapear a gênese e a evolução das redes. O dinâmico processo que envolve cada rede inclui 

quatro componentes – network primitivies, network microdynamics, network architecture 

dimensions e networks microfoundations – que são, segundo os autores, essenciais para o 

avanço das investigações sobre o sucesso das redes. 

Resgatando Olson (1999 [1965], p.28), o autor afirma que “[...] os benefícios coletivos 

são caracteristicamente organizacionais [...]” e fundamenta nas motivações econômicas o 

interesse voluntário na ação coletiva. Já Gulati (1995) considera relevante o aspecto econômico, 

mas ressalta que este não é suficiente. Para este autor, a atuação organizacional fundamenta-se 

ainda nas relações de confiança pautadas em comportamentos cooperativos anteriores. Olson 

(1999 [1965]) argumenta que o agrupamento não é fruto de um comportamento “natural” já 

que o indivíduo racional tende a priorizar seu bem-estar e agir egoisticamente quando está 

ciente de que pode ganhar com a atuação do grupo9.  

No entanto, é importante ressaltar que o tamanho do grupo interfere na escolha dos 

indivíduos em atuar coletivamente porque é possível que o ganho esperado tenha um atrativo 

individual para cada um dos envolvidos, por isso, “[...] certos grupos pequenos podem prover-

                                                 
9 O altruísmo é considerado uma exceção à regra. Axelrod (2010, p.127) sugere que “[...] os custos do altruísmo 

podem ser controlados sendo altruísta com todos inicialmente, e, depois, apenas com aqueles que apresentam 

sentimentos semelhantes. Isso faz com que, rapidamente, a pessoa retorne à reciprocidade como base da 

cooperação.”  
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se de benefícios coletivos sem recorrer à coerção ou a qualquer estímulo além do benefício 

coletivo em si mesmo” (OLSON, 1999 [1965], p.45-46). Mas, se o tamanho do grupo influencia 

na presença ou ausência de induções externas, o que são grupos pequenos? De forma não tão 

objetiva, Olson (1999 [1965], p. 55) diz que um grupo pequeno 

[...] não é pequeno o bastante para que o indivíduo julgue vantajoso adquirir 

uma certa quantidade do benefício coletivo sozinho, mas é pequeno o bastante 

para que as tentativas ou falta de tentativas de cada membro para obter o 

benefício coletivo ocasione notáveis diferenças no bem-estar de alguns ou de 

todos os outros membros do grupo.  

Ostrom (2008) menciona que os estudos de caso apresentados no decorrer de sua obra 

são de um universo relativamente pequeno, onde o mais abrangente deles possuía 15.000 

envolvidos no dilema social. Olson (1999 [1965]), ao invés de quantificar, sugere a 

caracterização dos grupos em: privilegiados, onde há poucas pessoas, sem coordenação, e uma 

ou poucas pessoas podem levar ao benefício coletivo assumindo todo o custo; intermediários, 

em que há necessidade de organização formal, o custo não pode ser assumido por uma pessoa 

e os indivíduos podem ver e ser vistos (mecanismo de controle); e latentes, onde há muitas 

pessoas, não é possível ver e ser visto com facilidade, é necessário incentivo seletivo e 

independente para estimular um indivíduo racional a agir de maneira grupal e não como free-

rider.  

Em organizações fora do contexto de mercado, que buscam benefícios coletivos, quanto 

maior o número de indivíduos disponíveis para ratear os custos, melhor. O aumento do grupo, 

nesses casos, contribui para a redução dos custos. Mesmo no caso das organizações sem fins 

lucrativos, há um gasto organizacional mínimo que deve ser assumido, não importa quão pouco 

do benefício coletivo será obtido. Ou seja:  

Quando não há uma organização preexistente, e quando os custos-recursos 

diretamente envolvidos na obtenção do benefício coletivo que o grupo deseja 

são maiores que os custos com que cada indivíduo poderia arcar sozinho 

lucrativamente, será preciso assumir custos adicionais para configurar um 

acordo sobre a maneira como o ônus será repartido e para coordenar ou 

organizar a luta pela obtenção desse benefício coletivo. São os custos de 

comunicação entre os membros do grupo, os custos de qualquer barganha 

entre eles e os custos de criar, arregimentar e manter uma organização grupal 

formal. (OLSON, 1999 [1965], p.59). 

Isso remete ao conceito de custos de transação (COASE, 1937) porque, guardadas as 

diferenças entre o ambiente de mercado e o terceiro setor, fica evidente que há um custo inicial 

de preparo, de elaboração e negociação de contratos (com diferentes atores), de adaptação às 

mudanças, de desempenho, de avaliação e monitoramento do desempenho dos envolvidos na 
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organização. No entanto, cabe uma breve ressalva a respeito da nova racionalidade contratual10 

porque parecem mais apropriados à realidade do terceiro setor (ou de parte dele) os chamados 

contratos relacionais. Segundo Macedo Júnior (2006), os contratos relacionais se ligam a 

interesses não exclusivamente econômicos, por envolverem valores de cunho social (dignidade 

humana, por exemplo), e são incomensuráveis, ou seja, não se sabe exatamente o que as partes 

obterão durante e ao término do contrato.  

Lopes e Baldi (2005), cientes das influências de fatores jurídicos, econômicos e sócio-

culturais na formação de arranjos organizacionais, preocuparam-se em entender como os laços 

sociais estabelecidos contribuem em diferentes intensidades para os processos cooperativos 

enfatizando a abordagem sócio-cultural. Gulati (1995) admite que uma organização pode iniciar 

um processo de cooperação e, no decorrer do tempo, com a possibilidade de laços repetidos, 

confiar mais no parceiro, e aumentar o grau de interdependência entre as organizações.  

A confiança interorganizacional diminui o risco de comportamento oportunista porque 

cria um sentimento de obrigação recíproca - reciprocidade, para Ostrom (2008, 1998) -  e 

diminuem os custos de transação. Algumas explicações da influência dos laços sociais na 

formação de arranjos organizacionais cooperativos são aqui destacadas: facilitam o fluxo de 

informações entre atores organizacionais; podem gerar confiança entre os parceiros, o que reduz 

os custos de transação decorrentes da realização de contratos detalhados; e representam apoio 

alternativo, quando as instituições responsáveis pelas regulações de troca não dispõem de 

credibilidade (LOPES; BALDI, 2005). Os laços sociais, portanto, são meios que reforçam a 

confiança e também a disponibilidade de recursos, informações e responsabilidade-mútua entre 

as organizações. E a liderança tem papel fundamental neste contexto de criação de vínculos e 

formação de alianças (OSPINA; FOLDY, 2010). 

Begnis, Alieve e Estivalete (2011) também investigaram, em estudo exploratório no 

ramo do agronegócio, o processo de formação de valor nos relacionamentos 

interorganizacionais. Os autores destacam que o processo de formação de valor perpassa o viés 

econômico e leva em consideração os valores pessoais e/ou relacionais, que podem tornar as 

parcerias mais fortes. Begnis (2007) acredita que a formação de valor relacional apóia-se na 

atuação de, ao menos, seis elementos: cooperação, confiança, compensação, comunicação, 

                                                 
10 “Contrariamente às concepções liberais em sentido amplo fundadas na análise das relações de custo e benefício 

ou ainda nos custos de transação, preocupadas fundamentalmente com a otimização dos mecanismos de geração 

de riquezas através de ordem de mercado, tais abordagens conferem maior importância às questões do poder, à 

justiça contratual substantiva, à influência dos valores de cooperação e solidariedade e ao advento de uma nova 

racionalidade jurídica” (MACEDO JÚNIOR, 2006, p.57-58).  
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compartilhamento e comprometimento, que não são hierarquizados, mas interligados. “Cada 

um destes elementos individualmente exerce forte influência sobre o processo de formação de 

valor [relacional], mas comunicam-se entre si e a partir de cada um destes elementos como 

ponto de partida é possível estabelecer o processo como um todo.” (BEGNIS, 2007, p. 138). 

 

Dinâmica de Cooperação 

 

O interesse de Elinor Ostrom na formulação de uma abordagem comportamental da 

escolha racional surgiu da observação de diferentes dilemas sociais que eram resolvidos de 

maneiras não explicadas pela Teoria da Escolha Racional (TER) – ou modelo de escolha 

racional de primeira geração –, onde o ser humano é auto-interessado e maximizador de curto 

prazo, especialmente em situações de competição. Baert (1997) assume que a TER é uma teoria 

sociológica e que a teoria dos jogos busca captar diversos aspectos da vida social, ainda que 

parcialmente, ajudando a explicar situações em que o indivíduo racional prefere ficar em pior 

situação agindo de forma egoísta. Mas, ainda que possam ser aplicados a situações específicas 

(AHN; OSTROM; WALKER, 2003; SLONIM; GARBARINO, 2008), os modelos de primeira 

geração não são suficientes para explicar o comportamento humano (OSTROM, 1998), uma 

vez que a abordagem comportamental (modelo de escolha racional de segunda geração) 

pressupõe que o homem é influenciado por diversificadas variáveis11.  

Neste contexto, quando em diferentes culturas indivíduos engajados em uma ação 

coletiva atingem objetivos comuns, sem a presença de uma autoridade externa, fica evidente a 

necessidade de investimentos nos modelos de segunda geração (OSTROM, 1998). A 

explicação para o comportamento coletivo não é simples e o argumento de que ‘a consciência’ 

dos atores envolvidos motiva a ação conjunta não é aceita sem questionamentos.  

Os contraexemplos são os casos de indivíduos que preferem não enfrentar o problema 

e arcar com seus custos a resolvê-lo de forma cooperada e ainda as situações nas quais os 

indivíduos resolvem abandonar a ação coletiva e deixar que outros assumam os custos 

envolvidos. Além disso, Olson (1999 [1965], p.47) explica que frequentemente em pequenos 

grupos com interesses comuns ocorre “uma surpreendente tendência à exploração do grande 

                                                 
11 Lichbach (2010) escreve sobre tensões da TER contrapondo as pesquisas dos economistas e dos cientistas 

políticos.  
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pelo pequeno”12, pois alguns indivíduos com interesse no benefício do grupo estão dispostos a 

se esforçar para que o benefício seja provido mesmo que assumam custos mais elevados. 

Esforços para o desenvolvimento da abordagem comportamental da racionalidade 

limitada são válidos, segundo Ostrom (1998), por diferentes motivos: (i) explica a relação entre 

variáveis estruturais13 e a probabilidade de indivíduos resolverem dilemas sociais; (ii) reúne 

contribuições multidisciplinares (todas as Ciências Sociais e algumas Biológicas) que podem 

gerar uma teoria consistente; (iii) muitos trabalhos disponíveis na área de Psicologia Cognitiva 

(entre teóricos da Evolução, da Teoria dos Jogos e de cientistas sociais de diferentes disciplinas) 

podem ser direcionados ao estudo da ação coletiva para superar dilemas sociais; (iv) estudos 

que supõem que as pessoas se apoiam em regras bem elaboradas e cooperam condicionalmente 

quando participam da concepção das instituições são mais bem-sucedidos em campo do que 

aqueles onde os indivíduos racionais estão, de maneira impotente, presos em dilemas sociais 

dos quais não podem sair sem incentivo ou sanções aplicados por uma autoridade externa; e (v) 

é a oportunidade de fornecer uma visão de como os cidadãos podem se unir e desafiar ‘males’ 

coletivos.   

Para Poteete, Ostrom e Janssen (2011 [2010]), os problemas de ação coletiva são 

universais e podem ocorrer no âmbito familiar, no local de trabalho, nas relações internacionais. 

Como os indivíduos não conhecem todas as variáveis envolvidas em uma situação dilemática, 

eles recorrem às heurísticas14 a fim de se sentirem mais confortáveis para a tomada de decisão 

(POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]). Mas, no caso de mudanças repentinas, as 

heurísticas não são suficientes e normas e regras são adotadas pelos indivíduos para reduzir os 

conflitos e as incertezas (GRANDORI, 1984) no ambiente social.  

As normas aprendidas variam entre as culturas, entre os indivíduos de cada cultura e 

entre os diferentes tipos de situações que estes enfrentam; as regras, por sua vez, são criadas 

por um grupo que entende que as ações em determinadas circunstâncias devem, não devem e 

podem ser realizadas, com a presença de sanções para os que as desrespeitam. Ostrom (1998) 

explica que quando alguns indivíduos de uma população adquirem normas de comportamento, 

isso afeta as expectativas e interfere na confiança entre eles e, quanto às regras, afirma que elas 

                                                 
12 Para Williamson (1999), este é um comportamento oportunista (de auto-interesse com dolo). 
13 Tamanho do grupo, heterogeneidade dos participantes, dependência dos benefícios recebidos, taxas de desconto, 

tipo de previsibilidade dos processos de transformação envolvidos, níveis organizacionais, técnicas de 

monitoramento e informações disponíveis para os participantes são algumas delas (OSTROM, 1998). 
14 Sobre o uso de heurísticas nas organizações, ver Grandori (1984), Schwenk (1988; 1986) e Bastos (2004). 
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podem aumentar a reciprocidade de compromissos mútuos porque evidenciam os limites a 

serem respeitados pelas pessoas.   

Após testar previsões teóricas em experimentos de laboratório, Ostrom (1998) elaborou 

um modelo simplificado de explicação do comportamento humano em dilemas sociais que 

inclui: (a) Confiança: as expectativas que os indivíduos têm sobre o comportamento dos outros; 

(b) Reciprocidade: as normas de socialização aprendidas e as experiências de vida; e (c) 

Reputação: as identidades individuais criadas nesta atuação, bem como intenções e normas. 

Porém, a autora acrescenta que a comunicação pessoal é eficaz e importante no modelo que 

propôs porque permite que o contato entre os atores seja estabelecido e replicado em ocasiões 

diversas, reforçando ideias pré-concebidas, por exemplo.  

A comunicação pessoal é fundamental no reforço da confiança, da reputação, da 

reciprocidade, mas não é suficiente para explicar porque as pessoas se predispõem a cooperar 

(OSTROM, 2008, 1998; ANSELL; GASH, 2008). Além da função de transferência de 

informações entre os indivíduos interessados em fazer parte de uma dada ação coletiva, a 

comunicação pessoal tem também outras importantes propriedades, como a possibilidade de 

serem firmados acordos de compromisso mútuo, o reforço de valores normativos anteriores e 

o desenvolvimento de uma identidade de grupo.  

Quando as pessoas convivem, as expectativas podem ser reforçadas, com aumento da 

confiança, e novos valores são adicionados à estrutura de payoff subjetiva, contribuindo, em 

parte, para a ação coletiva (OSTROM, 1998). Etzioni (1974) reforça que o estudo do fluxo de 

comunicação tem relação com o tamanho, o grau de complexidade, a pressão na busca de 

eficiência e a estrutura de controle das organizações (e de seus atores, consequentemente). 

Ostrom denominou de núcleo da explicação comportamental – aqui chamado de núcleo 

da cooperação – o triângulo interno de confiança, reputação e reciprocidade representando as 

relações de confiança que uns indivíduos têm com outros; os investimentos que as pessoas 

fazem em reputação de confiança; e a probabilidade de que os participantes usem de 

reciprocidade, de acordo com a Figura 1. 
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Figura 1 – Núcleo da Explicação Comportamental  

 

Fonte: Adaptado de Ostrom (1998, p.15) [Destaque colorido nosso]  

 

Espera-se que quanto mais os indivíduos confiarem uns nos outros, mais a reciprocidade 

e a reputação de serem confiáveis estarão presentes, reforçando assim positivamente o triângulo 

interno que leva a diferentes níveis de cooperação. Se, ao contrário, a confiança, a reputação ou 

a reciprocidade diminuírem nas interações dos indivíduos isso prejudica a ação cooperada. A 

confiança em outros membros de um grupo é necessária para a criação de normas cooperativas. 

Assim, a partir de um modelo simplificado, as mudanças situacionais e seus efeitos podem ser 

sistematicamente explorados em experimentos e pesquisas empíricas em diferentes sociedades. 

Castelfranchi (2008), no entanto, contesta o que considera uma visão reducionista na 

qual a confiança existe somente em contextos que exigem reciprocidade ou que a confiança é a 

crença na reciprocidade dos outros. Este autor defende que a confiança não deve ser concebida 

apenas como uma atitude em relação à outra pessoa – com diferentes tipos de avaliações e 

expectativas –, mas também como a vontade de confiar nos outros, o que gera certa dependência 

e vulnerabilidade na relação pessoal. Para Castelfranchi, não necessariamente as pessoas 

confiam porque possuem intenção de retribuir; confiar envolve corresponder à vontade dos 

outros por aprovação social, medo de punições, altruísmo, reputação ou gratidão, por exemplo. 

Em suma, a confiança é um estado psicológico onde o indivíduo assume ser vulnerável e possui 

expectativas positivas das intenções dos outros.  

Nesta pesquisa, em um dilema social envolvendo um pequeno grupo, a confiança se 

origina do interesse das pessoas em atingir objetivos comuns e se refere às expectativas 

(revisadas continuamente) que os indivíduos têm sobre o comportamento dos outros, assumidos 

os riscos de oportunismo ou abandono da ação coletiva (CASTELFRANCHI, 2008; SIX, 2007; 
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MILLÁN, 2006; OSTROM, 1998). Em síntese, “[...] la confianza es determinante em tanto 

propicia, facilita y da soporte a la cooperación” (MILLÁN, 2006, p.213). 

Os níveis de confiança variam e podem ocorrer: (i) pela possibilidade dos indivíduos 

verem uns aos outros. Olson (1999) sintetiza esta condição em uma palavra: perceptibilidade15, 

situação do indivíduo influenciada pela estrutura e arranjos institucionais do grupo que pode 

ser considerada uma forma sutil de controle; (ii) por permitir que indivíduos entrem e saiam de 

um dilema social se quiserem; (iii) pela partilha igual dos custos. O incentivo seletivo para a 

ação cooperada é uma contrapartida para que os atores assumam os custos que envolvem o 

cumprimento do objetivo almejado (OLSON, 1999 [1965]); (iv) pelas punições distintas dos 

que não cooperam; e (v) pelas oportunidades de comunicação face-a-face, criando 

oportunidades das pessoas envolvidas no dilema social avaliarem umas às outras pelas 

expressões faciais, pelo conteúdo das mensagens e pela forma como algo foi dito (SIX, 2007; 

OSTROM, 1998).   

Mais voltados à perspectiva econômica, Bolle e Kritikos (2006) e MCCabe (2005) 

entendem a reciprocidade, respectivamente, como um modelo dinâmico de funções 

interpessoais utilitárias e como ações que devem ser retribuídas em contrapartida à obtenção de 

algum benefício. Já Castelfranchi (2008) vê a reciprocidade como o motivo para fazer algo 

benéfico para os outros e Ostrom (1998) a considera uma família de estratégias que os seres 

humanos aprendem no convívio social. Neste sentido, as normas de reciprocidade possuem 

diferentes aplicações que envolvem: (a) um esforço para identificar quem está mais envolvido; 

(b) uma avaliação da probabilidade de que os outros são cooperadores condicionais; (c) a 

decisão de, inicialmente, cooperar com outros se os outros forem confiáveis para serem 

cooperadores; (d) uma recusa de cooperar com aqueles que não retribuírem; e ainda (e) a 

punição dos que traem a confiança. Tais normas de socialização variam quanto às chances de 

serem utilizadas, pois dependem dos efeitos das variáveis estruturais no nível de confiança das 

pessoas e quais das vantagens de cooperar.  

Reciprocidade, no presente estudo, são as normas de socialização aprendidas pelo 

indivíduo ao longo do tempo e envolvem valores, crenças, objetivos, preconceitos e hipóteses 

(MILLÀN, 2006; SCHWENK, 1988; OSTROM, 1998) a partir das interações sociais 

estabelecidas com os envolvidos na ação coletiva. Aplicar normas de socialização tem relação 

direta com a criação ou o reforço da reputação de ser confiável e, nesse sentido, a sugestão de 

                                                 
15 Axelrod (2010 [1984], p. 131) utiliza a expressão “reconhecer a deserção”. 
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Ostrom (1998) de identidades individuais criadas em um dilema social é aqui adotada. Assume-

se que 

As características de um grupo, inclusive o tamanho e a heterogeneidade, 

influenciam a capacidade de os usuários dos recursos confiarem que os outros 

não quebrarão as regras e superexplorarão de maneira considerável. É muito 

difícil estabelecer a cooperação [...] sem que haja uma total segurança na 

confiança e na reciprocidade dos membros de uma comunidade [...]. 

(POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010], p.84).  

A partir de relações fundamentais entre a confiança, a reciprocidade e a reputação, é 

possível entender como sucessivamente a comunicação pessoal (ou a ausência dela) altera a 

estrutura de um dilema social. Repetidos encontros com os pares contribuem para o aumento 

ou a redução da confiança nos indivíduos. Consequentemente, quando a comunicação face-a-

face é bem-sucedida, significa que a expectativa de que indivíduos vão cooperar aumenta e isso 

faz com que se reinicie o ciclo de aumento de confiança, de reciprocidade e da reputação de ser 

confiável. A reciprocidade torna-se um bem valioso, uma benéfica estratégia que incentiva os 

atores na busca da reputação de cumprir promessas e realizar ações coletivas (com custos de 

curto prazo e benefícios de longo prazo).  

Deste modo, Ostrom (1998) intencionalmente conduz ao entendimento da dinâmica da 

cooperação como o resultado de relações fundamentais (confiança – reciprocidade – reputação) 

estabelecidas entre os atores envolvidos em dilemas sociais e que podem ir se modificando ao 

longo do tempo. No entanto, em tentativa mais recente de obtenção de um modelo (ainda em 

elaboração e dinâmico, a ser detalhado adiante), Poteete, Ostrom e Janssen (2011 [2010], p. 

286) afirmam que “[...] uma explicação da cooperação deve se apoiar no aprendizado individual 

e na adoção de normas, bem como na influência das variáveis microssituacionais e contextuais 

mais amplas, ao gerar níveis variáveis de cooperação.” Isto significa que o comportamento 

individual é também estruturado por influência do contexto. 

Ansell e Gash (2008) e Emerson, Nabatchi e Balogh (2011) também propõem modelos 

dinâmicos, abrangendo variáveis contextuais, voltados à compreensão dos limites e alcances da 

governança colaborativa, novo paradigma da administração pública. Em seu trabalho, Ansell e 

Gash (2008) desenvolveram pesquisa baseada, principalmente, nos dados empíricos (137 casos 

de colaboração) a fim de compreender os desafios e limitações das estratégias de cooperação e 

estabelecer propostas de relações causais entre as variáveis. O modelo de governança 
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colaborativa16 dos autores parte de quatro variáveis principais: condições iniciais ou de 

contexto; desenho institucional; liderança; e processo colaborativo. Eles incentivam a 

realização de pesquisas etnográficas, como meio de investigação do processo de construção da 

confiança, da aprendizagem e do desenvolvimento do compromisso entre os indivíduos de um 

grupo.  

Cabral, Krane e Dantas (2011) realizaram pesquisa qualitativa sobre o complexo 

processo de colaboração entre empresas responsáveis pela promoção do Carnaval, em Salvador 

(BA), assumindo como pressuposto o modelo de governança colaborativa de Ansell e Gash 

(2008). Após testarem o modelo, os autores trouxeram contribuições quanto à natureza do 

problema a ser solucionado; a centralidade do desenho institucional; o objetivo de criação da 

rede; a formação de sua própria cultura organizacional; e a investigação sobre as condições em 

que ocorre a tomada de decisão. Cabral, Krane e Dantas (2011) constataram que os incentivos 

não-materiais (reputação positiva), e não apenas os materiais (lucros), são importantes também 

aos atores em colaboração. Verificou-se na pesquisa que a não-cooperação é percebida pelos 

atores envolvidos e há, portanto, constrangimento para os que não participam colaborando com 

o evento Carnaval. A expectativa de reciprocidade é elevada, uma vez que o Carnaval é parte 

da identidade local, e a sanção envolve perda de valor para a organização desertora (reputação 

negativa).  

Emerson, Nabatchi e Balogh (2011), a partir do compêndio de pesquisas teórico-

empíricas de diversas áreas do conhecimento, propõem um modelo com reduzido número de 

dimensões, são elas: o contexto do sistema (mais geral, com influências políticas, legais, 

socioeconômicas, ambientais etc); o regime de governança colaborativa (envolvendo a 

dinâmica de colaboração e as ações colaborativas); e a dinâmica de colaboração (o 

compromisso por princípios, a motivação conjunta e a capacidade para a ação coletiva). As 

contribuições da pesquisa foram a elaboração de proposições que podem ser validadas em 

estudos futuros, a necessidade de investigação da relação de dependência entre as variáveis 

apresentadas e o desenvolvimento de um sistema inovador de aprendizagem (interativo e 

iterativo) com aplicação prática.   

Os seres humanos se adaptam a novas situações envolvendo dilemas e tentam prosperar, 

aprendendo normas, heurísticas e estratégias. Criam inclusive instituições que podem mudar a 

                                                 
16 O modelo de governança colaborativa de Ansell e Gash (2008) guarda semelhanças com as propostas de Poteete, 

Ostrom e Janssen (2011 [2010]) e Ostrom (1998) por destacar o compromisso, a confiança, a comunicação, o 

aprendizado e os resultados como variáveis-chave para a colaboração (cooperação). 
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estrutura dos ambientes de cada um. Para construção do modelo apresentado na Figura 2, 

Poteete, Ostrom e Janssen (2011 [2010]) adotam suposições centrais da teoria comportamental 

de tomada de decisão em dilemas sociais. São elas: (1) apesar das informações incompletas, os 

atores podem, ao longo do tempo (em situações repetidas frequentemente), adquirir 

informações mais completas e confiáveis; (2) embora os atores almejem obter ganhos 

(benefícios líquidos) para si mesmos, esses são combinados com outras normas e preferências 

relacionadas aos outros participantes, as quais envolvem as ações apropriadas e os resultados 

(esperados) que afetem suas decisões; (3) os atores usam heurísticas nas tomadas de decisão 

diárias e isso pode levar à maximização dos benefícios líquidos quando envolvidos em situações 

competitivas, porém em outras situações são altamente cooperativos.  

 

Figura 2 – Cooperação nos Dilemas de Ação Coletiva na Teoria Comportamental  

 

 

Fonte: Poteete, Ostrom e Janssen  (2011 [2010], p.294) 

 

De acordo com Poteete, Ostrom e Janssen (2011 [2010]), a cooperação só é possível 

quando ocorre a criação da confiança entre os participantes de que os outros agem 

reciprocamente. É evidenciada aqui, em versão mais aprofundada do modelo de Ostrom (1998), 

a centralidade da confiança em indivíduos com reputação de confiáveis que, espera-se, façam 

uso da reciprocidade. Porém, isoladamente, a teoria comportamental não é suficiente para 
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explicar por que os indivíduos tendem a cooperar em algumas situações e em outras não. A 

inclusão de variáveis microssituacionais e de contexto faz parte da busca da compreensão do 

contexto mais amplo e do microambiente em que se encontram os diferentes atores envolvidos 

em dilemas sociais. 

No tocante ao contexto mais amplo, os autores referem-se a um quadro de análise 

institucional (OSTROM; GARDNER; WALKER, 1994 apud OSTROM, 2005), também 

utilizado por Costa (2005), que apesar de auxiliar ainda hoje muitas pesquisas empíricas, 

mostra-se limitado em relação à quantidade de variáveis necessárias aos estudos sobre a teoria 

da ação coletiva e de uso dos recursos comuns.  

Poteete, Ostrom e Janssen (2011 [2010]) sinalizam que a identificação de variáveis de 

primeira, segunda, terceira e quarta ordens depende dos avanços dos estudos e que relacionar 

variáveis não equivale a desenvolver uma teoria, mas “[...] visa auxiliar pesquisadores, 

representantes do governo e cidadãos a compreenderem o conjunto potencial de variáveis e 

subvariáveis que podem ser importantes na análise de diversas questões teóricas relacionadas à 

governança dos recursos.” (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010], p. 305, grifo dos 

autores). Nesta pesquisa, as variáveis de contexto amplo17 envolvem os antecedentes de 

cooperação ou conflito e o sistema normativo no qual se situa cada organização estudada.  

O contexto microssituacional, bem como o mais amplo, interfere na cooperação de 

indivíduos envolvidos em dilemas sociais. Estudos experimentais em laboratório ajudam a 

isolar os efeitos de qualquer condição estudada, o que não tem como ser feito na pesquisa de 

campo. A partir das pesquisas desenvolvidas, Poteete, Ostrom e Janssen (2011 [2010]) listaram 

dez variáveis microssituacionais e adotaram a seguinte classificação: as que aumentam a 

confiança e os resultados positivos em múltiplos dilemas sociais (de 1 a 6); as que se relacionam 

à diversidade de resultados (de 7 a 9); e a que é associada a baixos níveis de cooperação (10). 

As variáveis microssituacionais e seus possíveis impactos na cooperação são apresentadas no 

Quadro 1, a seguir.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 “Para diagnosticar quando os usuários tendem a investir na auto-organização em ambientes de campo, é preciso 

relacionar as variáveis contextuais amplas aos custos e benefícios prováveis percebidos pelos indivíduos em 

contextos específicos.” (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010], p.306). 
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Quadro 1 – Variáveis Microssituacionais e seus Possíveis Impactos na Cooperação 

Variáveis Microssituacionais  Possíveis Impactos 

1 Retorno marginal per capita  

Quando o retorno marginal per capita é alto, cada indivíduo 

pode reconhecer que suas contribuições fazem mais 

diferença do que fariam com baixos retornos marginais per 

capita, e que é mais provável que os outros reconheçam isso 

e contribuam. 

2 Segurança da Recompensa 
Quando a contribuição de um indivíduo é recompensada 

mesmo que a quantidade de outros contribuintes não seja 

suficiente, cada indivíduo tende a contribuir mais.    

3 Conhecimento da Reputação 
É provável que saber o suficiente sobre a contribuição 

passada dos companheiros participantes aumente os níveis 

de cooperação quando a reputação é positiva.  

4 Horizonte Temporal 

Os indivíduos podem se convencer de que mostrar 

disposição para contribuir mais cedo pode levar os outros a 

contribuir e de que, quanto mais longo for o período de 

tempo envolvido, melhor será o retorno sobre o 

investimento individual.  

5 Entrada/Saída do Grupo 

Isso permite que os participantes ingressem em 

microambientes onde os outros cooperam em um nível 

maior e os deixem quando não estão satisfeitos com os 

resultados.   

6 Comunicação Pessoal 

Quando a discussão é organizada de modo que aconteça 

face a face, a forma como as palavras são ditas, as 

expressões faciais e as ações físicas ajudam os indivíduos a 

avaliar a confiabilidade dos outros e a disposição para 

contribuir.  

7 Tamanho do Grupo 
Quando os indivíduos enfrentam um problema relacionado 

aos bens públicos, é mais provável que contribuam em 

grupos maiores do que em grupos menores.  

8 

 

Partilha de Informação sobre  
Contribuições Passadas 

Em ambientes relacionados aos bens públicos, os níveis de 

cooperação tendem a cair com o passar do tempo e os 

indivíduos ao perceberem esta tendência, tendem a parar de 

contribuir. 

9 Meios de Sanção 

Dependendo de como um meio de sanção é estabelecido e 

se as recompensas também podem ser divulgadas e se há 

comunicação, os retornos conjuntos podem aumentar ou 

diminuir.  

10 

 

Heterogeneidade nos 
Custos e Benefícios 

Em situações em que fica claro para os indivíduos que os 

outros terão mais benefícios sem arcar com os custos, os que 

possuem menos ativos podem não querer contribuir.  
Fonte: Elaboração própria com base em Poteete, Ostrom e Janssen (2011 [2010], p. 297-299), 2012. 

 

A justificativa dos autores ao apresentarem uma lista inicial de variáveis 

microssituacionais é de que previamente foi realizada quantidade significativa de experimentos 

em laboratórios e em pesquisas de campo que forneceram “uma base empírica sólida”, mas não 

definitiva. Mais esforços devem ser dedicados para identificação de novas variáveis e 

subvariáveis (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010], p.299). 
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Em síntese, a superexploração em dilemas sociais é possível quando os envolvidos na 

ação coletiva desconhecem todos os envolvidos – caso dos grupos latentes (OLSON, 1999 

[1965]) –, não possuem as condições propícias para o desenvolvimento da confiança e da 

reciprocidade, não se comunicam, não há regras estabelecidas, e carecem de um monitoramento 

eficaz e de mecanismos de sanção (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]; ANSELL; 

GASH, 2008; BEGNIS, 2007; OSTROM, 1998). 

 

 

1.2 MODELO DE ANÁLISE 

 

A adequação do modelo de análise às necessidades deste estudo pretendeu destacar a 

interdependência dos conceitos Rede Interorganizacional e Níveis de Cooperação. A 

configuração das alianças interorganizacionais, o grau de comprometimento dos atores 

envolvidos e a capacidade do grupo de lidar com situações dilemáticas levam a diferentes níveis 

de cooperação. Segundo Poteete, Ostrom e Janssen (2011 [2010]), os dilemas sociais e a 

predisposição a cooperar podem ser explicados pelas normas e preferências sociais dos 

indivíduos, mas não totalmente.  

A Teoria Geral do Comportamento Humano (rever Figura 2) de Poteete, Ostrom e 

Janssen (2011 [2010]) enfatiza o aprendizado e a confiança dos indivíduos que através de 

parcerias, formais ou informais, intentam promover o bem coletivo. Embora seja a referência 

norteadora deste trabalho, seus autores relegam a segundo plano as características da 

organização que protagoniza o processo colaborativo entre os pares. A inclusão de variáveis de 

contexto amplo e microssituacionais foi uma opção dos autores para complementar a explicação 

fornecida pelas variáveis mais subjetivas priorizadas no modelo recursivo.  

Já a proposta de Ansell e Gash (2008) guarda semelhanças com o modelo 

comportamental de Poteete, Ostrom e Janssen (2011 [2010]) ao apresentar variáveis correlatas 

às de contexto e microssituacionais, além de estarem presentes fatores como a confiança, o 

aprendizado, a importância da comunicação presencial e da origem (endógena ou exógena) das 

lideranças. No entanto, apesar de mais evidente a importância do desenho institucional no 

modelo de Ansell e Gash (2008), não fica claro como o processo colaborativo exerce influência 

nas variáveis de contexto amplo e microssituacionais.     

Dada a simplificação da realidade inerente aos modelos, o esforço para explicar a 

cooperação em ambientes dilemáticos reflete uma abordagem mais abrangente que considera a 
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influência das variáveis contextuais mais amplas (os antecedentes históricos e o sistema 

normativo) nas variáveis microssituacionais (desenho institucional). E também a influência 

destas na tomada de decisão de indivíduos “[...] que sabem dos custos e benefícios da 

cooperação, que valorizam os retornos para outros em certa medida e que usam heurísticas em 

vez de um plano completo de ação.” (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010], p. 295). 

A fim de reforçar o processo cíclico de potenciais transformações, e considerando as 

pesquisas de campo exploratórias e os modelos propostos por Poteete, Ostrom e Janssen (2011 

[2010]) e Ansell e Gash (2008), adotou-se o modelo de análise18 que consta na Figura 3. São 

destacados os aspectos histórico, normativo e institucional, e também a aprendizagem e a 

confiança, ambas relacionadas à abordagem comportamental inicialmente delineada por 

Ostrom (2008, 1998).  

 
Figura 3 – Modelo de Análise  

 
Fonte: Elaboração própria com base em Poteete, Ostrom e Janssen (2011 [2010]) e Ansell e Gash 

(2008), 2013. 

 

Sobre as variáveis macrocontextuais escolhidas para compor o modelo de análise, a 

investigação dos antecedentes históricos faz parte da chamada Starting Conditions (ANSELL; 

GASH, 2008) e, embora não seja determinante, pode sinalizar possíveis barreiras à união de 

pessoas em torno de uma causa comum. A pré-existência de uma aliança entre indivíduos de 

um local pode tornar menos onerosa a superação da inércia, da desconfiança e de desavenças 

anteriores. Este aspecto histórico favorável não é garantia de que a ação coletiva seja bem-

sucedida, mas influencia a expectativa dos envolvidos e a formação de parcerias formais e 

informais.  

                                                 
18 Segundo Quivy e Campenhoudt (1998, p.118), o modelo de análise é uma ‘lente’ de observação da realidade 

sem a qual “[...] a investigação dispersar-se-ia em várias direções e o investigador depressa se veria incapaz de 

estruturar o seu trabalho”. 
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Outra variável do contexto mais amplo refere-se ao sistema normativo – que constitui o 

arcabouço de regras impostas por autoridade externa, pela atuação dos poderes legislativos, 

executivo, judiciário e pelas forças policiais – fundamental à atuação do arranjo organizacional 

no sistema prisional brasileiro. Os antecedentes históricos e o sistema normativo são elementos 

essenciais à constituição da rede interorganizacional no sistema prisional, especialmente no que 

se refere à confiança dos envolvidos no arranjo. Embora não sejam suficientes para representar 

o contexto sócio-político e econômico-cultural do local estudado, são reducionismos 

propositais que possibilitam o trabalho de pesquisa.  

O desenho institucional refere-se à caracterização da organização nuclear da rede que 

aparece como uma dimensão microssituacional. Seus indicadores são de mensuração mais 

objetiva que os demais19, e quanto maior a transparência no processo de monitoramento, de 

aferição dos indicadores de desempenho, de fiscalização e de incentivos da instituição 

(TACHIZAWA, 2012; WEIDENBAUM, 2009; CABRAL, 2006; BROWN et al., 2000), 

maiores as chances de adesão de outras organizações parceiras à rede.  

Poteete, Ostrom e Janssen (2011 [2010]), no esboço de uma Teoria Geral do 

Comportamento Humano, tentaram articular os aspectos macro e microcontextuais e o processo 

de aprendizado e de desenvolvimento da confiança dos indivíduos que cooperam a fim de 

entender o que os leva a agir coletivamente20. Os autores admitem que o modelo proposto (rever 

Figura 2) por eles está inacabado, precisando de mais contribuições empíricas e teóricas, mas 

sugerem caminhos, via aprendizado e confiança, que delineiam explicações sobre o processo 

de cooperação.  

A necessidade de aprender tem relação com a limitação cognitiva dos indivíduos. 

Quanto menos informações se tem sobre uma situação dilemática, por exemplo, maiores os 

esforços para conhecer as normas e regras sociais, a reputação dos membros do grupo, a 

aproximação dos atores com quem haja identificação. A atuação de organizações formais ou 

informais em rede no sistema prisional exige, muitas vezes, a revisão de valores, normas e 

heurísticas aplicáveis a outros contextos. O contato pessoal para intercâmbio de informações e 

experiências é essencial e deve ser recorrente para que o conhecimento de informações 

                                                 
19 Medir com precisão os custos e benefícios percebidos pelos usuários é quase impossível (POTEETE; OSTROM; 

JANSSEN, 2011 [2010], p. 306). 
20 “O fato de muitos participantes cooperarem até mesmo em situações de dilemas sociais de um único episódio 

indica que suas preferências não são inteiramente ditadas pelas recompensas monetárias que eles recebem nos 

experimentos.” (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010], p. 288). 
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confiáveis seja cada vez menos assimétrico. O aprendizado continuado é uma das dimensões 

da abordagem comportamental de Poteete, Ostrom e Janssen (2011 [2010]) e Ostrom (2008, 

1998) e favorece o aumento do nível de confiança nas redes interorganizacionais. 

Sentir-se parte significativa de um arranjo organizacional não depende apenas da 

partilha de informações entre os envolvidos em um dilema social. É interessante que os 

envolvidos percebam a importância de sua atuação enquanto parte de um grupo, mas também 

de forma individual, se possível. Quando precisam enfrentar mudanças na situação-problema, 

surge a oportunidade dos atores contribuirem de forma criativa – soluções adaptadas à realidade 

do local (OSTROM, 1998) –, o que pode reforçar a identificação entre os demais membros do 

grupo e a reputação dos que cooperaram de serem confiáveis. No entanto, são identificados 

também os free-riders e conflitos e insatisfações podem emergir. Afinal, segundo Frohlich e 

Oppenheimer (1992 apud POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010], p. 295), “Justeza e 

justiça estão entre as normas usadas pela maioria dos indivíduos na relação com ambientes de 

ação coletiva.”  

A confiança é a segunda dimensão da abordagem comportamental e nas redes 

organizacionais do sistema prisional em estudo, com valor adicionado elevado pela participação 

de voluntários, ela possui centralidade. Os níveis de confiança determinam os níveis de 

cooperação dos arranjos. O reforço das normas aprendidas pela clareza das regras, da partilha 

dos custos e de reiterados encontros face a face tendem aumentar a identificação dos que 

colaboram (reputação) e a confiança na reciprocidade dos envolvidos. Os incentivos seletivos 

(do desenho institucional) estão diretamente relacionados à recompensa não-material dos 

envolvidos e fortalecem o senso de pertencimento do grupo. Os níveis de confiança reforçam 

os níveis de reciprocidade, e vice-versa, em um ciclo favorável à cooperação que gera 

benefícios líquidos (bem público) para toda a sociedade.  

O Modelo de Análise indica (rever Figura 3) que o aprendizado dos indivíduos pode ser 

contínuo e que a obtenção dos benefícios esperados reforça a adoção de certas normas, 

aumentando a confiança de que os participantes atuem de maneira recíproca. No entanto, além 

das modificações descritas para adequação à realidade do sistema penitenciário, o modelo 

adotado neste estudo difere do de Poteete, Ostrom e Janssen (2011 [2010]) por evidenciar seu 

caráter cíclico, em determinadas condições, incluindo o aprendizado não apenas dos indivíduos, 

mas das organizações (rever Figura 3, linha tracejada e colorida AP+).  

Admite-se nesta pesquisa que as variáveis macro e microcontextuais influenciam as 

dimensões comportamentais, aprendizado e confiança, mas também o contrário. O aprendizado 
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dos atores pode levar a mudanças na rede interorganizacional da qual fazem parte. Esta 

influência recíproca, no entanto, não será objeto de estudo desta tese, mas de pesquisas futuras. 

O conjunto de influências favoráveis à obtenção de diferentes níveis de cooperação e que são 

priorizadas neste estudo constam na Figura 4.  

 
Figura 4 –Influências Relevantes nos Níveis de Cooperação 

 

  

Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Em destaque colorido constam as variáveis comportamentais (POTEETE; OSTROM; 

JANSSEN, 2011 [2010]), aprendizado (AP) e confiança (CF), que estão inseridas na rede 

interorganizacional tanto quanto às que se referem ao desenho institucional (DI). As variáveis 

de contexto mais amplo são os antecedentes históricos (AH) e o sistema normativo (SN), que 

podem exercer influxo na caracterização do desenho institucional e no padrão de 

comportamento dos indivíduos que atuam em redes interorganizacionais.  

A recursividade do modelo está expressa nas linhas tracejadas; e mais: a linha em 

destaque colorido mostra que o comportamento dos indivíduos tem capacidade de provocar 

mudanças nas variáveis microssituacionais das redes interorganizacionais. Este aspecto reforça 

a ideia de Ostrom (1998) de que os participantes no processo de cooperação podem propor 

mudanças que sejam adequadas ao contexto da situação dilemática.  
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A busca de explicações para a cooperação em diferentes circunstâncias devem ser 

testadas exaustivamente, segundo Poteete, Ostrom e Janssen (2011 [2010]), através da 

combinação de uma série de fatores. No Quadro 2, são apresentados os conceitos, as dimensões, 

os componentes e os indicadores do modelo de análise adotado neste estudo, a fim de situar 

melhor o leitor. 

Quadro 2 – Modelo de Análise 

Conceito Dimensões  Componentes Indicadores 

R
ed

e 
O

rg
a
n

iz
a
ci

o
n

a
l 

Antecedentes 

Históricos 

  (AH1) Histórico de cooperação 

em dilema social 

(AH2) Histórico de omissão ou 

conflito em dilema social. 

Sistema 

Normativo 

  (SN1) Normas municipais, 

estaduais e federais 

(SN2) Atuação da Câmara 

Municipal  

(SN3) Atuação da Assembléia 

Legislativa 

(SN4) Atuação da Autoridade 

Policial 

(SN5) Atuação do Poder 

Judiciário 

(SN6) Atuação do Ministério 

Público 

(SN7) Atuação da Prefeitura 

(SN8) Atuação da FBAC 

Desenho 

Institucional  

 (DI1) Sistema de 

incentivos seletivos 

(DI2) 

Monitoramento 

(DI3) 

‘Desempenho’ 

(DI4) Fiscalização 

(DI5) 

Características da 

organização 

(DI6) Parcerias 

(DI1) Prêmios e punições 

(DI2) Externo e interno 

(DI3) Indicadores de reincidência, 

de custo, de segurança;  

(DI4) Prestação de contas; 

Presença de auditoria 

(DI5) Situação do Centro de 

Reintegração Social; Capacidade e 

total de presos nos regimes aberto, 

semi-aberto e fechado; tamanho 

do grupo de voluntários 

(DI6) Formais ou informais 

N
ív

ei
s 

d
e 

C
o

o
p

er
a

çã
o
 

 

Aprendizado 

 

  

(AP1) Acesso a 

informações sobre 

ações do passado 

(AP2) Normas 

partilhadas 

(AP3) Capacidade 

de mudança 

 

(AP1) Perceptibilidade; Liderança 

(AP2) Encontros periódicos; 

Identificação e conhecimento do 

Método APAC 

(AP3) Adaptação à realidade local 

 

Confiança 

 

 (CF1) 

Pertencimento 

(CF2) Expectativas 

(CF3) Reforço de 

normas 

(CF4) 

Reciprocidade 

(CF1) Papel da religião 

(CF2) Partilha dos custos 

(CF3) Clareza das regras; Clareza 

dos resultados 

(CF4) Compromisso; Opção de 

desistência  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de observações empíricas e das contribuições de Poteete, Ostrom e Janssen 

(2011 [2010]), Ansell e Gash (2008), Ostrom (2008, 1998), Cabral (2006) e Olson (1999 [1965]), 2014. 
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Após apresentação das bases teóricas deste estudo e do modelo de análise facilitador do 

processo de investigação (QUIVY; CAMPENHOUDT, 1998), o capítulo seguinte traça um 

breve panorama de experiência interorganizacional pioneira adotada no sistema prisional 

brasileiro.   
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2 O SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: O CASO DA APAC 

 

 

[...] “de presos nós não entendíamos nada. Ou se 

conhece convivendo, ou se conhece especulando”. 

(OTTOBONI, 2006 [2001], p. 27)  

 

 

A adoção dos estabelecimentos prisionais foi uma solução civilizada adotada no século 

XVI, em Londres, como sanção penal, que foi disseminada por todas as nações. A busca pela 

ordem social justificava o isolamento, a ocupação pelo trabalho, a justa duração da pena e o 

castigo para correção do comportamento do indivíduo transgressor (FOUCAULT, 2009 

[1975]). No século XVIII, Cesare Beccaria defendeu a justiça pela força da Lei, e não pela 

tortura, como o mecanismo mais humanizado para aplicação da pena (BECCARIA, 2003 

[1764]) e é considerado um dos precursores dos Direitos Humanos.  

Após mudanças na execução penal ao longo do século XIX, no panorama 

contemporâneo o sistema penitenciário mostra-se pouco harmônico e muito oneroso. A 

ineficiência social e econômica contrasta com a eficiência do Judiciário na condenação, com 

prisões cada vez mais superlotadas (MINHOTO, 2002). Lugar de bandido é na prisão? Os 

dados indicam que sim. A população carcerária cresce cada vez mais em todos os continentes. 

Há cerca de dez milhões de pessoas presas no mundo e quase metade delas estão em três países: 

Estados Unidos (2.228.424), China (1.701.344) e Rússia (676.400); o Brasil (563.526) é o 

quarto país em população carcerária (BRASIL, 2014)21.  

A situação do sistema prisional é caótica e aliada à morosidade da justiça, o quantitativo 

de presos provisórios e condenados em alojamentos precários aumenta. Privatizações22 e 

terceirizações têm sido utilizadas como alternativas à gestão exclusivamente pública 

(CABRAL; LAZZARINI, 2010; CABRAL, 2007, 2006), mas ainda sem resultados 

mensuráveis no que toca à reintegração social do condenado. A inserção de membros das 

                                                 
21 No quantitativo de presos/100mil habitantes, o ranking muda: Estados Unidos, Ruanda e Rússia possuem, 

respectivamente, 743, 595 e 565 presos/100mil hab. O Brasil aparece com 259 presos/100mil hab 

(WALMSLEY, 2011). Em maio/2014, havia 563.526 presos no país, mas computadas as prisões domiciliares 

este número passa a 711.463 presos e o país ocuparia a 3ª posição no ranking de população carcerária (BRASIL, 

2014). 
22 Minhoto (2002) alerta a respeito do contexto socioeconômico, cultural e jurídico que leva à mercantilização das 

prisões (privatização) e os riscos atrelados a esta prática. 
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organizações do terceiro setor nos estabelecimentos penais ocorre com anuência do ente estatal, 

em determinadas condições, especialmente aquelas de cunho religioso.    

Este capítulo situa a participação do terceiro setor no sistema prisional brasileiro, 

especificamente, através da criação da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, 

localizada em São José dos Campos (SP). Em seguida, são apresentadas as seguintes dimensões 

à luz dos achados empíricos: os antecedentes históricos, o sistema normativo e o desenho 

institucional da organização, além do aprendizado e da confiança entre os indivíduos que fazem 

parte da APAC. Na sequência, são elencadas situações favoráveis e desfavoráveis à cooperação 

na experiência pioneira da APAC no país.   

 

 

2.1 O TERCEIRO SETOR NO SISTEMA PRISIONAL 

 

São incertos os números a respeito do terceiro setor e, quando existem, poucos estão 

sistematizados a ponto de permitirem análises mais direcionadas. Para Amaral (2003), há 

carência de dados básicos descritivos das organizações da sociedade civil sem fins lucrativos 

(número, tamanho, áreas de atividades, distribuição geográfica, fonte de recursos, etc). A 

multiplicidade de formas e de propósitos destas instituições são confusos e, além disso, a 

ausência de esforço teórico apropriado para entender o setor no contexto nacional dificulta um 

‘diagnóstico’ mais próximo da realidade. Sabe-se que a expansão das organizações não-

governamentais (ONGs) se deu, em parte, pela redemocratização brasileira, que favoreceu o 

amadurecimento de iniciativas e de organização da sociedade civil (AMARAL, 2003).   

Na legislação brasileira, o termo organização não-governamental, equivalente ao 

terceiro setor (TACHIZAWA, 2012), não constitui figura jurídica, mas é adotado como 

sinônimo de associações civis ou fundações (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS 

ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS, 2007). Tachizawa (2012) explica que as 

ONGs são entidades de natureza privada, não públicas, que visam ações sociais 

transformadoras e, para tanto, podem estabelecer parcerias com a iniciativa privada. Parcerias 

concomitantes com os setores público e privado também são possíveis, em situação específica, 

como é o caso da APAC, apresentada na seção seguinte.   

Das tentativas de delimitação e caracterização do terceiro setor (TACHIZAWA, 2012; 

FERNANDES, 1994 apud MOURA; FERNANDES, 2009; FALCONER, 1999), ainda não se 

conseguiu incluir a diversidade de organizações existentes, especialmente as que apresentam 
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características de dois ou três setores. Em pesquisa recente, a Associação Brasileira das 

Organizações Não-Governamentais (ABONG) e o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) classificaram em dez áreas as entidades sem fins lucrativos: habitação; 

saúde; cultura e recreação; educação e pesquisa; assistência social; religião; associações 

patronais, profissionais e de produtores rurais; meio ambiente e proteção animal; 

desenvolvimento e defesa de direitos; e outras, sem classificação mais adequada. (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010b). 

Em investigação acerca do surgimento das ONGs, Salamon e Anheier (1998 apud 

AMARAL, 2003) realizaram estudo comparativo entre países em desenvolvimento (incluindo 

o Brasil) e constataram a presença crescente de atores relevantes nos processos políticos e 

econômicos. Os autores identificaram algumas características comuns aos países pesquisados: 

(a) baixa renda per capita, o que pode ser indicativo de carência educacional, de cuidados 

médicos e sanitários, nutrição, emprego e favorável à atuação do terceiro setor; (b) a classe 

média urbana, por suas habilidades técnicas e políticas e acesso a meios de comunicação e 

formadores de opinião, possui papel relevante na formação do terceiro setor; (c) governos 

autoritários tendem a inibir o desenvolvimento do terceiro setor; (d) baixos níveis de gastos 

governamentais na área social não favorecem o surgimento do terceiro setor; (e) há conexão 

entre religião (especialmente as judaico-cristãs) e o terceiro setor, especialmente, nas 

motivações do voluntariado e filantropia.   

As organizações do terceiro setor brasileiras são recentes e as pioneiras no país, cuja 

fundação ocorreu nos anos 70, possuíam vínculos com as igrejas cristãs, contrastando com a 

tendência à diversificação das organizações mais novas (TACHIZAWA, 2012). Umas das 

fragilidades mais questionadas nas referidas organizações trata-se da falta de transparência e da 

falta de fiscalização frequente por parte de instâncias governamentais. Isto se dá porque por sua 

natureza não lucrativa, as organizações não-governamentais não são alvos freqüentes de 

controle e regulação do governo, por isso Weidenbaum (2009) e Brown et al. (2000) alertam 

sobre a necessidade das ONGs reforçarem sua responsabilidade através de maior transparência 

na prestação de contas (das atividades e das condições financeiras) tanto para seus membros 

quanto para a sociedade em geral. Malena (1995) chama atenção para outras fragilidades das 

ONGs: capacidade de gestão limitada; reduzidos níveis de auto-sustentabilidade; ruídos na 

comunicação inter-organizacional.  
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Dentre as sugestões e iniciativas para redução da desconfiança23 em relação às ONGs 

estão: a eleição dos dirigentes e/ou membros da diretoria da associação; referendos de membros 

sobre questões-chave; a contínua qualificação para os atores-chave; a elaboração de novos 

modelos de desenvolvimento de carreira e espaços de discussão que estimulem intercâmbio de 

pessoal de empresas, do governo e do meio acadêmico com setores da organização não-

governamental (WEIDENBAUM, 2009). Além disso, Brown et al. (2000) recomendam o uso 

eficiente dos recursos; a prestação de contas a todos os envolvidos; foco nos valores 

fundamentais da sociedade representada (que podem mudar no decorrer do tempo); e interesse 

na aprendizagem social decorrente da experiência.  

Tachizawa (2012) complementa reiterando que a transparência na construção e 

divulgação de indicadores de gestão pode facilitar o monitoramento interno e externo, 

minimizando a desconfiança da sociedade quanto à atuação das organizações não-

governamentais. Da mesma maneira, Weidenbaum (2009) e Brown et al. (2000) acreditam que 

ao invés de enfraquecer tais mudanças aumentarão a credibilidade e a eficácia das ONGs.  

A experiência de co-gestão de uma organização religiosa do terceiro setor foi o modelo para a 

criação dos estabelecimentos investigados na etapa empírica deste estudo, por isso as 

especificidades das ONGs de cunho religioso são brevemente descritas a seguir. 

 

 

2.1.1 Organizações Religiosas Não-Governamentais 

 

Apesar de quantitativamente não serem expressivas, as ONGs religiosas, em 

levantamento recente da ONU, possuem poder de influência, especialmente, pela capacidade 

de construção de alianças com comunidades religiosas do mundo inteiro (NORAD, 2013). Tais 

organizações internacionais estão em ascensão e têm demonstrado cada vez mais preocupação 

com o desenvolvimento e a ajuda humanitária; o interesse dos acadêmicos tem aumentado 

também na tentativa de mapeá-las e entender melhor suas motivações e a importância da 

identidade religiosa24 no processo colaborativo (PETERSEN, 2010).   

                                                 
23 Ansell e Gash (2008) e Brown et al. (2000) questionam, inclusive, se os interesses defendidos por ONGs não 

podem ser, em alguns casos, meios utilizados por líderes (carismáticos) para obtenção de interesses próprios.  
24 Petersen (2010) sugere o avanço nas pesquisas empíricas e chama a atenção para taxonomia das ONGs religiosas 

em progressistas e conservadoras, visto que há um senso comum de que as organizações não-governamentais 

religiosas sejam conservadoras, mas nem todas o são.  
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Quanto ao papel de organizações religiosas não-governamentais, Berger (2003) defende 

que sua relevância no ativismo social traz ganhos na esfera social, financeira, cultural e 

espiritual. Segundo o autor, a categorização das ONGs é feita, em geral, com base na região de 

atuação, no grupo que representa ou na sua missão, mas as organizações religiosas não são 

percebidas a partir destas simples classificações25. Petersen (2010) sugere questionamentos que 

facilitariam o estudo sistemático das ONGs religiosas, que precisam ser conhecidas enquanto 

um grupo. O que as distingue de outras organizações? O que as caracteriza como um grupo? 

Faz sentido considerá-las como um grupo? 

Organizações religiosas não-governamentais possuem missão e atuação guiadas pelo 

caráter sagrado da vida humana e acreditam na capacidade das pessoas para transformar sua 

própria condição e daqueles ao seu redor (BERGER, 2003) através da religiosidade 

(PETERSEN, 2010). Mas esta capacidade de mudança dos indivíduos divide os pesquisadores 

que avaliam o papel da religião e reforçam (ou questionam) diferentes valores como a honra 

(BICCA, 2005), a estrutura punitiva (FOUCAULT, 2009; PASTANA, 2009; SULLIVAN, 

2004), a mediação de conflitos (LOBO, 2005), a moral, a ética (MANSILLA, 2007), o caráter 

ressocializador (OTTOBONI, 2006 [2001], 2004; OTTOBONI; FERREIRA, 2004), a revisão 

de significados (RODRIGUES, 2005), a percepção simbólica (MASSOLA, 2005, 2001).  

Dias (2005) contesta a perspectiva utilitarista associada comumente à religião e 

argumenta que para a administração dos presídios, menos pela reputação e mais pelo interesse 

funcional, os presos religiosos são mais calmos e dão menos trabalho, em termos disciplinares. 

Segundo a autora, a partir dos resultados de pesquisas realizadas em duas penitenciárias não há 

qualquer tipo de vantagem ou benefício concedido a presos unicamente por pertencerem à 

igreja26. O fato de ser religioso em um ambiente onde as regras internas devem ser cumpridas 

gera ainda mais conflito aos evangélicos que são considerados indignos de pertencerem ao 

mundo do crime, portanto, não há qualquer associação à imagem positiva do condenado 

(BICCA, 2005): nem pela administração prisional, nem pelos encarcerados.  

Apesar de reconhecer que a religião não é unicamente um instrumento de opressão e de 

punição da massa carcerária, pois traz em si outros significados, Dias (2005, p. 52) reitera “[...] 

que ela está longe de se constituir como elemento sinalizador de qualquer processo de 

                                                 
25 Os resultados da pesquisa em parceria do IBGE e da ABONG, com dados de 2010, já apresentam as organizações 

religiosas em classificação à parte. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010b). 
26 Algranti (2011) identificou que os presos evangélicos são beneficiados pela proibição de uso da violência entre 

eles e que o respeito às regras e rituais de uma religião pode ser um meio de ascensão (liderança) dentro deste 

grupo.   
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ressocialização.” Porém, Rodrigues (2005), ao estudar uma penitenciária feminina, percebeu o 

discurso religioso como uma forma de inserção positiva das internas na sociedade, ainda que a 

reflexão seja moldada pelos valores da instituição religiosa. Ottoboni (2012b, 2006 [2001]) 

ressalta a fundamental participação da comunidade no processo de reintegração social dos 

apenados e considera igualmente relevante a presença da prática religiosa e do desenvolvimento 

da espiritualidade como meio de transformação do indivíduo.  

Na prática, o comprometimento da sociedade civil com a segurança pública pode 

ocorrer na fiscalização e supervisão de serviços públicos – sob risco de conflitos e cooptação – 

ou através de uma parceria construtiva, dependente da articulação de interesses dos envolvidos 

nas áreas da ordem pública e da justiça somada à flexibilidade da administração pública, capaz 

de proporcionar a infra-estrutura institucional (MACAULAY, 2005).  

Este contexto assemelha-se ao da experiência brasileira de uma entidade civil na gestão 

de uma organização prisional, iniciativa do grupo religioso católico da Pastoral Carcerária 

(PCr), em 1972, na cidade paulista de São José dos Campos. A prioridade desta associação era 

oferecer condições para ressocialização dos indivíduos, objeto do Artigo 1º da Lei de Execução 

Penal (BRASIL, 1984), a partir de sua dupla função, a jurídica e a espiritual, porque, segundo 

Ottoboni (2006 [2001]), este foi o meio encontrado para resguardar os direitos dos apenados e 

estabelecer a condição de órgão parceiro da Justiça.  

 

 

2.2 A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS 

 

Um dos estabelecimentos prisionais assistido pelo grupo religioso católico é também 

conhecido como Associação de Proteção e Assistência aos Condenados e seu modus operandi, 

adaptado ao longo de décadas, contribuiu para a sistematização do chamado Método APAC, 

uma orientação geral baseada em elementos norteadores dos trabalhos prisionais (OTTOBONI; 

FERREIRA, 2012; OTTOBONI, 2006 [2001], 2004, 1997). O Método APAC se estrutura em 

torno de diversos tipos de apoio aos apenados – religioso, educacional, de saúde, 

profissionalizante, social, jurídico e material, conforme garantido no Artigo 11 da Lei de 

Execução Penal (BRASIL, 1984) – e é direcionado para os três regimes do sistema prisional: 

fechado, semi-aberto e aberto.  

Os preceitos da metodologia apaqueana incluem mudanças na forma de denominar as 

prisões e os internos, respectivamente, por APACs e recuperandos. Cada um dos apenados deve 
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ser identificado pelo próprio nome, sem o uso de apelidos. A centralidade do respeito à 

dignidade dos indivíduos é extensiva aos seus familiares, que são convidados a participarem 

ativa e voluntariamente dos serviços prestados na unidade prisional. As atividades religiosas 

estão presentes e a frequência às mesmas, em geral, é obrigatória. A inserção do preso na APAC 

se dá mediante concordância (por escrito) com as regras institucionais, dentre as quais está 

incluída a participação em atividades religiosas. 

Os elementos fundamentais do Método APAC (OTTOBONI, 2006 [2001]) podem ser 

resumidos em: 1) Participação da comunidade; 2) O recuperando ajudando o recuperando; 3) 

Trabalho; 4) A religião e a experiência de Deus; 5) Assistência jurídica; 6) Assistência à saúde; 

7) Valorização humana (base do Método APAC); 8) Atuação da família; 9) O voluntário (e sua 

formação); 10) Centro de Reintegração Social; 11) Mérito; 12) Jornada de Libertação com 

Cristo. Para a aplicação dos doze elementos fundamentais, o Método APAC pressupõe o aval 

do poder público nos cuidados com a população prisional. Desde a iniciativa pioneira de maior 

atuação da sociedade civil no sistema prisional na década de 1970, houve mobilização de 

diferentes lideranças religiosas e jurídicas interessadas em disseminar as organizações 

prisionais que aplicassem o Método APAC.  

A criação de prisões apaqueanas no Brasil se deu mais intensamente nos últimos quinze 

anos e, conforme a Tabela 1, existem atualmente 126 APACs organizadas juridicamente, e 

filiadas à FBAC, localizadas em 8 estados brasileiros (FRATERNIDADE BRASILEIRA DE 

ASSISTÊNCIA AO CONDENADO, 2014c). 
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Tabela 1 – Distribuição Geográfica das APACs Filiadas à FBAC 

 
Fonte: Fraternidade Brasileira de Assistência ao Condenado, 2014c. 

 

O Método APAC foi adaptado também em diferentes países, quais sejam: Alemanha, 

Cingapura, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Estados Unidos, Hungria, 

Lituânia, México, Moldávia, Nova Zelândia e Noruega (FRATERNIDADE BRASILEIRA DE 

ASSISTÊNCIA AO CONDENADO, 2014c; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS, 2011). No Canadá e na Escócia está em andamento a organização formal de 

uma instituição prisional similar à APAC (PRISON FELLOWSHIP INTERNATIONAL, 

2013). 

A Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC), entidade jurídica de 

utilidade pública, surgiu a partir da disseminação das APACs no país com o propósito de manter 

a unidade de projetos da APAC e fornecer subsídios para aprimorar a legislação nacional de 

execução penal. A FBAC, após pesquisar o universo de APACs nacionais, adota uma 

classificação adaptada de Ottoboni (2006 [2001]), segundo o Quadro 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Estados
APACs Filiadas 

à FBAC

Percentual 

(%)

Espírito Santo 2 2%

Maranhão 4 3%

Minas Gerais 113 89%

Mato Grosso 1 1%

Paraná 3 2%

Piauí 1 1%

Rio Grande do Norte 1 1%

Rio Grande do Sul 1 1%

Total 126 100%



50 

 

 

Quadro 3 – Classificação das APACs e suas Competências 

Classificação Competências 

 
Grupo 1 

 

Administração do Centro de Reintegração Social27 pela APAC, em 

prédio próprio, sem o concurso das polícias e de agentes 

penitenciários, com aplicação total dos doze elementos fundamentais 

do Método APAC 

Grupo 2 

Administração do Centro de Reintegração Social pela APAC, em 

prédio próprio, sem o concurso das polícias e de agentes 

penitenciários, com aplicação parcial dos doze elementos 

fundamentais do Método APAC 

Grupo 3 

 
APACs em processo de implantação ou fase de construção do Centro 

de Reintegração Social  
 

Fonte: Fraternidade Brasileira de Assistência ao Condenado, 2014c. 

 

Essa subdivisão em grupos é válida, inclusive, para APACs do exterior, mesmo se 

adaptadas às realidades, tradições, culturas, usos e costumes, legislação e organização judiciária 

locais. Para a pesquisadora, tal classificação das prisões foi um ponto de partida para o 

levantamento de dados e informações a ser detalhado no próximo capítulo. 

Ao considerar a atuação da sociedade civil na promoção de serviços de utilidade pública, 

como no sistema prisional, surgem questionamentos sobre aspectos legais, interesses da 

sociedade, capacidade de mobilização da comunidade, atuação do Estado, disponibilidade para 

mudanças, risco de terceirização do serviço público, capacidade de adaptação do Método 

APAC a diferentes ambientes institucionais, além de aspectos culturais e locais que viabilizem 

a criação de uma prisão no modelo apaqueano.  

A manutenção de uma unidade prisional com a aplicação de todos os doze elementos 

preconizados pelo Método APAC e sem a presença de força policial é possível, em 

determinadas condições a serem investigadas, como ocorre em Itaúna (APAC-ITAÚNA, 2010) 

e Nova Lima (FRATERNIDADE BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO CONDENADO, 

2012), situadas em Minas Gerais. A organização precursora, no entanto, foi a APAC de São 

José dos Campos, de São Paulo, apresentada na próxima seção.  

                                                 
27 A Lei de Execução Penal disciplina o cumprimento dos regimes semi-aberto em colônia agrícola, industrial ou 

similar, e o regime aberto em Casas de Albergado, local geralmente sem orientação e fiscalização. O Centro de 

Reintegração Social da APAC propõe-se a aplicar os regimes aberto e semi-aberto, sem que seja necessário o 

distanciamento dos apenados da sua cidade natal.   
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Para descrição dos achados empíricos, são considerados os conceitos primários 

presentes no modelo de análise deste estudo: Rede Interorganizacional (Seção 2.2.1) e Níveis 

de Cooperação (Seção 2.2.2), ilustrados no capítulo anterior (Quadro 2). 

 

 

2.2.1 Características da Rede Interorganizacional 

 

Por sua incapacidade de resolver isoladamente um problema coletivo comumente 

relacionado ao sistema prisional brasileiro, a APAC, uma Public Management Network 

(AGRANOFF, 2007), desde seu início prescinde da presença de parceiros dispostos a colaborar. 

São eles: organizações do primeiro, segundo e terceiro setores e demais membros da sociedade 

interessados em contribuir com a promoção de ações que visem o cumprimento da pena de 

forma humanizada, favorecendo a possível ressocialização dos indivíduos e a redução dos 

índices de violência local.  

Nesta seção são abordadas sequencialmente as dimensões do contexto amplo da rede 

interorganizacional do sistema prisional, quais sejam (i) os antecedentes históricos e (ii) o 

sistema normativo; e a dimensão microssituacional, que é (iii) o desenho institucional da APAC 

joseense. Em seguida, são levados em conta os indicadores de cada dimensão: (i) o histórico de 

cooperação ou conflito na resolução de algum dilema social; (ii) a existência de normas 

municipais e estaduais favoráveis à atuação da APAC e a atuação de atores do sistema judiciário 

e (iii) a presença de prêmios e punições; o monitoramento interno e externo; indicadores de 

segurança, de custo, de reincidência; a presença de auditoria e de prestação de contas; a 

capacidade e o total de presos nos regimes aberto, semi-aberto e fechado; tamanho do grupo de 

voluntários; a presença de parcerias formais ou informais. 

 

 

2.2.1.1 Antecedentes Históricos 

 

A ideia de criar uma entidade autônoma, mas não independente, para dar maior 

assistência à população penitenciária surgiu da vivência de membros da Pastoral Carcerária28 

de São José dos Campos (SP), na década de 1970, que acreditavam ser restritas as ações sociais 

                                                 
28 Grupo ligado à Igreja Católica preocupado com a preservação dos diretos humanos dos presos sem data exata 

(década de 1950) de surgimento (PASTORAL CARCERÁRIA, 2013).  
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realizadas via instituição religiosa. O reconhecimento de que a Pastoral Carcerária possuía 

limitações para transformar a situação do sistema penitenciário foi o passo inicial para a 

formação de uma nova organização envolvendo, a priori, membros da PCr dispostos a propor 

mudanças.  

Os resultados de uma década de pesquisas teóricas e de campo em diversas unidades 

penais do estado paulista pelos componentes do grupo eram apresentados regularmente nas 

reuniões em que discutiam alternativas à execução penal em vigor. O grupo era coeso, religioso, 

heterogêneo e capaz de sacrifícios pessoais em nome de um bem maior (OTTOBONI, 2006 

[2001]), disposto a assumir custos elevados para a obtenção de benefícios coletivos (OLSON, 

1999 [1965]). Apesar disso, a saída de um pequeno grupo da inércia não era suficiente para 

levar à mudança de paradigma esperada. O líder do grupo de voluntários, Mário Ottoboni, 

constatou que 

Uma equipe da Pastoral Penitenciária, sem o respaldo do Poder Judiciário, 

dificilmente consegue dar continuidade, por muito tempo, à sua missão, pois, 

surgidas as dificuldades, perseguições, calúnias e difamações, não tem a quem 

recorrer, sucumbindo ou mudando sua atividade de local. Desse modo, levará 

o preso a desacreditar definitivamente nos propósitos dos grupos cristãos que, 

bem-intencionados, mas sem estrutura, desejam ajudar. (OTTOBONI, 2006 

[2001], p.32) 

O processo de mudança no sistema prisional era complexo, especialmente em um setor 

hermético e de responsabilidade do Estado. Para dar suporte legal à organização que se formava 

e lidar com as instâncias governamentais das esferas municipal, estadual e federal e com as 

demais organizações representantes dos direitos humanos, foi criada uma associação. Uma 

entidade civil de direito privado29 que, como órgão parceiro da Justiça, facilitaria o respaldo do 

Poder Judiciário e o apoio do juiz da comarca na solução do problema social de aumento da 

violência local, por ineficiência do sistema prisional punitivo em vigor. 

A organização, juridicamente constituída30, composta exclusivamente por voluntários31, 

possuía propósitos espirituais, agregando esforços com outras organizações cristãs pelo 

cumprimento das normas internacionais e nacionais de direitos humanos. Tratava-se de uma 

                                                 
29 Tachizawa (2012, p.13), sobre o processo de criação de ONGs, sinaliza que “São diversas as instituições das 

quais saem pessoas ou grupos para fundar uma nova entidade, geralmente continuando atividades e projetos já 

empreendidos [...].”  
30A Lei nº 2.849, de 27 de maio de 1981, reconhece a APAC como uma entidade de utilidade pública (SÃO 

PAULO, 1981). 
31 A APAC joseense não possuía nenhum membro remunerado em seu quadro de funcionários (voluntários), 

situação diferente da vivenciada atualmente nas demais APACs (OTTOBONI, 2012b).  
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organização não-governamental, formalizada em 1974, que estava vinculada aos valores 

religiosos católicos, dada a realidade da época32.  

A intenção era que, através do envolvimento da sociedade civil e do aprendizado 

continuado dos membros do grupo, tendo como base a experiência empírica, fosse aprimorada 

a metodologia de trabalho da APAC. As pesquisas na área do Direito e da realidade vivenciada 

pelos presos (OTTOBONI, 2012a) proporcionaram a sistematização, ao longo dos anos, da 

metodologia que culminou no chamado Método APAC, com a descrição detalhada dos doze 

elementos anteriormente citados, dentre outros procedimentos. A aplicação total dos doze 

elementos constitui desafio das Associações de Proteção e Assistência aos Condenados à 

medida que se desenvolvem (OTTOBONI, 2012b), mas existem outros aspectos importantes a 

serem levados em conta, como a psicologia do preso, o trabalho externo, as saídas autorizadas 

em família, o regulamento disciplinar, o decálogo da APAC, a regulamentação da transferência 

de presos. 

Constata-se que a estruturação da primeira APAC foi antecedida por uma experiência 

de cooperação entre indivíduos dispostos a estabelecer uma nova forma de promover a 

execução penal. As Starting Conditions (ANSELL; GASH, 2008) pareciam favoráveis ao início 

do processo colaborativo. A intenção da equipe voluntária não implicava, no entanto, em 

assumir o papel do Estado, mas em mobilizar atores interessados em parcerias construtivas 

(MACAULAY, 2005) dispostas a enfrentar um dilema social em agravamento - o mal coletivo 

progressivo, conforme Orenstein (1993).  

A intenção primeira da APAC era conseguir auxiliar as autoridades judiciárias e 

policiais dentro dos estabelecimentos prisionais, assistindo os condenados, promovendo e 

fiscalizando os benefícios penitenciários. Era essencial, portanto, a adesão de atores do sistema 

normativo ao ideal apaqueano de garantir o respeito à dignidade humana no ambiente prisional 

brasileiro. 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Na década de 1970, 91,8% da população declarava-se da religião católica em contrapartida a 64,6% das pessoas 

pesquisadas em 2010 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010a). 



54 

 

 

2.2.1.2 Sistema Normativo 

 

O problema coletivo da violência crescente e da falência do sistema prisional enfrentado 

de forma diferenciada pela APAC paulista chamou a atenção de representantes de diferentes 

instâncias governamentais. À medida que foi se desenvolvendo a experiência humanizada de 

execução da pena, o empenho dos membros da associação na formação de uma rede 

multiorganizacional contribuiu para mudanças na legislação nacional. 

Antes da reforma parcial dos Códigos Penal e de Processo Penal, assessores do Ministro 

da Justiça do governo de Ernesto Geisel fizeram-se presentes na APAC joseense para pesquisas 

e participação no cotidiano da prisão (OTTOBONI, 2012a). A necessidade vivenciada pela 

associação na descentralização da pena visava o direto do apenado de preservar elos afetivos 

com a proximidade de familiares, aumentar a segurança e o controle populacional das prisões 

e melhorar as instalações e infra-estrutura dos presídios (menores e melhor administrados). A 

Lei N° 6.416/77, segundo Ottoboni (2006 [2001]), respaldou-se nesses argumentos antes de sua 

publicação.  

Outro exemplo de mudança na legislação refere-se aos Artigos 69 (§1º) e 80 da Lei de 

Execução Penal (N° 7.210/1984), que sugerem a participação da comunidade na fiscalização 

do cumprimento da pena. Como ressaltou Ottoboni (2012a, p.50), em momento anterior à 

promulgação da LEP 

[...] o artigo 4º da Lei de Execução Penal que dispõe sobre a participação da 

comunidade na recuperação do preso, foi inspirado no uso da APAC MÃE, 

que inaugurou esse procedimento, em 1973, em São José dos Campos, e 

contou com a adesão do prof. Jason Albergaria, integrante da comissão que 

pleiteou sua inclusão no anteprojeto da Lei de Execução Penal. Outros 

dispositivos também tiveram como modelo de êxito as práticas adotadas 

naquele tempo, como a saída autorizada, inspirada no sucesso da participação 

dos recuperandos nas festividades de natal e, fim de ano, com as respectivas 

famílias. 

A atuação da associação civil paulista através de um modelo organizacional trissetorial 

no sistema prisional – envolvendo Estado, Sociedade Civil e Mercado – passou a representar 

um novo paradigma, com suporte legal. Apesar de incertezas e fragilidades presentes nos 

aspectos sócio-cultural e político-institucional, a sistematização de uma alternativa ao modo 

tradicional de execução da pena ganhou adeptos. Ou seja, como preconizava Ostrom (2008, 

1998), as soluções inovadoras adaptadas à realidade local podem representar o começo da 

resolução de determinado dilema social. 
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Em 1983, por conta das condições insalubres, o Presídio Humaitá, localizado em São 

José dos Campos, encerrou suas atividades. A APAC joseense, com anuência de autoridades 

locais, responsabilizou-se pela reforma do estabelecimento com recursos angariados na 

comunidade na expectativa de reabertura da instituição. Do poder local, enquanto o Juiz da 

Comarca e o Promotor de Justiça mostraram-se dispostos a apoiar a atuação organizacional 

inovadora, as autoridades das Polícias Civil e Militar expressaram desconfiança em relação à 

proposta apaqueana. Neste contexto de conflito emergente, Ottoboni (2012a, p.44-45) relata 

que   

O juiz e o promotor, quando visitaram o presídio [único da cidade, que 

encontrava-se em situação precária], ficaram entusiasmados com a 

transformação do estabelecimento. Convocaram, então, o Delegado de 

Polícia, o Comandante da polícia Militar e, o Presidente da APAC, para uma 

reunião, destinada a decidir a reabertura do Presídio, desativado sob a 

alegação de não reunir condições de segurança para abrigar presos. [...] a 

resposta das duas autoridades foi negativa. O juiz, então, dirigiu-se ao 

Presidente da APAC, consultando-o da possibilidade da Entidade dirigir o 

Presídio sem o concurso da Polícia Civil e Militar. Foi solicitada uma semana 

para consultas aos demais dirigentes e a resposta foi positiva. Certamente, 

após contatar o Tribunal de Justiça, sua Excelência baixou a competente 

resolução, autorizando a APAC a começar o seu trabalho, inicialmente com 

35 condenados [...]. 

A resistência das autoridades policiais à forma de trabalho da APAC, à época, pode estar 

relacionada à maior proximidade desses profissionais do cotidiano do sistema prisional e da 

não aceitação da visão humanista das organizações religiosas. A desconfiança de que poderia 

haver uma sobreposição de funções pode ter causado desconforto também. No entanto, em 

decisão inédita, o Juiz da Comarca propôs a administração do prédio público pela APAC, que 

não possuía condições de assumir funções governamentais33 e as parcerias com as autoridades 

locais foram fundamentais para a execução da pena de forma humanizada.         

Em meados da década de 1980, o apoio do Poder Judiciário e do Ministério Público 

foram importantes, mas não suficientes, visto que sem a adesão da comunidade seja através de 

voluntários, seja através de doações em recursos, não seria possível à APAC trabalhar com a 

execução penal. Era necessário o engajamento de mais membros interessados no cumprimento 

humanizado da pena sob supervisão direta de uma entidade civil. Caso contrário, a opção dos 

                                                 
33 Os recursos foram levantados na própria comunidade. Além disso, segundo Ottoboni (2012a), durante os três 

primeiros meses de funcionamento da APAC sem o concurso das Polícias Civil e Militar todos os custos 

(administrativos e operacionais) foram pagos com doações, sem contribuições do governo local. Esta, no 

entanto, não é uma situação almejada pela associação, uma vez que o Estado deve arcar com os recursos 

necessários à manutenção do estabelecimento prisional.  



56 

 

 

indivíduos pela omissão ou deserção prevaleceria sobre o conjunto normativo que, neste caso, 

isoladamente, não faria emergir a cooperação.   

Para Poteete, Ostrom e Janssen (2011 [2010]), o contexto amplo, que envolve os 

Antecedentes Históricos e o Sistema Normativo (Rever Figura 3), são etapas que facilitam o 

entendimento da escolha de potenciais membros cooperarem, ou não, em situações específicas. 

Apesar de não ter havido unanimidade no apoio à APAC de São José dos Campos, é possível 

afirmar que a criação de legislação específica à execução penal e o compromisso do Ministério 

Público e do Poder Judiciário, face à resistência das Polícias Civil e Militar, foram cruciais para 

a atuação da associação. No que se refere ao Juiz da Comarca, sem o apoio dele dificilmente a 

rede tem condições de executar as suas atividades. Com o apoio dele a situação fica menos 

desfavorável, mas ainda desafiadora.  

Neste contexto, a capacidade de articulação de Mário Otobonni na sociedade joseense 

– facilitative leadership (ANSELL; GASH, 2008) – contribuiu para a formação de novas 

parcerias, paulatinamente. A aproximação com organizações privadas também já havia sido 

iniciada para compor a rede interorganizacional de apoio à ressocialização dos condenados. O 

conhecimento da metodologia da APAC e a verificação de sua abordagem na prática não 

ocorreram de forma imediata e, por seu caráter inovador, geravam mais desconfiança do que 

identificação com a causa.  

Deduz-se que, por ser um pré-requisito exigido dos voluntários, a empatia com a 

metodologia apaqueana pode ser considerada uma das primeiras barreiras à entrada na rede 

interorganizacional do sistema prisional. Não obstante, considerando que a ausência da relação 

trissetorial descaracterizaria a concepção de APAC, o empenho na formação de novas parcerias 

sempre foi priorizado para a sustentação da rede supracitada.  

Adicionalmente, o contexto microssituacional (rever Figura 3) agrega informações 

sobre como o desenho institucional pode contribuir para a decisão das pessoas cooperarem ou 

permanecerem na inércia frente a um dilema social (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 

[2010]). Este é o assunto abordado na sequência.  
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2.2.1.3 Desenho Institucional  

 

A APAC tem como objetivo primeiro contribuir com a harmônica integração social do 

condenado e, através da ação coletiva e da aplicação de metodologia específica, com a 

expectativa de redução do nível de violência no longo prazo. O modelo institucional apaqueano 

possui divergências em relação ao sistema penitenciário tradicional e alguns desses aspectos 

são aqui destacados. 

O acesso à unidade penal apaqueana ocorre de forma intencional por solicitação 

manuscrita do condenado que cumpre pena em regime fechado e que, ciente das regras 

diferenciadas da associação, depende de determinação judicial para que seja feita a sua 

transferência. São priorizados pelo Juiz os indivíduos condenados34, independente do tipo de 

crime, que possuam residência fixa na jurisdição da Comarca.  

Quando a transferência do preso é efetivada, logo na chegada à APAC o mesmo é 

recebido por uma comissão que explica todas as regras da instituição, incluindo o sistema de 

prêmios e sanções aos recuperandos que, respectivamente, cumprem e infringem as regras 

internas35. As informações sobre o comportamento dos apenados ficam sistematizadas em 

quadro acessível a todos da galeria do respectivo regime e as faltas e acertos são computados, 

em um sistema de pontuação (OTTOBONI, 2006 [2001]).  

Na experiência pioneira da APAC paulista, sem a presença da força policial ou de 

carcereiros, o monitoramento interno e externo dependia apenas de voluntários. Havia um 

sistema de rodízio estabelecido entre o grupo de voluntários para definir o responsável pela 

recepção, pelo monitoramento noturno das celas, pelo cuidado com os enfermos, pelas 

atividades administrativas, pela escolta dos apenados para atendimento médico ou presença em 

audiências, para realização de palestras, fiscalização da ordem etc. A presidência da APAC, 

exercida também sem remuneração por um voluntário, era escolhida a cada dois anos por 

membros do Conselho, através de eleição. Vale destacar que na APAC de São José dos Campos, 

após a progressão de regime para semi-aberto ou aberto, os recuperandos recebiam novas 

atribuições, assumindo papéis que antes eram incumbência dos voluntários (como algumas das 

                                                 
34 Inicialmente, a APAC joseense trabalhou com presos provisórios, mas a experiência mostrou que a metodologia 

não era tão eficaz nestes casos, conforme Ottoboni (2006 [2001]) destaca, pois a expectativa da não condenação 

superava o interesse no compromisso de seguir à risca as regras da organização. 
35 As regras internas formais referem-se ao Regime Disciplinar da APAC (APAC-ITAÚNA, 2009). 
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funções mencionadas acima). Os egressos também eram convidados a contribuir como 

voluntários na APAC em que anteriormente cumpriram pena.   

Como no sistema prisional tradicional, a APAC paulista também denotava preocupação 

com os indicadores de custo por manutenção do apenado, de reincidência no crime e de fuga 

da unidade penal. Nos cálculos da associação, há melhoria de todos os indicadores em relação 

ao sistema prisional (OTTOBONI, 2006 [2001]; OTTOBONI; FERREIRA, 2012; 

OTTOBONI, 2012a) – inclusive em relação às modalidades com participação de atores 

privados, aferidos por Cabral (2006) – no entanto, apesar dos dados promissores, os indicadores 

ainda despertam desconfiança da sociedade civil (em especial da comunidade acadêmica) pela 

ausência de auditoria independente para averiguar os resultados.   

Para fins disciplinares, Ottoboni (2006 [2001]) recomenda que o limite máximo de 

apenados cumprindo pena nos três regimes deve ser de até 200 pessoas. Seu argumento 

assemelha-se ao de Olson (1999 [1965]), quando este ressalta que em grupos privilegiados a 

organização formal e o custo não podem ser assumidos por uma pessoa e os indivíduos podem 

ver e ser vistos, como mecanismo de controle. Sobre o quantitativo de voluntários, no entanto, 

nota-se que quanto maior o contingente de interessados, mais elevada a distribuição dos custos 

na provisão de um bem público. Portanto, não há indicação de quaisquer limites ao total de 

pessoas interessadas em cooperar com o funcionamento da unidade penal.  

Desde o início das atividades na APAC joseense, houve preocupação com a necessidade 

de atuação mais direta da sociedade civil na execução da pena. A sensibilização das autoridades 

governamentais, de empresários locais e da sociedade, em geral, acerca do diferencial da 

metodologia apaqueana e da expectativa de melhoria de um problema social no longo prazo 

não ocorreram de maneira repentina. Mário Ottoboni e sua equipe dedicavam-se à criação e 

sistematização do chamado Método APAC na tentativa de criar um referencial padronizado 

capaz de esclarecer aspectos do modus operandi da nova proposta de gestão de um 

estabelecimento prisional.  

A ênfase na transparência dos processos, destacada por Ansell e Gash (2008), tende a 

ser um mecanismo de atração e de permanência de cooperantes à causa apaquena. Como consta 

no Modelo de Análise (rever Quadro 2), a existência de um sistema de incentivos seletivos, o 

efetivo monitoramento e a possibilidade de acompanhamento sistemático dos resultados, por 

meio de indicadores, por exemplo, podem estimular a constância dos voluntários atuantes no 

processo de cooperação no sistema prisional. A satisfação dos membros da rede 

interorganizacional pelo interesse de novos parceiros disponíveis para integrar a ação coletiva 
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é cautelosa, dado o elevado índice de deserção antes mesmo do término da etapa de treinamento 

(OTTOBONI; FERREIRA, 2010), por exemplo, de voluntários que atuarão dentro da APAC.  

Embora o tamanho do grupo de voluntários seja relevante visto que deve prover 

benefícios coletivos (OLSON, 1999 [1965]), na resolução de dilemas sociais que envolvam 

bens públicos, é esperada a deserção dos indivíduos a médio ou longo prazos. Neste caso, 

Poteete, Ostrom e Janssen (2011 [2010]) destacam que uma das variáveis a serem investigadas 

pode ser a segurança da recompensa, na qual a real contribuição de um indivíduo para o 

funcionamento da rede interorganizacional compensa a atuação insuficiente dos demais. Ou 

seja, a participação de um único membro dedicado ao cumprimento das regras institucionais 

pode superar o desempenho medíocre de alguns indivíduos menos envolvidos com a rede 

interorganizacional. Este auto-reconhecimento da importância do papel do indivíduo para 

eficiência da organização favorece a sua permanência na rede intersetorial.  

Dessarte, parcerias formais e informais foram sendo aos poucos estabelecidas, à medida 

que o trabalho desenvolvido na unidade penal dirigida pela associação foi repercutindo local, 

nacional e internacionalmente (OTTOBONI, 2012a). Entre as parcerias, a prevalência dos 

contratos relacionais (MACEDO JÚNIOR, 2006) evidencia a importância da humanização da 

pena proposta pela APAC como oportunidade de melhoria da vida em sociedade em detrimento 

de preocupações exclusivas com o aspecto econômico. Considera-se que as parcerias são 

imprescindíveis à atuação eficiente da rede, e sem elas a APAC não teria condições de dar 

seguimento às suas atividades. Elas representam elementos essenciais ao funcionamento da 

rede interorganizacional do sistema prisional, mas não suficientes. 

As contribuições da Teoria Geral do Comportamento Humano (POTEETE; OSTROM; 

JANSSEN, 2011 [2010]) complementando os aspectos macro e microcontextuais destacados 

até o momento são apresentados na conjuntura da APAC joseense. São mencionados aspectos 

do aprendizado dos indivíduos ao longo das experiências de ação coletiva e a respeito do 

processo de desenvolvimento da confiança entre membros do grupo. 

 

 

2.2.2 Níveis de Cooperação 

 

Os problemas de ação coletiva são universais e, apesar dos custos envolvidos, mesmo 

assim não mobilizam a maior parte dos indivíduos a cooperar espontaneamente. No tocante ao 

sistema prisional, a predisposição à colaboração torna-se ainda mais difícil, inclusive entre os 
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grupos de voluntários cristãos, por diferentes motivos: a visão deturpada de que a execução 

penal é dever exclusivo do Estado; o desestímulo para investir em pessoas que causaram danos 

à sociedade; a descrença na capacidade do sistema prisional de criar condições adequadas para 

a reintegração social do condenado; a prioridade de atenção a outros grupos considerados mais 

vulneráveis, são alguns dos exemplos.  

A rigor, é mais cômodo e aparentemente racional ser oportunista e não assumir os custos 

relativos à execução da pena e esperar que os meliantes sejam mantidos à distância, em cadeias, 

presídios e prisões. Contudo, a existência de déficit carcerário36 e a incapacidade estatal de 

oferecer condições para a harmônica reintegração social dos presos (SALLA et al., 2009) – que 

ainda podem ser beneficiados com atenuantes da pena, de acordo com o Código Penal (nos 

artigos 61 a 67) –, indicam que o isolamento esperado da vida em sociedade não ocorre por 

muito tempo.  

Os crescentes índices de violência no cenário nacional possuem explicações mais 

complexas (CHESNAIS, 1999), que não são objeto deste estudo, mas aqui é indubitável que há 

relação com a situação caótica do sistema prisional. Não obstante, para determinadas pessoas, 

a cooperação no sistema prisional é a decisão racional a ser tomada, mesmo que os custos para 

solver o dilema social sejam assumidos por uma minoria e toda a sociedade usufrua dos 

benefícios obtidos. Os fatores que levam à ação cooperada são muitos e precisam ser mais 

investigados (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]; OSTROM, 2008, 1998; 

ANSELL; GASH, 2008), como tenta esclarecer a presente pesquisa.  

Nesta seção, são descritas as duas dimensões consideradas no Modelo de Análise (rever 

Quadro 2) para a cooperação: (i) o aprendizado e (ii) a confiança, de acordo com a experiência 

vivenciada na rede interorganizacional joseense. Os seguintes indicadores são levados em conta 

na dimensão aprendizado: (i) a perceptibilidade; a atuação do líder; as reiteradas oportunidades 

de comunicação nos encontros do grupo de voluntários; a identificação e o conhecimento acerca 

dos preceitos apaqueanos; e a capacidade de adaptação das soluções propostas à realidade local. 

No tocante à dimensão confiança destacam-se: (ii) o papel da religião; a partilha dos custos; a 

clareza das regras e dos resultados; o compromisso dos parceiros e sua opção de desistência.  

 

 

                                                 
36 O déficit no sistema prisional brasileiro em maio/14 era de 206.307 vagas. Ao considerar as pessoas em prisão domiciliar no 

país o déficit chegaria a 354.244 e se os mandados de prisão em aberto também fossem contabilizados, o déficit seria 728.235 

(BRASIL, 2014). 



61 

 

 

2.2.2.1 Aprendizado 

 

Devido à racionalidade limitada, as pessoas não possuem informação completa sobre 

quaisquer dilemas sociais nos quais estão envolvidas e buscam resgatar o que aprenderam para, 

através de heurísticas, simplificar a realidade e torná-la ‘previsível’. O aprendizado baseia-se 

em situações repetitivas que levam as pessoas a adaptarem os conhecimentos adquiridos para 

situações particulares (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]). Dos atores envolvidos 

na rede apaqueana, os recuperandos e os voluntários, que atuam mais diretamente na APAC, 

são os que possuem maior oportunidade de conviverem repetidamente. Neste trabalho, a 

dimensão aprendizado restringe-se aos voluntários da APAC.  

O início da formação do voluntário joseense se dava através de encontros de orientação 

que, ao longo do tempo, foram sendo aperfeiçoados e mais aprofundados. Na versão em vigor 

atualmente, são necessários 21 (vinte e um) encontros em periodicidade semanal para que sejam 

ministrados os conteúdos relevantes sobre o Método APAC. O primeiro desafio ao voluntário 

consiste em cumprir o cronograma de treinamento37, visto que Ottoboni e Ferreira (2010) 

sinalizam que a evasão média é de cerca de 60%. Os que finalizam o curso de formação têm a 

oportunidade de conviver frequentemente com os outros voluntários e, ao estreitarem os 

vínculos entre si, criam uma identidade para o pequeno grupo, aumentando as chances de 

comportamento colaborativo.  

Para Ottoboni (2012a, 2012b, 2006 [2001]), como o Método APAC foi aperfeiçoado ao 

longo de muitos anos de experiência em unidades prisionais paulistas, os preceitos do mesmo 

não devem ser modificados pelos voluntários que, sem exceção, devem conhecer a metodologia 

à risca. O livre acesso aos dirigentes da APAC e o convívio nas reuniões mensais dos 

voluntários permitem o esclarecimento de dúvidas, a troca de experiências, a partilha de 

informações relevantes aprendidas no cotidiano do trabalho na unidade penal. A assiduidade 

no decorrer do tempo no trabalho voluntário e a responsabilidade no cumprimento das regras 

organizacionais fortalecem o compromisso entre os membros do grupo – processo iniciado 

desde o curso de formação.  

As pessoas se adaptam a novas situações envolvendo dilemas e tentam prosperar, 

aprendendo normas, heurísticas e estratégias. Criam inclusive instituições, como a APAC, que 

                                                 
37  Cada encontro semanal possui duração de 3h e só são permitidas 3 (três) ausências o longo do curso de formação 

de voluntários (OTTOBONI; FERREIRA, 2010).  
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podem mudar a estrutura do ambiente em que se vive (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 

[2010]). O desafio de pertencer a um grupo que se propõe a lidar com problemas conhecidos 

de forma inovadora foi destacado por Ottoboni (2012a, p.43-44): 

No nosso encontro [em dez.1972, no processo de maturação da APAC] com 

a equipe [de outros 15 voluntários cristãos], concluímos que não deveríamos 

repetir nada do que vinha sendo feito no Sistema Prisional. Lembramo-nos, 

como se fosse hoje, da advertência que fizemos na ocasião. Sem idealismo, 

ousadia e perseverança não haverá inovação, já que vamos entrar em terreno 

inóspito, onde ninguém ousou até hoje estabelecer mudanças porque, pela 

descrença reinante na recuperação do ser humano que cometeu um ilícito 

penal, isto é, infelizmente conceituado pelos incrédulos como lixo da 

sociedade. 

A condição anterior de cooperação e o desejo de mudança entre os membros da Pastoral 

Carcerária, a criação de legislação específica permitindo maior participação da sociedade civil 

e o desenho institucional inovador da rede interorganizacional do sistema prisional levam a uma 

situação de aprendizado que pode, em determinadas condições a serem investigadas, promover 

a ação coletiva para obtenção do bem comum. As oportunidades de aprendizado referem-se, 

inclusive, à experiência de renovar expectativas individuais nos comportamentos de outrem, 

que podem reforçar os laços sociais e a construção de níveis maiores de confiança (OSTROM, 

2008, 1998; ANSELL; GASH, 2008).  

 

 

2.2.2.2 Confiança 

 

Não há garantias de que as ações individuais e organizacionais sejam benéficas a todos 

os envolvidos em um dilema social. As expectativas e os riscos permeiam tais relações, mas os 

laços sociais e os lastros contratuais, respectivamente, tentam minimizar seus efeitos negativos 

(CEGARRA-NAVARRO; BRIONES-PEÑALVER; ROS-SÁNCHEZ, 2005; CHILD, 2001). 

Para reforçar continuamente a confiança, é importante que haja novas oportunidades de contato 

entre os atores envolvidos na situação-problema e o empenho em fortalecer as alianças, em 

especial nas situações nas quais vigoram os contratos relacionais.  

A confiança, em vista disso, é requisito para a ação colaborativa de voluntários em prol 

de determinada causa (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]) e o horizonte temporal 

deve ser levado em conta (ANSELL; GASH, 2008). No caso da organização prisional estudada, 

ainda que seja desejável a aplicação imediata total ou parcial do Método APAC, seu objetivo 
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maior – a ressocialização do condenado e, consequentemente, a redução dos índices de 

violência – será possível a médio e a longo prazos. Deste modo, há possibilidade de interação 

entre os indivíduos por anos e anos, o que pode fortalecer os elos afetivos entre as pessoas. 

Como já mencionado, era e é exigido de todos os voluntários, antes do início das 

atividades in loco, a conclusão do curso de formação e, ao final deste, a definição de qual função 

seria assumida e o tempo disponível para o trabalho. A frequência aos encontros de formação 

consiste em um critério de seleção comumente adotado em organizações que arregimentam 

pessoas para o trabalho voluntário. Cumprida esta etapa, o voluntário pode iniciar as suas 

atividades na APAC, mas sua responsabilidade e sua assiduidade na execução das mesmas é 

que aumentam a sua reputação de ser confiável (OSTROM, 1998).  

Podem ainda ser consideradas barreira à entrada a pressão e a resistência de pessoas 

próximas (familiares, em geral) à aproximação do voluntário com os encarcerados, dada a 

vulnerabilidade atrelada à sua futura atividade. As barreiras à entrada são mais rigorosas 

inicialmente, mas tornam-se escassas com a continuidade da postura colaborativa do voluntário 

em diferentes ocasiões.  

Por sua vez, a decisão de não fazer mais parte do grupo é facultada ao voluntário, a 

qualquer tempo, sem impedimento formal. A exemplo dos dezesseis voluntários, quatro 

desistiram da atividade antes da maturação da APAC. No entanto, argumenta-se que os vínculos 

afetivos e simbólicos tendem a aumentar ao longo do tempo de dedicação ao trabalho e podem 

ser consideradas barreiras à saída da organização. De modo adicional, a profissionalização do 

trabalho voluntário, como uma oportunidade de qualificação profissional (CALDANA; 

SOUZA, CAMILOTO, 2012) e a melhora da auto-estima do voluntário são fatores 

motivacionais à permanência em organizações não-governamentais (CARVALHO; SOUZA, 

2007). Os exemplos supracitados podem ter sido barreiras à saída na APAC de São José dos 

Campos que aqui configuram de forma hipotética, por falta de maiores informações.  

Um aspecto fortemente presente na experiência apaqueana paulista era o viés religioso. 

De inspiração cristã, a APAC nasceu das inquietações sociais de religiosos católicos que 

acreditavam na recuperação humana e, à medida que a metodologia prisional foi sendo 

aperfeiçoada, o seu idealizador sempre ressaltou a influência do caráter divino na transformação 

do ser humano (OTTOBONI, 2012a, 2012b, 2010, 2007, 2006 [2001], 2004, 1997; 

OTTOBONI; FERREIRA, 2012, 2010, 2004). Orações cotidianas coletivas e celebrações 

religiosas faziam parte da rotina (obrigatória) da unidade prisional joseense. Ottoboni (2006 
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[2001]) e Ottoboni e Ferreira (2004) ressaltam que o ápice na aplicação do Método APAC 

estava na Jornada de Libertação com Cristo38.  

Em recente depoimento (OTTOBONI, 2012b), Mário Ottoboni revelou que a 

confirmação para dar prosseguimento ao trabalho da APAC de São José dos Campos ocorreu 

durante uma celebração religiosa, em 1972, dentro da unidade penal. Ottoboni foi surpreendido 

pela visão de um preso, dentro de uma das celas39, com uma coroa de espinhos e chorando 

sangue. Por recomendação da instituição católica, após relatar o ocorrido ao bispo diocesano, 

lhe foi sugerido que mantivesse em segredo sua visão por alguns anos. Quatro décadas após a 

visão extraordinária a mesma foi descrita em detalhes. A inspiração divina para a criação da 

APAC torna-se patente nas palavras de Ottoboni (2012a, p. 41): “Nunca duvide que a APAC 

seja obra de Deus e seus voluntários são Cristãos acolhidos com carinho por Jesus, que também 

esteve preso.”  

O estilo carismático de liderança de Mário Ottoboni estimulou o contínuo diálogo com 

os voluntários, os recuperandos, os membros do sistema judiciário e de outras organizações 

parceiras da rede interorganizacional que se formava. A construção da confiança entre os 

membros era facilitada pela clareza (e riqueza de detalhes) das regras criadas para a instituição 

prisional idealizada. Além disso, o frequente incentivo à participação dos interessados na busca 

de soluções para os problemas, o idealismo e a experiência de Mário Ottoboni acerca dos 

trâmites do sistema prisional favoreciam a cooperação. Naquele contexto dilemático, a presença 

de uma liderança efetiva contribuiu com a formação de uma rede interorganizacional que se 

fortaleceu ao longo dos anos.  

Em relação à unidade penal joseense, os Estatutos, Provimentos, Portarias, Atas e outro 

documentos detalhavam as informações necessárias à estruturação adequada do Método APAC. 

A apostila do curso de formação de voluntários, no entanto, era o material mais utilizado para 

esclarecer minunciosamente as regras a serem seguidas na unidade penal. Reuniões periódicas 

com os voluntários visavam dirimir as dúvidas, discutir as dificuldades e partilhar soluções 

encontradas por cada um em suas funções. Posteriormente, Ottoboni publicou diversos livros a 

fim de facilitar a divulgação da metodologia apaqueana; mas as apostilas, frequentemente 

                                                 
38 É semelhante a um retiro espiritual, com intenção de sensibilizar o recuperando à adoção de uma nova postura, 

deixando a vida de crimes para trás.   
39 Ottoboni afirma que na mesma cela outros presos disseram não ter visto ninguém, após serem questionados por 

ele no dia seguinte à inesperada visão (OTTOBONI, 2012a). 
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atualizadas, continuam sendo adotadas nos treinamentos de novos voluntários das APACs 

implantadas.  

Em seu relato, Ottoboni (2012b) descreveu a experiência de São José do Campos como 

pioneira no sistema prisional, um modelo ideal a ser seguido no tocante à dedicação de seus 

voluntários que se responsabilizavam por todas as funções necessária a uma unidade penal. A 

dedicação intensiva, o grupo coeso (mesmo com a saída de alguns membros) e firme na fé cristã 

e a uniformidade das regras, segundo o autor, facilitaram a execução das atividades sem 

intercorrências graves, mesmo na ausência de força policial.  

 

* * * 

 

Diante do cenário preocupante do sistema penitenciário tradicional, a possibilidade de 

uma organização não-governamental religiosa atuar diretamente na gestão de unidades 

prisionais não ganhou muitos adeptos de imediato. Uma série de fatores despertaram a 

desconfiança das forças Policiais Civil e Militar e da sociedade em geral: a manutenção da 

ordem sem uso da força física; a visão romantizada do condenado; a interferência em setor de 

atuação exclusiva estatal; a segurança mínima proposta; e o ‘intangível’ objetivo de recuperar 

indivíduos através da valorização humana e do crescimento espiritual destes. Entrementes, 

apesar da conjuntura desfavorável, a iniciativa teve êxito como uma proposta de solução 

inovadora em ambiente dilemático (OSTROM, 1998).  

Sabe-se que a APAC surgiu da necessidade de resolver um problema local, situado em 

São José dos Campos, com pretensões de aprimorar a educação moral dos sentenciados 

(BRASIL, 1957). Isto aconteceria não de forma isolada, mas por meio de uma Public 

Management Network (AGRANOFF, 2007), através de parcerias entre entidades 

governamentais, não-governamentais e demais membros da comunidade. O engajamento social 

e político de Mário Ottoboni, como leadership facilitative (ANSELL; GASH, 2008), com a 

bem-sucedida experiência da APAC joseense na pena humanizada serviu como exemplo de 

atuação da sociedade civil no sistema prisional, com o apoio do Juiz da Comarca.  

Contudo, como já mencionado acerca do conjunto normativo, a atuação favorável do 

Juiz não seria suficiente para mobilizar tantos outros atores na solução de um dilema social em 

agravamento. A explicação é mais complexa e não se esgota neste trabalho.  

Em um exercício incipiente para entendimento da presença de cooperação, apenas com 

as informações levantadas sobre a APAC de São José dos Campos, merecem destaque as 
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dimensões desta pesquisa e a identificação de alguns de seus indicadores. Relativas às 

características da rede interorganizacional, as dimensões do contexto amplo envolvem os 

Antecedentes Históricos, com a presença de um grupo religioso católico com experiência 

anterior de cooperação para resolução de problemas locais; e o Sistema Normativo, com o 

suporte legal dado pelo Promotor de Justiça e pelo Juiz da Comarca. Os outros atores 

mencionados no Modelo de Análise (rever Quadro 2) não tiveram participação substancial neste 

período e a FBAC ainda não havia sido fundada.  

Além disso, na rede interorganizacional, o Desenho Institucional diz respeito à 

dimensão microssituacional e foi percebido pelo limite de quantitativo de presos para evitar a 

perda de controle da situação; pelo envolvimento de organizações formais (primeiro, segundo 

e terceiro setor) e informais (familiares dos recuperandos, religiosos, contribuintes, 

profissionais etc) no suporte às atividades; e por possíveis indicadores favoráveis (custo por 

apenado, índice de fuga, rebelião, violência entre os internos, morte etc) da APAC. Os 

Antecedentes Históricos e o Sistema Normativo exerciam influência no Desenho Institucional 

(POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]) na medida que a rede interorganizacional 

deveria se adaptar às exigências legislativas pertinentes à espécie e às normas sui generis 

oriundas do Poder Judiciário joseense.   

Por ser um modelo diferente do tradicional, a experiência de implantação da unidade 

penal em São José dos Campos gerida por um grupo religioso católico despertava desconfiança, 

mas também curiosidade, à medida que se mantinha em atividade. Ao longo do tempo, atores 

locais, nacionais e internacionais se aproximavam em busca de informações sobre o modus 

operandi da rede interorganizacional do sistema prisional (OTTOBONI, 2012b). Concernente 

aos níveis de cooperação, alguns indicadores da dimensão Aprendizado que constam no Modelo 

de Análise foram identificados: capacidade de adaptação às situações dilemáticas da realidade 

local; encontros periódicos com os voluntários para intercâmbio de informações; e o 

compartilhamento das regras e das normas adotadas pelos envolvidos.  

O processo de aprendizado em destaque visava, principalmente, o reconhecimento de 

normas de convivência (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]; ANSELL; GASH, 

2008; OSTROM, 1998) estabelecidas pelo grupo de voluntários. Este processo ocorre 

periodicamente e pode ser revisto repetidamente (ver Figura 3, linha tracejada AP+). O reforço 

das normas aprendidas, após oportunidades de contatos face a face entre os atores 

organizacionais, pode criar condições para uma reputação positiva dos indivíduos e a confiança 

de que eles estão dispostos a cooperar para obtenção do bem comum.  
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Neste caso, tendo como referência o Modelo de Análise, a dimensão Confiança 

apresentou mais indicadores, tais como: obrigatoriedade de curso de formação e de 

cumprimento adequado das funções para que as pessoas sejam consideradas do grupo de 

voluntários; exigência de fidelidade aos valores preconizados pelo Método APAC; idealismo e 

liderança carismática de Mário Ottoboni; crença na reciprocidade do outro, muito facilitada 

pela religião; reforço na crença cristã como único elemento capaz de transformar de forma 

intrínseca o indivíduo; presença de pessoas dispostas a assumirem os custos (materiais e não-

materiais) pelos demais membros da comunidade; descrição minuciosa das regras internas.  

Na ausência de qualquer um destes elementos, dada a relação de interdependência destes 

e pelo caráter inovador da iniciativa descrita por Ottoboni (2012a, 2006 [2001]), é possível 

inferir que a APAC joseense se manteria por muito tempo. Mas aconteceu o contrário. 

Aparentemente, é possível especular com bases teóricas (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 

2011 [2010]; ANSELL; GASH, 2008) o que levou à colaboração dos atores e o Modelo de 

Análise adotado (rever Figura 4) parece contemplar algumas das dimensões analíticas que 

levam a tal explicação. Porém, um aspecto singular chamou a atenção da pesquisadora: o 

fechamento da APAC de São José dos Campos, em 2008.   

 

 

2.3 OBSTÁCULOS AO PROCESSO COLABORATIVO 

 

A existência de uma rede interorganizacional com muitas pessoas dispostas a colaborar 

na tentativa de reverter os efeitos de um mal coletivo progressivo na cidade de São José dos 

Campos não se sustentou. A configuração inicial de prévia disposição à cooperação, do aporte 

normativo, do desenho institucional, do aprendizado contínuo dos apaqueanos e da confiança 

entre os membros da rede não bastaram e a gestão do Presídio Humaitá pela APAC joseense 

(1984-2008) encerrou suas atividades.  

Em retrospecto, houve algumas mudanças de curso no decorrer da co-gestão da APAC 

no Presídio Humaitá. Inicialmente, como já mencionado, a APAC custeou com subsídio da 

comunidade a reforma do prédio público, com o aval de autoridades locais. Dez anos depois, o 

Governador do Estado de São Paulo40 formalizou o uso do imóvel a favor da APAC, a título 

precário (SÃO PAULO, 1994). Este apoio da administração estadual representou um marco na 

                                                 
40 Com base no Decreto nº 38.486, de 24 de março de 1994, do governador Luiz Antônio Fleury Filho (SÃO 

PAULO, 1994). 
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história da APAC, que, aparentemente, estava cada vez mais sendo reconhecida como uma 

instituição de utilidade pública com reputação positiva entre seus pares. Supõe-se que os atores 

envolvidos no processo colaborativo vivenciaram repetidas oportunidades de obtenção de 

informações mais completas e fiáveis a respeito das características da rede interorganizacional 

e da busca do bem coletivo (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]).  

Todavia, em 1999, as atividades da APAC joseense foram interrompidas por denúncias 

de corrupção na instituição, com repercussão nacional (FOLHA, 1999; ISTO É, 1999), 

apuradas pelo Conselho de Magistratura de São Paulo. Na ocasião, foi identificado um Juiz de 

Execução Penal que cometia atos ilícitos (venda de vagas nas unidades penais), e inocentados 

os dirigentes e demais membros da APAC joseense, após conclusão da investigação. Percebeu-

se, à época, a condição vulnerável a que estava submetida a APAC primordialmente em relação 

a especificidades do Sistema Normativo, do Desenho Institucional e da Confiança, consoante 

ao Modelo de Análise (rever Quadro 2).   

Em que pese o apoio do Poder Judiciário joseense, a decisão de autoridades do governo 

estadual frequentemente se sobrepõe às escolhas das instâncias locais. Muito embora contasse 

com o apoio do magistrado e de diferentes atores de São José dos Campos, a dependência da 

renovação de convênios garantindo os recursos para manutenção dos serviços prisionais 

deixava evidente a efêmera estabilidade da APAC joseense. A influência do contexto amplo 

mostrou ser essencial à constituição da rede interorganizacional, como indicado por Poteete, 

Ostrom e Janssen (2011 [2010]). Estar à mercê de interesses de grupos políticos a cada novo 

mandato do representante do Governo Estadual ou da Secretaria de Administração Penitenciária 

(SAP) tornava a existência da rede prisional incerta. 

A respeito das características institucionais, especialmente às relativas à fiscalização da 

rede interorganizacional, Tachizawa (2012), Weidenbaum (2009) e Brown et al. (2000) alertam 

para que se invista na transparência dos indicadores de prestação de contas, por exemplo, por 

serem aspectos passíveis de questionamento. O controle minucioso do uso do erário exige 

competência técnica da equipe gestora e respeito aos critérios e prazos de prestação de contas 

estabelecidos pelo ente estatal. Ottoboni (2012a) afirma com convicção que na ocasião não 

havia quaisquer débitos com a coisa pública. As acusações anteriores não levantaram dúvidas 

nesse sentido, mas quanto à idoneidade moral de atores apaqueanos acusados de 

descumprimento da legislação.   

 De difícil mensuração, o elevado nível de confiança entre os envolvidos na solução de 

um dilema social perdura até que, após a conquista da reputação de confiável, um indivíduo, 
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por exemplo, desperte a desconfiança do grupo. Em grupos privilegiados (OLSON, 1999 

[1965]), a possibilidade de observação permite o conhecimento sobre a existência de 

admoestação ao membro descumpridor das regras e normas sociais, além do contínuo 

acompanhamento das atitudes do mesmo dentro da rede interorganizacional. No caso da 

condenação do Juiz de Execução Penal que cometia atos ilícitos, as oportunidades de 

comunicação pessoal com o mesmo eram restritas. Infere-se que em uma situação dilemática, 

em ambiente com assimetria de informação, o magistrado optou por maximizar seus ganhos 

individuais ilicitamente colocando em xeque a mobilização social pelo bem coletivo.  

Posteriormente, sob novas condições contratuais, em 2002, após nova reforma do 

imóvel – custeada com recursos estatais (ESTADO DE SÃO PAULO, 2002) – e o desafio da 

implantação do Centro de Ressocialização Feminino, a APAC de São José dos Campos retomou 

suas atividades. Porém, o convênio41 reestabelecido com a APAC joseense incluía termos que 

destituíam antigas conquistas da instituição (OTTOBONI, 2012a). O Tribunal de Justiça de São 

Paulo42 restituiu o Presídio Humaitá à Secretaria de Segurança Pública e, pelo convênio, tanto 

a diretoria como os cargos auxiliares passaram a ser de competência da Secretaria de 

Administração Penitenciária. Deste modo, a atuação da APAC limitou-se ao trabalho 

ressocializador, como no início das suas atividades (1972-1983), o que para os apaqueanos foi 

considerado um retrocesso, um impedimento à continuidade dos trabalhos. 

No decorrer dos anos, sem o efetivo cumprimento do Método APAC, a rede 

interorganizacional estava sendo acionada judicialmente pelas dívidas que se acumulavam e 

não poderia mais contar com a ajuda financeira de outrora. Deste modo, segundo Ottoboni 

(2012a, p.70), em 2008, “[...] o Conselho Deliberativo decidiu desativar a APAC, pela 

somatória de medidas de hostilidade resultantes ao longo do percurso do trabalho 

ressocializador com as presidiárias.” Considera-se que parte dos enfrentamentos acumulados 

que contribuíram com o encerramento das atividades da APAC joseense era de contexto amplo 

(POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]), relacionados ao Sistema Normativo (rever 

Quadro 2). O espinhoso relacionamento entre os membros da rede interorganizacional e os 

atores políticos43 foi decisivo ao inviabilizar a prestação de serviços pela APAC. 

                                                 
41 Com base no Decreto nº 45.403, de 16 de novembro de 2000, do governador Mário Covas (SÃO PAULO, 

2000b), cujo secretário da Administração Penitenciária de São Paulo era Nagashi Furukawa (1999-2006). 
42 Conforme processo G-20.428/77 do Tribunal de Justiça de São Paulo (OTTOBONI, 2012a).  
43 O secretário da Administração Penitenciária de São Paulo era Antônio Ferreira Pinto (2006-2009) que, 

posteriormente, passou à Secretaria de Estado da Segurança Pública (2009-2012). 
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Paralelamente, Ottoboni (2012a) teceu críticas à falta de apuro da diretoria44 da APAC 

quando celebrado o convênio supracitado com a Secretaria de Administração Penitenciária. O 

autor apontou que houve inabilidade dos voluntários por não terem identificado no plano de 

trabalho itens contraproducentes que obrigava a rede prisional a arcar com determinados custos 

enquanto oficializava a transferência do patrimônio da APAC (inclusive doações da sociedade 

civil) ao ente estatal. Tais questões remetem à dimensão Aprendizado (POTEETE; OSTROM; 

JANSSEN, 2011 [2010]) do Modelo de Análise, no tocante às normas partilhadas entre os 

voluntários conhecedores dos preceitos da rede interorganizacional do sistema prisional.  

A nova condição contratual tornou exíguo o nível de cooperação entre atores-chave 

essenciais ao funcionamento da rede prisional apaqueana. Possivelmente, a equipe dirigente da 

unidade penal esteve diante de um impasse político-institucional e, no contexto brevemente 

descrito, fez a escolha que parecia mais acertada à época, evitando a imediata suspensão das 

atividades prisionais. Para Ottoboni (2012a), as irregularidades do convênio evidenciavam a 

estratégia estatal de limitar a vida útil da APAC45, posto que não havia abertura para negociação 

dos condicionantes. Conclui-se que, nas condições descritas, a não assinatura do convênio 

significaria o encerramento imediato das atividades da APAC de São José dos Campos; a 

assinatura do convênio, adiou momentaneamente o funcionamento da rede interorganizacional 

do sistema prisional. 

* * * 

Não houve pretensão de esgotar os aspectos favoráveis e impeditivos à cooperação em 

um único ambiente dilemático do sistema prisional. As contribuições deste estudo podem ser 

mais significativas ao considerar as experiências de gestores de unidades penais em diferentes 

contextos e graus de implantação da rede interorganizacional do sistema prisional.  

Para tanto, por meio de uma pesquisa exploratória foi estabelecido um conjunto de 

proposições capazes de identificar em que condições a dinâmica de cooperação pode ser 

estimulada ou dificultada em prisões geridas por organizações não-governamentais no país. 

Antes da apresentação dos resultados e das proposições, o próximo capítulo evidencia o 

percurso metodológico adotado para esta pesquisa.   

                                                 
44 No período de 2001-2002 Mário Ottoboni afastou-se da presidência da APAC joseense por problemas graves 

de saúde (OTTOBONI, 2012a). 
45 As APACs paulistas, como a de Bragança Paulista (SÃO PAULO, 2000a), Birigui (SÃO PAULO, 2009) e Jaú 

(SÃO PAULO, 2011), dentre outras, tiveram a cessão de direitos revista ou foram investigadas pelo Tribunal 

de Contas do Estado e da Justiça por suspeita de irregularidades. Decisão recente do colegiado isentou de culpa 

a APAC de Sumaré, uma das denunciadas (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012).  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

“Esses dois polos, desejo de rigor e necessidade de 

descobrir, […] faz a análise de conteúdo oscilar entre 

duas tendências.” (BARDIN, 2011 [1977], p.35) 

 

 

Esta seção visa esclarecer de que maneira o processo recursivo das etapas deste trabalho 

contribuiu para a elaboração de proposições respondendo à pergunta motivadora da pesquisa. 

As considerações metodológicas foram divididas em Desenho de Pesquisa, Coleta de Dados e 

Tipo de Análise, mas, inicialmente, são destacadas as contribuições das primeiras pesquisas 

para este estudo na Retrospectiva em Campo.  

 

 

3.1 RETROSPECTIVA EM CAMPO 

 

A ideia de investigar o ‘sistema prisional’ acompanha a pesquisadora desde a época da 

sua graduação, quando presumia que se especialistas se dedicassem pelo estudo do tema com 

afinco poderiam propor alternativas mais adequadas à gestão dos estabelecimentos penais, ao 

ponderarem os benefícios versus os custos dos crescentes índices de violência na sociedade. 

Por motivos diversos, este assunto apenas começou a ser investigado pela discente 

recentemente e a delimitação do tema trabalhado nesta tese deve-se à generosa contribuição do 

professor orientador.   

O início dos estudos sobre o sistema prisional comum e o que propõe a aplicação do 

Método APAC instigou na pesquisadora a vontade de se inserir em organizações que 

contribuíssem para aumento do conhecimento in loco nestes dois ambientes devido à amplitude 

dos contrastes entre eles descritos na literatura, especialmente, no que se refere ao Desenho 

Institucional. Constatada a inexistência de APACs nas proximidades da residência da 

pesquisadora, o passo seguinte foi a tentativa de inserção no movimento que, segundo Ottoboni 

(2006 [2001]), deu origem à APAC joseense: a Pastoral Carcerária.  

O acesso ao grupo de voluntários, no entanto, exigiu o cumprimento de requisitos pela 

pesquisadora: ‘aprovação’ em entrevista individual sobre o interesse de participação no grupo 

e a frequência às atividades da Igreja Católica; presença obrigatória, com dias (sábado e 
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domingo) e carga horária (16h) pré-definidos, no Curso de Formação de Agentes da Pastoral 

Carcerária; participação em ato religioso ministrado pelo Bispo da Igreja Católica para 

celebração do início do trabalho como Agente da Pastoral Carcerária46; dedicação de carga 

horária semanal ao trabalho voluntário em unidade penal escolhida pela pesquisadora; 

frequência às reuniões mensais para troca de experiências e informações com os membros e o 

coordenador da Pastoral Carcerária.  

Ressalta-se que desde o contato inicial com a Pastoral Carcerária a pesquisadora 

esclareceu que possuía interesse acadêmico aliado à prática genuína do voluntariado no sistema 

prisional, assumindo o risco de que tal informação pudesse ser considerada um empecilho à sua 

entrada no grupo religioso. Esta escolha tem relação com as questões éticas da pesquisa e com 

o direito dos indivíduos estarem cientes de que estão sendo observados com fins acadêmicos, 

conforme discorrido por Creswell (2007 [2003]), mesmo na fase exploratória da investigação.  

Outro aspecto a ser destacado diz respeito ao critério de escolha da unidade penal a ser 

visitada semanalmente no decorrer do trabalho voluntário. À época da capacitação realizada, a 

pesquisadora teve contato com membros mais experientes que já atuavam na PCr e perguntou 

qual, dentre as opções apresentadas pelo coordenador da PCr, era o local ‘mais complicado’, 

que mais representava a situação caótica do sistema prisional. A opção da pesquisadora para o 

local do trabalho voluntário foi pautada nas respostas unânimes obtidas apontando uma unidade 

penal de regime fechado para indivíduos do sexo masculino. O intento, neste caso, foi vivenciar 

como membro atuante no sistema prisional a rotina de voluntários que se dispunham a 

frequentar ambientes evitados pela maioria das pessoas, geralmente.    

A atuação da discente durante seis meses auxiliou na percepção de diferentes aspectos 

do grupo da Pastoral Carcerária, dentre eles: indícios do que motivou os indivíduos ao trabalho 

voluntário; os custos assumidos naquele contexto; o papel da religião para os voluntários; o 

compromisso dos indivíduos dentro do grupo em que atuavam; a disposição para a realização 

de atividades (religiosa, educativa, jurídica etc) para os presos; um incipiente sistema de 

incentivos seletivos; a assiduidade aos encontros de trabalho e às reuniões mensais. Dada a 

dificuldade de acesso regular às APACs, como mencionado, a atuação como observadora 

participante da Pastora Carcerária foi um dos meios encontrados para a estudante levantar 

informações sobre a propensão das pessoas cooperarem no sistema prisional.  

                                                 
46 Cada pessoa recebeu, antes da primeira visita à unidade penal escolhida, uma carteira de identificação como 

Agente da Pastoral Carcerária. Este documento precisava necessariamente ser apresentado antes do acesso ao 

estabelecimento penal e possuía validade de dois anos. Ademais, por fazer parte de um grupo religioso, a revista 

íntima era menos invasiva do que a realizada com os visitantes em geral.  
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Todas as experiências vivenciadas no decorrer da pesquisa exploratória foram 

registradas detalhadamente pela discente em diário de campo, com anotações manuscritas em 

caderno universitário, totalizando trinta e seis páginas. A descrição e as impressões da 

pesquisadora eram fruto da observação participante ou direta nos eventos e a releitura deste 

conteúdo auxiliava na busca dos indicadores a serem avaliados no Modelo de Análise (rever 

Quadro 2), em construção na época. A cada oportunidade também era feito o controle da carga 

horária despendida nas atividades exploratórias, como consta na Tabela 2, totalizando 101h da 

pesquisadora em campo.  

 

Tabela 2 – Registros da Pesquisa Exploratória em Campo 2009-2012 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

A oportunidade de conhecer pessoalmente três unidades penais (‘A’, ‘B’ e ‘C’) 

envolvidas na aplicação dos elementos do Método APAC, em diferentes contextos político-

institucional, colaborou para maior conhecimento da realidade a ser investigada. Porém, a 

barreira geográfica à maioria das unidade penais apaqueanas, situadas em Minas Gerais, 

precisava ser contornada. Buscou-se, como alternativa, o levantamento de novas informações 

nov/09 APAC 'A' - Visita Exploratória 2h

nov/09 APAC 'B' - Visita Exploratória 4h

nov/09 Conversa Funcionário APAC 'B' 2h

fev/10 FBAC - Visita Exploratória 2h

fev/10 APAC 'C' - Visita Exploratória 4h30min

abr/10 PCr - Entrevista 30min

abr/10 PCr - Curso de Formação 16h

abr/10 PCr - Reunião de Agentes 3h

mai/10 PCr - Reunião de Agentes 3h

mai/10 Prisão - Visita aos Condenados 2h

jun/10 Prisão - Visita aos Condenados 4h

ago/10 Prisão - Visita aos Condenados 1h

set/10 Prisão - Visita aos Condenados 9h30min

out/10 Prisão - Visita aos Condenados 8h30min

nov/10 Prisão - Visita aos Condenados 1h30min

Até set/2011 Pesquisa Exploratória (Telefonemas) 3h30min

mai/12 APAC 'A' - Palestra Método APAC 8h

jul/12 Conversa Funcionária TJMG 2h

jul/12 VII Congresso Nacional das APACs 24h

101h

Período Evento Duração

Carga Horária Acumulada
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através de contato telefônico com membros das APACs situadas em diversos estados, admitidas 

as limitações de alcance da observação indireta, neste caso.  

O contato prévio por telefone esbarrava na dificuldade de acesso aos voluntários, pois, 

especialmente nas APACs dos Grupos 1 e 2, a ligação era atendida por funcionário (secretária 

ou gerente, por exemplo) ou mesmo por recuperando, que atuava na recepção durante o dia. 

Adicionalmente, percebia-se a restrição à quantidade de informações fornecidas pelo telefone, 

o que parecia ser uma dificuldade à pesquisa nesta modalidade.  

A persistência da pesquisadora em realizar os telefonemas às unidades penais 

representava um mecanismo de verificação das informações disponíveis – funcionamento da 

unidade penal, capacidade nos regimes fechado, semiaberto e aberto, se houvesse, quantidade 

de voluntários etc – e um pré-teste desta forma de coleta de informações47. Nesta fase da 

pesquisa, houve contribuição de um discente da graduação em Administração para realização 

das ligações durante três meses48, em telefone institucional, seguindo um roteiro com questões 

estruturadas elaboradas pela pesquisadora.  

Em paralelo a essas vivências, o Modelo de Análise (rever Quadro 2) foi sendo 

aperfeiçoado pouco a pouco, a partir da construção do corpo teórico e de idas e vindas à 

exploração em campo. Tais experiências prévias levaram à reflexão da pesquisadora para a 

definição dos procedimentos metodológicos mais adequados ao objetivo pretendido na 

pesquisa, como se apresenta a seguir.   

 

 

3.2 DESENHO DE PESQUISA  

 

A pesquisa qualitativa emprega ao mesmo tempo diferentes estratégias e métodos de 

coleta e análise de dados e pressupõe envolvimento intensivo do pesquisador com os 

participantes do estudo (CRESWELL, 2007 [2003]). A lógica deste tipo de pesquisa reside na 

inferência dedutiva, enriquecida pelas observações empíricas, e originada de um corpo teórico 

utilizado como referência. Segundo Thiry-Cherques (2009, p.22), o valor da investigação 

                                                 
47 Apesar de onerosa, a pesquisa através de telefonemas interurbanos mostrou-se mais viável, nas circunstâncias 

da época, que a pesquisa presencial, portanto, a pesquisadora optou por assumir os custos decorrentes desta 

modalidade de estudo. Parte dessas despesas foi subsidiada pelas bolsas de estudo, ora da CAPES, ora do CNPq.  
48 O graduando realizou, aproximadamente, 5h de telefonemas válidos (desconsideradas as tentativas sem sucesso), 

conforme registros nos documentos preenchidos. Vale esclarecer que esta carga horária não foi incluída nas 

101h referentes às incursões da pesquisadora por ser mérito da dedicação de outro pesquisador. 



75 

 

 

qualitativa está ligado à adequação dos achados de campo a grupos ou indivíduos com 

similaridades entre si em uma dada realidade e esta pesquisa “[...] é considerada efetiva quando 

permite descrever o objeto em seu contexto.”  

Neste trabalho foram adotados procedimentos qualitativos com uso das transcrições das 

falas dos sujeitos representantes das redes interorganizacionais estudadas como insumo 

principal dos achados em campo. As unidades elementares de análise deste estudo foram as 

APACs e estas deveriam, a priori, ser representadas pelo Presidente ou Vice-presidente nas 

entrevistas. A seleção intencional das organizações a serem investigadas baseou-se na 

existência de subgrupos homogêneos, previamente classificados como APACs do Grupo 1, 2 

ou 3 (rever Quadro 3), e ao potencial de acesso aos sujeitos, por meio eletrônico e por telefone, 

como exigências de aproximação requeridas pela pesquisa qualitativa.  

Os requisitos mínimos de participação no estudo foram diferentes para os três subgrupos 

pesquisados; o aspecto comum é que todos deveriam ser filiados à Fraternidade Brasileira de 

Assistência ao Condenado. As redes interorganizacionais mineiras, dos Grupos 1 e 2, deveriam 

atuar, pelo menos, no regime fechado voltado ao público do sexo masculino. Para as APACs 

mineiras do Grupo 3, ainda não implantadas, o requisito se restringiu a filiação à FBAC. A 

Tabela 3 representa numericamente a amostra não probabilística de organizações investigadas, 

respeitados os critérios de inclusão nesta pesquisa.   

   

Tabela 3 – Total de Unidades Penais Pesquisadas 2013-2014 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

A definição de uma meta inicial de pesquisa de APACs, por subgrupo, foi proposta por 

membro da Banca de Qualificação deste trabalho. A investigação das unidades penais do Grupo 

1 precisava contemplar os únicos três elementos que compõem este segmento, portanto, 

necessariamente, foi adotado o critério de exaustão. Nos demais estratos, Grupos 2 e 3, a 

pesquisadora optou pela utilização do critério de saturação (THIRY-CHERQUES, 2009), a 

APACs
Filiadas à 

FBAC

Universo 

Válido

Meta Inicial 

da Pesquisa

Total 

Pesquisado

Grupo 1 4 3 3 3

Grupo 2 28 24 6 14

Grupo 3 81 81 12 14

Total 113 108 21 31
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partir do qual foram verificadas as repetições das respostas às questões semi-estruturadas até 

que nenhum novo assunto tivesse sido registrado.  

Embora seja sabido que o número de observações na pesquisa qualitativa seja 

determinado em função da diversidade dos achados de pesquisa, foi utilizado como parâmetro 

o mínimo de oito até, no máximo, quinze observações (THIRY-CHERQUES, 2009), com base 

nas temáticas repetidas pelos respondentes.  

Considerou-se pertinente nesta investigação a não comparação dos três subgrupos 

identificados, mas as semelhanças e as discrepâncias percebidas entre as redes 

interorganizacionais dentro de um mesmo estrato, na medida do possível, foram destacadas.  

Os aspectos observados nos grupos em tela referem-se aos indicadores relativos às dimensões 

Antecedentes Históricos, Sistema Normativo, Desenho Institucional, Aprendizado e Confiança 

no sistema prisional, consoante o Modelo de Análise (rever Figura 3). Destarte, assim como foi 

limitado o poder de comparação dos resultados, também ficou restrita a generalização dos 

mesmos, com a elaboração de diferentes proposições de estudo seguida à analise dos resultados. 

A busca pela qualidade das informações consistiu na tentativa da pesquisadora de 

padronizar o máximo possível as condições de pesquisa, ao estabelecer que os respondentes 

fossem, prioritariamente, o Presidente ou o Vice-presidente da rede interorganizacional. 

Admite-se que, em situações específicas, na dificuldade de acesso ou mesmo recusa dos 

dirigentes principais, o último recurso foi realizar a entrevista com Diretores Executivos ou 

Gerentes, a fim de tentar conhecer o maior número possível de unidades penais. Em todos os 

casos investigados, a pesquisadora foi a única a exercer a função de entrevistadora.   

Em tentativa de aumentar a confiabilidade do estudo, a estratégia de triangulação de 

fontes de dados e informações é recomendada (BAUER, 2008 [2000]; CRESWELL, 2007 

[2003]; VERGARA, 2006 [2005]) e foi um dos recursos utilizados pela pesquisadora49. O 

acesso a variados atores-chave do sistema prisional investigado ocorreu em distintos momentos. 

Inicialmente, foi estabelecido intercâmbio de mensagens eletrônicas com o idealizador do 

Método APAC, Mário Ottoboni. O levantamento de referências na mídia impressa e eletrônica 

não foi suficiente, neste caso, e a pesquisadora recorreu ao autor supracitado para esclarecer 

                                                 
49 A decisão de não realizar pesquisa quantitativa está relacionada à insuficiência de dados sistematizados e 

passíveis de credibilidade e à impossibilidade de generalização dos grupos investigados. De modo adicional, o 

uso de dimensões de análise de mensuração insuficiente pelas estratégias da pesquisa quantitativa, como 

Antecedentes Históricos, Aprendizado e Confiança, reforçou a necessidade dos procedimentos qualitativos. 
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dúvidas surgidas a respeito do funcionamento da APAC joseense, considerando as dimensões 

de análise desta pesquisa. 

Em seguida, ocorreu o envio de link para resposta a questionário eletrônico com 

mensagem destinada ao Presidente da rede interorganizacional investigada e posterior 

realização de entrevista, via telefone, com o membro responsável pelas APACs (Grupos 1, 2 e 

3), preferencialmente o Presidente ou Vice-presidente. Este momento, efetivamente, 

representou a coleta de dados e informações da pesquisa, que são mais detalhados na próxima 

seção. Conforme aqui descrito, participaram, ao todo, trinta e um atores considerados relevantes 

para este estudo. Os demais não mencionados foram aqueles que, após conferência/checagem 

de informações, não possuíam os requisitos mínimos necessários à sua participação50.  

Resumidamente, esta pesquisa qualitativa, de caráter transversal, foi baseada em 

amostras intencionais selecionadas por tipicidade de subgrupos não passíveis de comparação 

entre si, mas que podem ser analisados à luz de um corpo teórico com dimensões e categorias 

de análise em comum. Complementarmente, na próxima seção, constam informações sobre o 

processo de execução da pesquisa de campo. 

 

 

3.3 COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES 

 

Como mencionado, foram usados dois instrumentos complementares para levantamento 

de dados e informações relevantes à esta investigação: um questionário (APÊNDICE A) e um 

roteiro de questões semi-estruturadas (APÊNDICE B). O instrumento de levantamento de 

dados foi iniciado com a elaboração de uma proposta com cinquenta e seis questões 

correspondentes aos indicadores do Modelo de Análise (rever Quadro 2), com exceção de dois 

indicadores (AH2 e DI4) que se restringiram apenas às perguntas das entrevistas. Após nova 

revisão, o questionário passou a contemplar quarenta e sete questões, sendo que o último 

quesito solicitava apenas, de forma facultativa, a indicação de endereço eletrônico para o qual 

o respondente desejasse que fossem enviados os resultados da pesquisa ao final da tese.  

Excepcionalmente, não foram obtidas respostas das APACs situadas em unidades da 

federação diferentes da investigada neste trabalho, para as quais o link de pesquisa foi 

inicialmente enviado por e-mail. A tentativa de pré-teste do instrumento, portanto, não foi bem 

                                                 
50 Três questionários eletrônicos e duas entrevistas não foram utilizados no presente estudo.  
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sucedida porque não houve nenhuma resposta das organizações no prazo estipulado. Dada a 

necessidade de realizar a coleta de dados e informações e assumidos os riscos de não realização 

do pré-teste do instrumento, o questionário não foi novamente revisado.   

O questionário adotado neste estudo apresentou na sua versão definitiva sete questões 

com opção de resposta aberta (Q1, Q3, Q4, Q19, Q20, Q44 e Q47) e as demais possuíam 

alternativas, tais como ‘Nada Frequente’, ‘Pouco Frequente’, ‘Frequente’, ‘Muito Frequente’ 

e ‘Totalmente Frequente’ ou, em outros casos, ‘Não Concordo’, ‘Concordo Pouco’, 

‘Concordo’, ‘Concordo Muito’, ‘Concordo Totalmente’, da escala Likert, como sugestão da 

Banca de Qualificação. Duas questões (Q14 e Q15) que poderiam ter mais de uma resposta 

apresentaram as opções ‘Recuperando’, ‘Voluntário’, Autoridade Policial’, ‘Contratado’ e 

‘Outro (especifique)’ e um quesito (Q37) apresentou as seguintes opções ‘Decisivo’, ‘Flexível’, 

‘Hierárquico’, ‘Integrativo’ e ‘Sistêmico’.  

Foi utilizado o software SurveyMonkey para envio do link dos questionários a todas as 

redes interorganizacionais do sistema prisional filiadas à Fraternidade Brasileira de Assistência 

ao Condenado, através dos endereços eletrônicos fornecidos à pesquisadora por esta instituição, 

com um texto padrão da mensagem eletrônica (APÊNDICE C). No caso das APACs cujas 

atividades estavam suspensas à época do estudo, o modelo da mensagem eletrônica foi adaptado 

(APÊNDICE D) e não foi necessário o envio do link da pesquisa, mas apenas solicitado 

agendamento da entrevista.    

Depois de enviados cerca de noventa e-mails com o link do questionário51, a perspectiva 

da pesquisadora era entrar em contato telefônico com as APACs assim que elas respondessem 

espontaneamente o instrumento encaminhado. Após três semanas de aguardo, haviam sido 

obtidas dezesseis respostas ao questionário e, seguidamente, realizadas as entrevistas (quinze 

ao todo52). A pesquisadora tentava realizar a entrevista o quanto antes, via telefone celular, no 

máximo um dia após a reposta ao questionário, a não ser quando este dia coincidia com o sábado 

ou o domingo.  

Decorrido um tempo sem novas respostas espontâneas aos questionários, a pesquisadora 

resolveu enviar correspondência impressa (APÊNDICE E) às APACs e, concomitantemente, 

                                                 
51 Antes desta etapa inicial de divulgação, houve autorização, através de mensagem eletrônica, do Presidente da 

FBAC para envio dos e-mails às APACs. A pesquisadora pediu que a FBAC encaminhasse, se possível, o link 

da pesquisa às filiadas a fim de aumentar a adesão à pesquisa, mas não obteve êxito nesta parceria.    
52 Uma dessas entrevistas (cujo questionário havia sido respondido no início da coleta) somente foi obtida meses 

após as tentativas de contato, mesmo com horários e datas previamente agendados.     
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reenviar os e-mails às redes interorganizacionais que não haviam respondido ao questionário. 

Foram recebidas mais seis respostas aos questionários e dois dos sujeitos de pesquisa pediram 

que as perguntas da entrevista fossem enviadas por endereço eletrônico. Um sujeito respondeu 

prontamente por escrito, mas identificou-se como Gerente (e não Presidente, como esperado); 

um segundo sujeito da pesquisa foi entrevistado apenas três meses depois quando foi localizado, 

após diversas tentativas, através de telefonema sem agendamento prévio.  

A finalização das respostas aos questionários exigiu telefonemas da pesquisadora às 

redes interorganizacionais explicando os interesses de pesquisa e solicitando adesão ao 

instrumento, uma vez que o retorno não estava mais sendo dado espontaneamente. Nessas 

ocasiões, as entrevistas eram realizadas antes mesmo da resposta ao questionário, ao que a 

pesquisadora foi informada, ao menos por três respondentes, da desconfiança dos mesmos 

acerca do link enviado por e-mail, por receio de programa com vírus se instalar nos 

computadores.  A iniciativa de realização de telefonemas em busca dos participantes partiu da 

necessidade da pesquisadora evitar muita evasão às respostas do instrumento eletrônico.  

Por sua vez, o roteiro de questões das entrevistas foi semi-estruturado pela pesquisadora 

com adaptações feitas de acordo com as especificidades das APACs dos Grupos 1, 2 e 3 e das 

APACs com atividades suspensas (APÊNDICE F). Todas as entrevistas sempre foram gravadas 

do telefone da pesquisadora53, mediante autorização verbal, para telefones celulares ou fixos, a 

critério do entrevistado e, geralmente, em dia e horário indicados por este, seja por e-mail ou 

em telefonema prévio. No decorrer da pesquisa, houve três recusas formais à participação no 

estudo e duas outras recusas de forma indireta, nas quais em três oportunidades os respondentes 

reiteradas vezes pediam que a pesquisadora ligasse depois, sem aceitar agendar dia e horário 

para entrevista.  

O total de tempo dedicado às entrevistas válidas com os trinta e um respondentes das 

APACs pesquisadas foi de 7h20min (440min), como ilustra a Tabela 4; quando incluídas nesta 

carga horária as entrevistas com os respondentes das APACs com atividades suspensas, o tempo 

de gravação atinge 8h01min (481min). Não foram consideradas no tempo total dedicado às 

entrevistas as que, apesar de gravadas e reproduzidas em texto, tiveram que ser excluídas 

posteriormente da amostra intencional.  

 

                                                 
53 As entrevistas foram realizadas através do celular LG Tri Chip A290 com gravador de ligações próprio do 

aparelho ou através do Smartphone Galaxy Win Samsung Duos GT-i8552, do qual as ligações foram gravadas 

através do aplicativo gratuito Another Call Recorder (ACR).  
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Tabela 4 – Carga Horária Dedicada às Entrevistas 2013-2014 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014. 

 

Parte das entrevistas, cerca de 240min, foi transcrita pela própria pesquisadora e, após 

conferência por uma terceira pessoa (leiga), eventuais incoerências no áudio e na escrita foram 

revistos para minimizar as discrepâncias. Mattos (2005) e Farías e Montero (2005) sugerem 

que toda a etapa de transcrição do trabalho, mesmo sendo menos técnica e mais árdua, deve ser 

feita em data próxima da entrevista e, preferencialmente, assumida pelo pesquisador. Neste 

trabalho, o tempo restante (241min) das entrevistas foi transcrito por uma profissional e a 

pesquisadora ficou responsável pela revisão pormenorizada das mesmas para compatibilização 

com o material escrito, sempre que julgava necessário, para manter o texto o mais fiel possível 

à realidade.  

O discurso oral é bastante complexo na reprodução escrita e a pesquisadora considerou, 

na medida do possível, as pausas, as manifestações explicitadas através do riso, do silêncio, do 

choro etc., e das interrupções e intervenções da própria pesquisadora. Foram mantidas as 

repetições excessivas, as interrupções bruscas da fala e o excesso de ‘muletas’ comumente 

adotadas na linguagem oral. A pesquisadora, no entanto, reconhece que fez um grau de edição 

elevado nas transcrições, conforme sinalizam Farías e Montero (2005), porque fez uso de 

supressões e comentários nos fragmentos das falas apresentadas nos resultados.  

Ainda sobre as entrevistas, o Gráfico 1 revela o predomínio do perfil dos respondentes 

que, no período da pesquisa, ocupavam o cargo de Presidente (78%) da rede interorganizacional 

do sistema prisional. A expectativa inicial era que a totalidade das respostas fosse fornecida 

pelos Presidentes ou Vice-Presidentes porque estes são considerados os voluntários principais 

das unidades penais investigadas. Apenas em caso de inviabilidade da resposta pelos mesmos 

foram consideradas outras opções.  

 

 

 

 

Período Entrevistas Respondentes Duração 

Ago.13 - Fev.14 Válidas APACs G1, G2 e G3 7h20min

Fev.14 Extras APACS Fechadas 41min

Total 8h01min
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Gráfico 1 – Função dos Sujeitos Entrevistados 2013-2014 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

Percebeu-se ao longo das entrevistas que o corpo dirigente das unidades penais em 

funcionamento – Presidente, Vice-Presidente e Diretor Executivo – assumia temporariamente 

essas diferentes funções a cada renovação do mandato, em uma espécie de rodízio. Nos demais 

casos, as entrevistas com os Gerentes foram realizadas por indicação dos dirigentes que não se 

mostraram com tempo disponível para a entrevista telefônica, depois do preenchimento do 

questionário eletrônico e da tentativa inicial de agendamento de conversa com a pesquisadora.  

No tocante à quantidade de informações e para facilitar o entendimento do leitor, as 

unidades prisionais pesquisadas foram identificadas conforme a ordem cronológica de obtenção 

das entrevistas e o Grupo (1, 2 ou 3) a que pertencem. Os exemplos a seguir indicam os estratos 

a que pertencem cada uma das unidades penais: APAC 1 (G1), APAC 9 (G2), APAC 30 (G3), 

de acordo com a Tabela 5. De modo adicional, foi observado que o voluntário das APACs do 

Grupo 1 possui, em média, mais de uma década de experiência em serviços prestados dentro 

do estabelecimento penal. O período reduzido no cargo de liderança deve-se à experiência 

recente no mandato como Presidente, fruto de eleição pelos pares.  
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Tabela 5 – Tempo Médio de Voluntariado e Presidência dos Sujeitos Pesquisados 

 

 Fonte: Elaboração própria, 2014. 

 

A próxima seção especifica a modalidade de análise escolhida para este trabalho e como 

foram organizados os resultados com as informações e os dados coletados no decorrer da 

pesquisa de campo. 

 

 

3.4 TIPO DE ANÁLISE 

 

Desde a fase inicial e exploratória deste estudo, pelo pouco conhecimento prévio acerca 

das organizações do sistema prisional em foco, tornou-se uma condição necessária à 

investigação pôr em relevo aspectos particulares dessas redes interorganizacionais com níveis 

de cooperação diferenciados entre si. O uso de questionário foi considerado, mas o propósito 

deste instrumento esteve mais voltado à complementação das informações obtidas através das 

entrevistas semi-estruturadas, via telefone, pela pesquisadora.   

Vale esclarecer, de antemão, que apesar da possibilidade de quantificação de respostas 

seja de questionários seja de entrevistas, os principais recursos utilizados para apresentação dos 

resultados foram os comentários da pesquisadora intercalados por transcrições de trechos das 

entrevistas e, como sugerido por Creswell (2007 [2003]), as respostas agregadas em tabelas e 

gráficos, sem intuito de propor generalizações, mas facilitar a visão geral dos resultados 

obtidos.  

De posse das transcrições das entrevistas e dos questionários respondidos, passou-se à 

etapa de organização sistemática das informações e dados levantados. A análise de conteúdo, 

neste caso, pareceu apropriada por se tratar de 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

APACs Especificação
Tempo Médio 

Voluntariado (anos)

Tempo Médio 

Presidência (anos)

Grupo 1 APAC 1 a 3 12 1

Grupo 2 APAC 4 a 17 7 3,5

Grupo 3 APAC 18 a 31 7 3,5
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conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens. (BARDIN, 2011 [1977], p. 48, grifo da autora) 

Esta técnica, além da consideração dos aspectos contextuais da pesquisa, tem 

contribuído com o potencial de desenvolvimento de teorias no campo da Administração 

(MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011). O conjunto de documentos provenientes da presente 

pesquisa empírica foi submetido ao processo de pré-análise, exploração do material e 

tratamento e interpretação dos resultados, como procedimentos sugeridos por Bardin (2011 

[1977]) a serem adotados na análise de conteúdo.  

O processo de pré-análise consistiu (i) na revisão de aspectos teóricos e metodológicos 

propostos a este trabalho, após contribuições da Banca de Qualificação; (ii) na delimitação do 

universo a ser estudado (APACs dos Grupos 1, 2 , 3) e das categorias a serem observadas para 

nortear o trabalho inicial de leitura do material levantado; (iii) na transcrição,  leitura e 

codificação das entrevistas para garantir maior fidelidade às gravações feitas; (iv) na tabulação 

das respostas dos questionários eletrônicos e elaboração de gráficos, quando necessário; e (iv) 

na elaboração de planilha com a respectiva pontuação para cada uma das respostas do 

questionário.  

A etapa de exploração do material demandou tempo e dedicação da pesquisadora quanto 

à revisão do levantamento da repetição de palavras, de tabelas e gráficos, bem como das 

releituras das transcrições efetuadas. Segundo Freitas e Janissek (2000, p.46), esta etapa da 

análise das categorias é essencial à análise de conteúdo do material “[...] visto que elas fazem a 

ligação entre os objetivos de pesquisa e seus resultados. O valor da análise fica sujeito ao valor 

e a legitimidade das categorias de análise.” As categorias referem-se à segregação de elementos 

para análise que, em seguida, são reagrupados (síntese) pelo pesquisador. Elas devem ser 

consideradas exaustivas, mutuamente exclusivas, objetivas e pertinentes (VERGARA, 2006 

[2005]).  

Neste momento, a leitura exaustiva de todo o material foi relevante para que fossem 

classificadas as falas dos participantes da pesquisa de acordo com os indicadores adotados no 

Modelo de Análise (rever Quadro 2) – é a fase de codificação do conteúdo (BARDIN, 2011 

[1977]; CRESWELL, 2007 [2003]). Ao finalizar a etapa de ordenação das falas dos 

respondentes, todo o material correspondente foi impresso e encadernado, para consultas 

posteriores da pesquisadora, ao longo da escrita do trabalho.  
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A abordagem quantitativa54 foi representada, nesta pesquisa, através da tabulação e 

gráficos das respostas dos questionários para os quais os softwares Microsoft Excel 2010 serviu 

de suporte. As tabelas e a ilustração gráfica dos achados foram usadas como apoio à etapa de 

descrição dos resultados deste trabalho de cunho qualitativo. Um dessas tabelas, denominada 

Ranking (APÊNDICE G), estabeleceu pontuações para cada uma das respostas do questionário, 

possibilitando comparações entre as redes classificadas dentro do mesmo grupo. 

Por fim, o tratamento e interpretação dos achados exigiu, na medida do possível, a 

condensação dos resultados, a tentativa de aproximação do relatado nas organizações estudadas 

e o arcabouço teórico escolhido, assim como interpretações inferenciais ou a “construção 

criativa” da pesquisadora (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011). 

Bauer (2008 [2000]) chama a atenção dos pesquisadores para forças e fraquezas que 

merecem destaque nas técnicas de análise de conteúdo. O autor ressalta como aspectos positivos 

o uso das técnicas em materiais que ocorrem “naturalmente” (produção bibliográfica e notícias 

de jornais, por exemplo), para a construção de dados históricos e caracterização de um 

determinado contexto social e para trabalhar com grande quantidade de informações de forma 

sistemática com o suporte tecnológico (softwares) ao trabalho do investigador.  

Por outro lado, a ênfase da análise de conteúdo ao focar nas frequências relega a segundo 

plano o que é raro no material e os efeitos dos entrevistadores na qualidade do material podem 

não ficar explícitos, e são considerados alguns dos pontos fracos deste tipo de análise.  

 

* * * 

 

É importante, ao propor a realização de uma pesquisa qualitativa, a preocupação com a 

validade da mesma e Creswell (2007 [2003]) recomenda que seja utilizada mais de uma 

estratégia para confirmar a exatidão dos resultados levantados. Dos recursos sugeridos por este 

autor, foram aqui adotados a elaboração de triangulação das fontes de informações e dados; a 

presença prolongada no campo de pesquisa; a descrição densa e rica para descrever os 

resultados e a evidência de vieses que a pesquisadora traz para o estudo. 

                                                 
54 Para Minayo e Sanchés (1993), as abordagens qualitativa e quantitativa são, em muitos casos, insuficientes para 

representar a realidade e o uso concomitante das mesmas enriquece os achados da pesquisa, uma vez que o 

planejamento da investigação seja adequado. Minayo (2011 [1993]) denomina de “oposição complementar” 

essa possível convergência entre as duas abordagens. 



85 

 

 

Para aumento da confiabilidade do estudo, além das entrevistas e questionários 

aplicados em campo, foram utilizados documentos disponíveis na internet e solicitados, quando 

possível, em meio eletrônico, aos membros da FBAC para checagem de informações pela 

pesquisadora. Adicionalmente, foram entrevistados outros atores-chave, via telefonemas: os 

Presidentes de duas APACs cujas atividades foram suspensas após intervenção das autoridades 

competentes.  

A presença da pesquisadora no campo ocorreu de maneira intensiva no momento 

anterior à coleta de dados e informações, quando acumulou experiências (rever Tabela 2) e teve 

a oportunidade de conviver com funcionários, voluntários e recuperandos/presos do sistema 

prisional. Este envolvimento com a realidade de pesquisa supriu, em parte, a necessidade de se 

conhecer mais sobre os trabalhos voluntários desenvolvidos no ambiente prisional. À época, 

esta iniciativa parecia ‘suprir’ a ausência do contato face a face com os informantes-chave de 

unidades penais apaqueanas da pesquisa que ainda seria iniciada através da internet e do 

telefone celular, dadas as barreiras geográficas.  

A descrição com riqueza de detalhes dos resultados – explicitada nos próximos capítulos 

– visa, para Creswell (2007 [2003]), levar os leitores para o locus de pesquisa, para que os 

mesmos possam compartilhar as experiências vivenciadas pela pesquisadora. Quando se 

apresentam numerosos resultados, o risco envolve simplificá-los em excesso, beirando a 

artificialidade, ou, por outro lado, exagerar e tornar a apresentação cansativa, dificultando seu 

entendimento. Contornar tais obstáculos exige habilidade na escrita de forma clara, objetiva e 

analítica, ainda em fase de aprendizado por esta pesquisadora.   

Admite-se que a neutralidade não foi almejada nesta pesquisa, visto que uma vez que é 

exigida a inferência da pesquisadora na pesquisa qualitativa, aquela não tem como ser atingida 

(MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011). Outros aspectos podem ser mencionados, por exemplo, 

no que se refere aos vieses da discente-autora a este trabalho.  

Um deles foi a imersão da pesquisadora em campo envolvida no cotidiano de um grupo 

religioso em cooperação, no início da fase exploratória desta investigação. Esta opção 

contribuiu para o envolvimento direto da pesquisadora nas atividades voluntárias, quando a 

observação direta ou indireta poderia ter sido buscada naquelas circunstâncias. É possível que 

um maior distanciamento seria mais apropriado, considerando que não se tratava da unidade 

penal a ser investigada, ainda que a contribuição dos novos conhecimentos para o estudo 

tenham sido válidos. Acreditou-se também, naquele momento, que a inserção no grupo 
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religioso seria um aspecto favorável e facilitador da pesquisa com as redes prisionais 

apaqueanas, mas isso não se verificou em nenhum momento.   

A técnica da entrevista sem contato visual com o respondente foi sendo aprimorada ao 

longo dos telefonemas realizados pela pesquisadora. Deste modo, ao reler as transcrições, 

ficaram evidentes as diferenças entre as primeiras e as últimas conduções dos questionamentos 

realizados. No início, eram mais frequentes as interrupções provocadas pela entrevistadora 

durante a fala do respondente e a duração das gravações era menor. Depois, foram menos 

intervenções, ligação mais longa e a entrevista mais fluida se assemelhava a uma conversa, 

como Mattos (2005) disse que é esperado quando há êxito no uso desta técnica. Nesta ocasião, 

os respondentes se sentiam mais à vontade para falarem mais livremente e foram surgindo 

novos aspectos, antes despercebidos. As limitações de experiência da entrevistadora 

interferiram, deste modo, no alcance de alguns dos inquéritos.     

Na sequência, feita a descrição das etapas percorridas para execução deste trabalho e as 

tentativas de validação do mesmo, são apresentados no quarto e no quinto capítulos os 

resultados sistematizados pela pesquisadora. 
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4 SOBRE A REDE INTERORGANIZACIONAL  

 

 

APAC 16 (G2): Você não muda uma cultura de uma hora 

pra outra... tanto dos próprios condenados, como da 

sociedade...  

 

 

Este capítulo expõe parcialmente os resultados da etapa empírica, sobretudo aqueles 

relacionados às características da Rede Interorganizacional do sistema prisional que adota o 

Método APAC. Ele está subdividido em três subseções equivalentes às dimensões estudadas: 

Antecedentes Históricos, Sistema Normativo e Desenho Institucional. No início de cada uma 

das seções secundárias mencionadas, são descritos os indicadores enfatizados na apresentação 

dos achados da pesquisa.       

 

 

4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Conforme o Modelo de Análise (rever Quadro 2) adotado neste estudo, os indicadores 

do histórico de cooperação (AH1) e omissão ou conflito (AH2) entre os atores envolvidos em 

dilemas sociais sintetizam as condições que, em cada uma das cidades dos respondentes, podem 

ter contribuído para a implantação, ou não, das referidas redes interorganizacionais do sistema 

prisional. Como são indicadores de contexto e pouco objetivos seria simplificada em demasia 

sua captação através de questionário e, por este motivo, optou-se pela escuta dos relatos dos 

respondentes nas entrevistas realizadas.    

 

 

4.1.1 Histórico de cooperação 

 

Constatou-se que a ideia inicial de formalização da Public Management Network 

(AGRANOFF, 2007), estruturando o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e a Diretoria 

Executiva das APACs, foi iniciativa do Poder Judiciário em vinte e seis (84%) dos trinta e um 

municípios pesquisados. O princípio de formação da rede interorganizacional, de maneira geral, 

dependeu do interesse direto do Juiz da Comarca, como exemplificado a seguir: 
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APAC 2 (G1): [...] o Juiz daqui tomou conhecimento dessa metodologia [da APAC] 

e ele juntou um grupo, ofereceu a um grupo aqui da comunidade e eu era uma das 

pessoas [...] aí nós fizemos uma preparação em Itaúna, né, aqueles cursos [de 

formação] e tudo e logo depois [...] ele articulou aqui com a Prefeitura, com 

empresários e construiu o Centro de Reintegração [Social] [...].  

Em que pese a predominância deste tipo de narrativa na pesquisa realizada, a 

centralidade na iniciativa de formação da rede não significa que a atuação do Poder Judiciário 

é o único meio de formalização das APACs, pois em outras situações a ideia de criação da rede 

organizacional se deu por grupos ligados à Igreja Católica e à Sociedade Civil. 

Tradicionalmente, a comunidade católica possui membros envolvidos na Pastoral Carcerária 

que, embora nem sempre seja presente ou atuante nas Paróquias (comunidade de fiéis ligados 

a um pároco), representou o ponto de partida para as APAC 1 (G1), APAC 28 (G3) e APAC 

30 (G3) - como ocorreu no caso do precursor da APAC joseense, Mário Ottoboni.  

Em outros dois casos, dentre a amostra pesquisada, foram identificadas situações de 

envolvimento de progenitor de condenado pela Justiça, APAC 24 (G3), preso no sistema 

comum, que não possuía envolvimento prévio com trabalhos no sistema prisional; e de um 

professor universitário que, por já ter sido voluntário em uma APAC, decidiu pela formação de 

uma rede interorganizacional em sua cidade natal: 

APAC 31 (G3): [...] eu tenho um projeto de extensão universitária [...] onde 

os alunos do curso de Direito eles... trabalham na consultoria jurídica na 

APAC, são da consultoria jurídica gratuita da APAC [na cidade X]. Então, em 

razão disso, nós, [...] com o projeto de extensão funcionando [...] entendemos 

por bem também trazermos o Método APAC [para a cidade Y].  

Reitera-se aqui que não é possível concluir que o pioneirismo do Poder Judiciário na 

mobilização de atores para a formação de uma rede entre organizações de um local seja 

determinante para a implantação da APAC. Há outros aspectos a serem destacados no decorrer 

deste capítulo que merecem atenção. Verificou-se também que, das catorze instituições 

prisionais que ainda não estão em funcionamento (Grupo 3) com Centro de Reintegração 

Social, onze delas foram propostas pelos Juízes da Comarca.  

O envolvimento dos pares para atuarem em dilemas sociais não é influenciado apenas 

pelo autor da iniciativa de formação de uma rede interorganizacional, mas envolve uma 

propensão (CASTELFRANCHI, 2008), um desejo de transformação da realidade, seja por 

motivação pessoal e/ou coletiva, conforme expressaram os diferentes depoimentos. Há casos 

em que a mobilização foi fruto da existência de familiar cumprindo pena, APAC 24 (G3); da 

preocupação com as causas sociais e pela habilidade em liderar uma equipe APACs 19 e 21 

(G3); da identificação com as causas sociais e devido ao cargo político na Câmara Municipal, 
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APACs 18 e 30 (G3); do desejo de ajudar semelhantes e em razão de serem egressos do sistema 

penitenciário tradicional, APAC 9 (G2) e APAC 29 (G3); e da crença explicitada nos resultados 

oriundos da aplicação do Método APAC, nas APAC 3 (G1) APACs 10, 11 e 12 (G2) e APAC 

25 (G3).  

A maioria dos respondentes pesquisados, no entanto, atribuiu o interesse pela 

preocupação prioritária com as causas sociais e os custos decorrentes do aumento da violência 

(42%) ou pelo caráter divino relacionado à caridade (26%), como se constata, respectivamente, 

nas falas a seguir:  

APAC 8 (G2): [...] eu fui fazer uma visita [na Cadeia Pública] e um preso me 

chamou na grade e perguntou se eu era advogado [...]. Falei “Sou advogado 

sim”. E perguntei a ele “Quem que é o seu advogado?” [Ele respondeu] “Meu 

advogado é Jesus Cristo, eu não tenho ninguém por mim não.” Aquelas 

palavras dele me tocaram tanto que eu falei “A partir de hoje, você vai ter uma 

advogado!” [...] [Eu fui escolhido] talvez até por ser vontade de Deus, a gente 

não sabe, né? 

 

APAC 20 (G3): [...] eu vejo que, às vezes, não é nem um processo de 

ressocialização, mas acaba sendo de socialização extremamente tardia 

mesmo, né, que falta uma estrutura para esses indivíduos. Então, eu faço pela 

questão mesmo social, de evitar ao máximo, é, principalmente, esse aumento 

da criminalidade... para obter um processo de socialização dentro dos padrões 

da normalidade que é um benefício para a sociedade, né? 

Em outra seção, no capítulo seguinte, é mais detalhada a importância do papel da 

religião nas redes interorganizacionais apaqueanas pesquisadas e a contribuição desta para o 

aumento do sentido de pertencimento dos atores envolvidos nestas redes. É importante deixar 

claro também que há uma série de impedimentos que dificultam a atuação das redes do sistema 

prisional com as características em evidência neste trabalho, mesmo entre aqueles atores em 

que a cooperação é mais evidente e, aparentemente, mais elevada (Grupos 1 e 2), como mostra 

a próxima seção.  

 

 

4.1.2 Histórico de conflito ou omissão 

 

Em um dilema social no sistema prisional, no caso de omissão ou deserção dos atores 

envolvidos, o possível aumento dos índices de criminalidade na localidade é uma consequência 

esperada e as perspectivas de ‘soluções’, de modo geral, são delegadas a uma Autoridade (Força 

Policial, por exemplo) e também providenciadas, de modo mais imediato, no âmbito individual 
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(uso de sistemas de segurança, como grades, alarmes, cercas elétricas para proteção ao 

patrimônio etc). Não obstante, há uma minoria mobilizada e disposta a participar da resposta a 

este problema social coletivo porque possuem interesse na obtenção de um bem comum 

(OSTROM, 2008, 1998; OLSON, 1999 [1965]) que traga uma provável redução do custo social 

ao seu município. 

Contudo, uma resposta ‘satisfatória’ ao dilema social no sistema prisional estudado não 

se dá de maneira individualizada porque, neste caso, a partilha dos custos é indispensável para 

que seja possível o usufruto de um bem coletivo (ORENSTEIN, 1993). Tais tentativas de 

formação de redes interorganizacionais são assumidas por atores dispostos a lidar com essa 

partilha de custos, ainda que assimétricos, em algumas situações específicas (a serem descritas 

posteriormente). Neste contexto de enfrentamentos entre os atores que visam a implantação ou 

manutenção das organizações prisionais apaqueanas, a pesquisa empírica apresentou exemplos 

de omissões e de conflitos enfrentados pelos respondentes. A seguir, dois exemplos de 

omissões: 

APAC 7 (G2): Eu pertencia à Pastoral Carcerária e fazia um trabalho na 

Cadeia... O pároco que trabalhava comigo morreu e o povo começou a 

afastar... 

 

APAC 26 (G3): E tem horas que a gente fica sozinho pensando “Gente, que 

perspectiva eu vou ter, o Prefeito que está aqui, os Vereadores que podem nos 

apoiar, acabam não fazendo [nada pela APAC] e eu vou fazer?”... isso que 

desanima... 

Averigou-se que a omissão de participação no arranjo organizacional contemplou, em 

determinados relatos, a carência de membros da Pastoral Carcerária, APAC 7 (G2), a apatia de 

pessoas da comunidade, APACs 7 e 8 (G2), a morosidade na resposta do Estado, APAC 18 

(G3) e a resistência do Prefeito, APAC 7 (G2) e APAC 26 (G3) e de Vereadores, APAC 26 

(G3) de atuarem no sistema prisional. Essas respostas não foram exaustivas e não contemplam 

todas as APACs entrevistadas porque, em muitos casos, o foco das entrevistas voltou-se à 

cooperação e não aos conflitos e às omissões encontradas no início da rede interorganizacional.  

Complementarmente, no que concerne aos embates identificados nos relatos dos 

respondentes, os achados de campo mostraram que os mesmos ocorrem entre atores variados 

envolvidos na rede interorganizacional. Em geral, a queixa de dificuldades em conquistar a 

empatia da comunidade, conseguir novos voluntários e estabelecer laços com a Sociedade Civil 

estava presente no discurso de catorze dos respondentes. Ou seja, 45% da amostra pesquisada 

afirmou que já houve objeções, fontes de conflito (ANSELL; GASH, 2008; OLSON, 1999 
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[1965]), ao buscarem adeptos ou simpatizantes ao trabalho voluntário no sistema prisional, 

como denotam os relatos: 

APAC 6 (G2): [...] a APAC é maravilha? É, mas quando você passa por fuga 

tem toda uma tensão. [...] aí quando se tem fuga a própria comunidade 

bombardeia... 

 

APAC 8 (G2): [...] na época [que começamos a APAC] as pessoas criticavam 

demais. Quando a gente ia fazer pedido de doação as pessoas diziam que iam 

doar sim, [que para os presos] doariam veneno [...]. 

Investir tempo e recursos em indivíduos que cometeram infrações e foram condenados 

pela Justiça não costuma mobilizar a sociedade, mesmo com os riscos crescentes de aumento 

dos índices de violência, com prejuízos não-seletivos à população local. Lidar com resistência 

de atores do ambiente externo das organizações que atuam no sistema prisional é um processo 

enfrentado, cotidianamente, pelos voluntários. Mas, os conflitos de interesses podem emergir 

também no ambiente interno das APACs, quando os atores envolvidos diretamente no trabalho 

filantrópico não chegam a um consenso quanto à forma de atuação dos membros dirigentes 

(eleitos pelos voluntários). São aqui citados dois casos: 

APAC 2 (G1): [...] eu tava fazendo um trabalho até bacana [como Presidente 

da APAC], sabe, mas é coisa de... de... que tem sempre com voluntariado, né, 

aquela coisa de... de... política, de inveja, aquelas coisas todas... e acabou que 

eu perdi essa eleição [...] e me afastei não por ter perdido a eleição, mas porque 

eu não me vi mais em condição de atuar considerando o tipo de... de... as 

pessoas que estavam... enfim, não combinavam com meu jeito de trabalho. 

 

APAC 7 (G2): Esse outro [que era o antigo Presidente] atrapalhou a APAC, 

bagunçou a APAC, porque ele se sentia dono de tudo. Começou a fazer 

reuniões até com traficantes lá dentro... E eu via que eu estava impossibilitado 

de fazer as coisas [...]. Ele cortou relacionamento com a gente, porque ele não 

queria que eu soubesse das coisas erradas que estavam acontecendo lá dentro. 

E eu sabia, porque eu frequentava lá de manhã, de tarde, de noite, nunca deixei 

[de frequentar a APAC]. 

Ficam evidentes choques entre os valores dos entrevistados e os grupos que assumiram 

os cargos dirigentes, eleitos pelos próprios voluntários da época. Ao longo das duas entrevistas 

sobre as organizações destacadas, foram verificadas diferenças nas posturas dos voluntários ao 

final do mandato dos mesmos como Presidente da APAC. No primeiro exemplo, na APAC 2 

(G1), a pesquisadora constatou que o voluntário se deparou com um trade-off entre continuar a 

partilha dos custos dos trabalhos no sistema prisional e manter distância da rede 

interorganizacional pelas divergências ideológicas em relação aos novos dirigentes. A opção 

do voluntário, que possuía quase uma década de trabalho voluntário naquele momento, foi pela 
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deserção. O afastamento foi deliberado pelo próprio voluntário, por crenças nos seus ideais 

referentes ao trabalho no modelo apaqueano. 

No segundo caso, na APAC 7 (G2), verificou-se que a percepção do voluntário quanto 

às divergências ideológicas e de atuação na APAC entre ele e o Presidente eleito foram 

detectadas ao longo do tempo, no decorrer dos trabalhos deste último. O conflito, nesta situação, 

foi mais explícito e evidente aos pares que faziam parte da APAC mencionada à época. Neste 

contexto, o voluntário, que estava envolvido com a instituição desde a sua concepção, também 

se deparou com um trade-off entre continuar a partilha dos custos dos trabalhos no sistema 

prisional e manter distância da rede interorganizacional pelas divergências ideológicas em 

relação aos novos dirigentes. A opção do voluntário foi permanecer na equipe de trabalho e 

buscar meios legais (através do Ministério Público e da FBAC) de, comprovados o desrespeito 

às regras de funcionamento da rede interorganizacional, destituir o dirigente do cargo.   

Há diferenças entre esses dois exemplos mencionados que merecem considerações por 

parte da pesquisadora. A partir do que foi relatado nos mesmos, não se pode concluir, de 

maneira simplista, que a predisposição à cooperação é maior pelo voluntário da APAC 7 (G2) 

porque outros aspectos contextuais precisam ser levantados.  

Inicialmente, em relação aos motivos de divergência ideológica, cabe a consideração de 

que na APAC 2 (G1) a mudança em relação às regras do Método APAC não eram 

comprometedoras a ponto de fragilizar a maioria das relações da rede interorganizacional. Isto 

significa que, se haviam incoerências presentes na gestão recém-eleita, conforme sinalizado 

pelo entrevistado, essas não arranhavam a imagem institucional e não interferiram a ponto de 

ameaçar a manutenção dos trabalhos da referida APAC. Esta, inclusive, permanece atualmente 

com a aplicação total do Método APAC (Grupo 1). Além disso, apenas abordando o aspecto 

qualitativo, o grupo de voluntários na época era considerado de tamanho ‘satisfatório’, ou seja, 

com pessoas disponíveis para arcar com os trabalhos necessários em caso de saída de um 

membro da rede. Os prejuízos da saída do voluntário, do ponto de vista básico de andamento 

das atividades, não seriam muito altos (OLSON, 1999 [1965]).   

Por outro lado, na APAC 7 (G2), o contraste ideológico foi abrupto e notório pelos 

envolvidos na rede e proporcionou um confronto de valores que não se restringiu ao voluntário 

que havia sido substituído no cargo de liderança. A infração cometida pelo dirigente que estava 

no comando da APAC 7 (G2), ao oferecer tratamento diferenciado para alguns condenados, 

feria os interesses coletivos e comprometia o funcionamento do sistema apaqueano que, naquele 

momento, como continua hoje, possuía a aplicação parcial dos doze elementos do Método 
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APAC (Grupo 2). No entanto, o grupo de voluntários era considerado ‘muito pequeno’ 

(OLSON, 1999 [1965]) e esse fator pode ter sido um dos aspectos decisivos na opção do 

voluntário continuar como membro da equipe de trabalho. Além disso, os prejuízos da saída do 

voluntário seriam, no contexto mencionado, bastante elevados, culminando com o risco 

encerramento de atividades do estabelecimento penal.  

As (possíveis) repercussões diferenciadas da saída dos voluntários nas APACs 2 (G1) e 

7 (G2) podem ter contribuído para que, no primeiro caso, o abandono do trabalho no sistema 

prisional tenha acontecido de imediato. A atitude de cooperação, no segundo caso, ocorreu a 

partir de um conflito intraorganizacional, por isso a pesquisadora optou por apresentá-lo nesta 

seção. Estes conflitos no ambiente interno das APACs foram detectados ao longo das 

entrevistas e merecem, futuramente, maior investigação para análise das saídas favoráveis (ou 

não) encontradas pelos atores dos dilemas sociais. Até o momento, sem ser possível generalizar 

esses resultados, observou-se que das dezessete unidades prisionais com Centro de 

Reintegração Social em funcionamento (Grupos 1 e 2), cinco delas (30%) já estiveram sob risco 

iminente de suspensão das atividades (fechamento), mediante intervenção das autoridades 

competentes.   

Das catorze APACs investigadas, que ainda não possuem Centro de Reintegração Social 

em funcionamento (Grupo 3), o quadro atual consiste em: três estão no processo de construção 

do CRS; outras quatro estão promovendo reuniões entre os voluntários e visitando os presos de 

Presídios, Cadeias ou Penitenciárias para não ficarem afastados da causa social, enquanto não 

há definição quanto ao CRS; e as sete restantes não possuem previsão de obtenção do CRS e 

não estão se reunindo com regularidade. Há, portanto, um contexto desfavorável à cooperação 

segundo os entrevistados que ainda não conseguiram estabelecer vínculos com parceiros 

fundamentais (OSTROM, 1998) neste processo inicial das atividades, como demonstram as 

palavras seguintes: 

APAC 30 (G3): [...] travou na questão política, né? A Prefeitura doou um 

terreno pra gente, pra fazer o edifício da APAC, só que depois o Ministério 

Público constatou que essa área estaria numa Área de Proteção Ambiental 

[APA], né? Então, a partir daí, o próprio Ministério Público travou. O pessoal 

entrou... Juízes contra a edificação do prédio e, até então, isso já tem uns cinco 

anos que tá parado, entendeu? 

Maiores informações seriam necessárias para se chegar a uma conclusão a respeito da 

doação inicial de terreno inadequado por parte da Prefeitura e da argumentação para o embargo 

das autoridades, no caso em tela. Desperta desconfiança, no entanto, este tipo de ‘apoio’, 
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criando um ambiente de tensão entre os pares (ANSELL; GASH, 2008). O que se percebeu nos 

discursos obtidos foi o anseio pela implantação do Centro de Reintegração Social por parte das 

APACs (Grupo 3) e as reiteradas menções às dificuldades para se estabelecer parceria com 

instâncias do Poder Público (Estado/Prefeitura), do Poder Judiciário e da Sociedade Civil.  

A próxima seção, neste sentido, traz mais informações sobre as relações com atores 

relevantes ao Sistema Normativo que podem levar à decisão de implantação das APACs. Ou o 

contrário, indeterminarem, pela dificuldade de anuência entre os pares, o início dos trabalhos 

nas redes interorganizacionais.   

 

 

4.2 SISTEMA NORMATIVO 

 

Em relação aos indicadores do Modelo de Análise (rever Quadro 2) do Sistema 

Normativo, por serem de caráter mais objetivo, são utilizados gráficos na apresentação dos 

resultados. Foram caracterizados neste item os indicadores relativos às normas municipais, 

estaduais e federais (SN1); atuação da Câmara Municipal (SN2); atuação da Assembléia 

Legislativa (SN3); atuação da Autoridade Policial (SN4); atuação do Poder Judiciário (SN5); 

atuação do Ministério Público (SN6) e atuação da Prefeitura (SN7). Adicionalmente, emergiu 

a necessidade de inserção de mais um indicador neste trabalho: a atuação da FBAC (SN8). 

No decorrer das entrevistas foram feitos, pelos respondentes, comentários espontâneos 

sobre a atuação da FBAC. Antes do envio do questionário ou da realização das entrevistas pela 

pesquisadora, foi solicitado consentimento da FBAC para este contato inicial, por meio 

eletrônico. Deste modo, optou-se pela não inclusão da mesma nas questões (fechadas ou 

abertas) dada a possibilidade de viés, a priori. Todavia, algumas considerações feitas 

livremente pelos sujeitos entrevistados serão expostas. 

Nesta seção são levadas em consideração, portanto, as respostas ao questionário e 

trazidos trechos das entrevistas em que eram feitas menções às autoridades do Sistema 

Normativo apresentadas. Nem sempre foram realizados questionamentos diretos sobre esta 

temática, salvo a respeito do relacionamento da APAC em questão com o Poder Judiciário e 

com o Ministério Público, dada a obrigatoriedade de aparato jurídico ao funcionamento, parcial 

ou pleno, dos estabelecimentos prisionais citados. Na sequência, maior ou menor dedicação da 

pesquisadora a atores específicos nos itens a seguir foi proporcional aos achados da pesquisa.   
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4.2.1 Normas municipais, estaduais e federais 

 

Os Atos Normativos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (2007) favorecem a 

disseminação de estabelecimentos prisionais que fazem uso do chamado Método APAC como 

política pública neste estado. Diversos respondentes, ao longo das conversas telefônicas, 

fizeram menção à existência do Projeto Novos Rumos na Execução Penal como um dos 

aparatos legais de suporte à adoção da metodologia apaqueana. A evidente convergência na 

agenda política favorece a criação de um contexto amplo favorável à cooperação (SAZ-

CARRANZA; OSPINA, 2011; POTEETE, OSTROM, JANSSEN, 2011 [2010]). 

Dos trinta e um atores pesquisados, dezenove (62%) responderam que concordam que 

há legislação de apoio aos trabalhos da APAC em que atuam, como mostra o Gráfico 2. Os 

mesmos respondentes afirmaram, nas entrevistas, já possuírem Convênio com o Estado. Muitas 

das APACs que ainda não possuem CRS (Grupo 3) estão tentando estabelecer parcerias, 

principalmente, com as Prefeituras para recebimento de lote de terra para a unidade penal.  

 

Gráfico 2 – Existência de Legislação Favorável à APAC (N = 31) 

 
Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

Duas das unidades penais conveniadas com o Estado são integrantes do Grupo 3 e estão 

com o Centro de Reintegração Social em fase de construção. De fato, existem três APACs em 

processo de construção (Grupo 3), mas verificou-se que cada uma encontra-se em uma situação 
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diferenciada atualmente. Em um dos estabelecimentos penais o CRS está em processo de 

finalização (APAC 29)55; no outro caso, a reforma estava em andamento e precisou ser 

interrompida por falta de recursos, como narrado à pesquisadora:  

APAC 18 (G3): Olha, nós estamos na mão do Estado. Se o Estado não 

complementar o dinheiro, nós vamos ficar com a obra parada lá... já tem mais 

de um ano que a minha prestação de contas tá zerada porque não tem mais o 

que falar, e... e... só pedindo aditivo de tempo pra não cancelar o Convênio e 

pronto, porque o Estado não se posiciona pra dar o restante do valor. 

Em um terceiro caso (APAC 25), o único dos três em que não houve celebração de 

Convênio com o Estado até o momento, a obra foi apenas iniciada, mas como faltaram recursos 

para continuar subsidiando a construção do CRS, não há previsão de retomada dos trabalhos, 

conforme o respondente. Quando questionados pela entrevistadora a respeito do que estava 

faltando para que o terreno e a construção do CRS pudessem ser agilizados, houve unanimidade 

nas respostas das APACs ainda não conveniadas (Grupo 3) no tocante às exigências 

burocráticas como impeditivas da implantação da rede interorganizacional. O relato a seguir 

expressa um exemplo do teor de impaciência dos entrevistados ao lidarem com a morosidade 

da coisa pública:  

APAC 23 (G3): Não é um Juiz aqui do interior que faz diferença no sentido 

de liberar a verba. Tudo que foi pedido que a gente fizesse foi feito, então, 

fizemos todos os projetos, dentro das nossas possibilidades. Tudo foi 

orientado, mas tudo esbarra no tal que eu chamo, atrevidamente, de 

burrocracia [do Estado]. [Grifo nosso]. 

A visão das APACs em funcionamento parcial (Grupo 2) ou total (Grupo 1) do Método 

APAC destoa das que ainda não viabilizaram a edificação do Centro de Reintegração Social. É 

notório nos relatos dos entrevistados, do primeiro caso, o desconforto com a necessidade de 

detalhamento minucioso do uso da verba pública recebida pelas instituições penais56 enquanto, 

no segundo caso, nas APACs mais experientes isso não é nem sequer mencionado porque já se 

adequaram à rotina do trato com o dinheiro público. Seguem exemplos: 

APAC 16 (G2): [...] tem dia que cansa... (risos), tem dia que a gente dá uma 

caída, sabe? É, por exemplo, a gente sem essa parceria com o Estado 

[Convênios], seria muito difícil, se não impossível hoje... É, sem esse 

Convênio seria muito difícil a sobrevivência de uma APAC, é o Convênio de 

Custeio, né, mas também esse Convênio pega uma série de embaraços... na 

verdade, nós somos amadores na questão do trato com o dinheiro público, 

                                                 
55 Até fev.2014 não havia data prevista para inauguração, conforme informado após novo contato telefônico pela 

pesquisadora para averiguação da situação da APAC.  
56 Aspecto mais abordado neste estudo no item referente à Fiscalização, na dimensão Desenho Institucional. 
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sabe, a burocracia que é, essa formalidade que tem que atender, né, isso é 

difícil pra gente aprender...  

 

APAC 2 (G1): [...] o Estado reconhece o valor [do trabalho da APAC]. Não 

atrasa não [o repasse de recursos], nunca atrasou. 

Foi detectado nas entrevistas com as APACs (Grupo 1) cuja relação com o Estado é 

mais longeva, que a equipe de trabalho possui domínio dos aspectos mais burocráticos e que a 

parceria com a coisa pública é considerada estável. A preocupação destacada pelos três 

respondentes, neste caso, voltava-se mais às parcerias, formais e informais, com outros entes 

para a execução adequada dos trabalhos nas redes interorganizacionais. Isto inclui outros atores 

do Sistema Normativo, que serão vistos a seguir.  

 

 

4.2.2 Atuação da Câmara Municipal  

 

Após leitura das entrevistas transcritas, a pesquisadora se deparou com poucas 

manifestações acerca da atuação de Vereadores diretamente envolvidos com a causa apaqueana. 

Apesar de presentes espontaneamente em alguns relatos, não foram feitos com regularidade 

questionamentos sobre o apoio da Câmara Municipal aos trabalhos prisionais. Nas respostas ao 

questionário, conforme o Gráfico 3, mais da metade dos respondentes (53%) não demostra ter 

muito auxílio dos Vereadores57 em cumprimento de mandato para o andamento das atividades 

prisionais no município de origem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 A Lei Orgânica é que define o total de vereadores de cada município, em conformidade com o art. 29, inciso 

IV, alíneas "a" a "x" (BRASIL, 1988).  
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Gráfico 3 – Apoio da Câmara Municipal (N = 31) 

 
Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

Adicionalmente, três sujeitos, dos que responderam que o apoio é ‘totalmente 

frequente’, afirmam ter estreita relação com a Câmara Municipal. Um deles relatou estar 

cumprindo mandato como Vereador, APAC 9 (G2); outros dois já assumiram este cargo 

outrora, sendo um deles funcionário público não reeleito, APAC 18 (G3) e outro recentemente 

aposentado da função, APAC 30 (G3). E ainda que tenha sido constatado no instrumento 

aplicado que exista apoio ‘totalmente frequente’ e ‘muito frequente’ da Câmara Municipal, nos 

relatos esses não se sobressaíram com a mesma importância.    

Ainda que esta pesquisa não possua resultados generalizáveis, por suas especificidades, 

afirma-se que entre os municípios pesquisados a participação dos Vereadores no fortalecimento 

da rede interorganizacional do sistema prisional é modesta e com potencial a ser explorado, 

considerando a necessidade de novos parceiros às prisões geridas com aporte da metodologia 

apaqueana.    

 

 

4.2.3 Atuação da Assembléia Legislativa 

 

Uma vez que não foram feitas questões específicas na entrevista a respeito da influência 

dos Deputados Estaduais e, levando em consideração que a sede da Assembléia Legislativa 
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situa-se na capital estatal, era esperadas poucas referências a este tema na formação das redes 

interorganizacionais no sistema prisional. No Gráfico 4, em resposta ao questionário eletrônico, 

está explícito que o grau de apoio ‘nada frequente’ ou ‘pouco frequente’ predominam (68%), 

neste contexto.  

 

Gráfico 4 – Apoio da Assembléia Legislativa (N = 31) 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

De maneira espontânea, foram citados os Deputados Estaduais em oito (26%) das trinta 

e uma entrevistas realizadas. Nestas, quatro estabelecimentos prisionais (Grupos 1 e 2) 

mencionaram que o apoio dos atores supracitados foi relevante no intermédio para aquisição de 

bens materiais, como lote de terra e máquinas de costura, por exemplo. Em outros quatro 

relatos, os responsáveis por unidades penais ainda não implantadas (Grupo 3) ressaltaram a 

falta de adesão dos Deputados Estaduais aos convites feitos para participação na rede 

interorganizacional. Especula-se que a parceria com os Deputados Estaduais na rede do sistema 

prisional é difícil de ser estabelecida (principalmente, por questões geográficas), mas deve ser 

almejada, considerando a contínua busca por novos parceiros e a potencial proximidade 

daqueles de outros atores relevantes do cenário político.    

 

 

Nada Frequente

16%

Pouco Frequente

52%

Frequente

22%

Totalmente 

Frequente

10%



100 

 

 

4.2.4 Atuação da Autoridade Policial 

 

O Método APAC preconiza que a disciplina no Centro de Reintegração Social seja 

mantida por outros meios, que não o uso da força física ou coerção. Quando em atividade, 

espera-se que o monitoramento das APACs seja realizado por voluntários, funcionários ou 

recuperandos. A depender da necessidade, e conforme os aspectos do Desenho Institucional de 

cada um dos ambientes, podem existir variações de uma rede interorganizacional para outra. 

Isto não revela que seja menosprezado ou dispensado o trabalho da Autoridade Policial pelos 

membros das APACs, mas que os grupos de atores sobreditos atuam de formas distintas dentro 

do Sistema Prisional.  

Em classificação mais recente dos tipos de APACs (FRATERNIDADE BRASILEIRA 

DE ASSISTÊNCIA AO CONDENADO, 2014c), descrita anteriormente no Quadro 3, entende-

se que, uma vez implantadas (Grupos 1 e 2), essas unidades penais devem funcionar sem o 

concurso da polícia. Nelas, por exemplo, a escolta dos condenados (recuperandos), após 

autorização judicial, é feita por Policiais Militares ou Agentes Prisionais. Uma vez que os 

indivíduos ingressem na APAC para cumprimento de pena, outros atores emergem do seu 

ambiente interno e passam a ser os responsáveis pela escolta. 

No tocante às APACs ainda não implantadas ou em fase de construção do CRS (Grupo 

3), há a possibilidade de atuação de seus membros voluntários em Cadeias Públicas, por 

exemplo, de modo semelhante ao da Pastoral Carcerária (Igreja Católica) e grupos de outras 

denominações religiosas. Neste caso, é importante a parceria com a Autoridade Policial58 para 

que seja possível o acesso às celas ou pavilhões da instituição visitada. Com Centro de 

Reintegração Social em fase de construção, um dos entrevistados declarou 

APAC 25 (G3): Temos o apoio total dos dois Delegados que nós tivemos nesse 

período. Os dois têm apoiado e incentivado [nossa APAC, mesmo antes da 

implantação]. 

                                                 
58 A pesquisadora se deparou no início de sua pesquisa exploratória com uma modalidade de delegação partilhada 

na gestão de um estabelecimento penal entre a Autoridade Policial e a APAC, situado em Pedreiras, no 

Maranhão. Neste contexto, era imprescindível a atuação dos agentes prisionais no ambiente interno que, apesar 

do esforço de humanização no trato cotidiano dos apenados, não se assemelhava muito à experiência da APAC 

joseense presidida por Mário Ottoboni, por exemplo. No entanto, em 19 fev. 2014, foi assinada a Portaria Nº 

04/2014 que institui a separação predial do estabelecimento penal mencionado, na qual uma parte ficará sob 

responsabilidade da APAC e a outra com a direção da Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária do 

Estado (SEJAP) (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO, 2014).  
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No Gráfico 5, fica claro que não é fácil a adesão em peso da Autoridade Policial ao 

modus operandi estabelecido pelo Método APAC - as categorias de apoio ‘nada frequente’ e 

‘pouco frequente’ mostram que os atores do ambiente prisional tradicional resistem  às parcerias 

com 46% das APACs investigadas. A oposição à mudança foi constatada pela pesquisadora em 

alguns dos discursos, mas a opção por não se estender neste tema foi proposital, para não 

desvirtuar do foco inicial deste trabalho.  

 

Gráfico 5 – Apoio da Força Policial (N = 31) 

 

    Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

A parceria com a Autoridade Policial é desejável, mas não é imprescindível às APACs 

em atividade (Grupos 1 e 2), salvo na fase de adaptação à adoção do Método APAC. Os 

obstáculos, na visão da pesquisadora, situam-se, predominantemente, no âmbito ideológico, o 

que pode levar um tempo maior para que haja cooperação entre os atores. No entanto, se a 

inciativa de parceria com o Juiz da Comarca for estabelecida, a adesão da Autoridade Policial, 

neste caso, ocorrerá, inclusive, por necessidade de execução da Lei.    
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4.2.5 Atuação do Poder Judiciário 

 

O funcionamento de unidades penais interessadas na adoção do Método APAC exige, 

pelas características do sistema prisional brasileiro, aval mínimo do Poder Judiciário no âmbito 

dos municípios. A relação de interdependência entre os pares, segundo Ostrom (1998), é parte 

da solução de um dilema social. Esta relação afinada entre as APACs e o Juiz da Comarca 

mostrou ser determinante a um ambiente favorável à execução penal ao longo do tempo, visto 

que este último contribui, de forma imperiosa, para a transferência de indivíduos do sistema 

penitenciário tradicional para o apaqueano.  

A superioridade do tom elogioso no que se refere à parceria com o Juiz da Comarca 

chamou a atenção da pesquisadora em relação às unidades penais estudadas (dos Grupos 1 e 2) 

e, considerando que esta temática foi abordada no universo de entrevistas realizadas, dois 

relatos sintetizam os achados neste contexto:  

APAC 1 (G1) A gente fala que ele [o Juiz da Comarca] é um voluntário 

mesmo da APAC porque [...] ao invés da gente levar o recuperando lá no 

Fórum pra ele fazer uma audiência, ele vai pra APAC. Ele acha mais fácil ele 

ir pra APAC e ouve todos, né, e faz tudo na APAC... Por que imagina se a 

gente fosse fazer todas as escoltas... ele é um parceiro mesmo... Ele nos ajuda 

muito, com muita coisa, né? 

 

APAC 10 (G2): Aqui sempre houve um relacionamento muito bom, porque 

sempre o Ministério Público daqui e a Justiça sempre deram muito apoio, 

todos os Juízes. Então, nós nunca tivemos problemas. [...] Até porque a APAC 

não consegue funcionar se não tiver todo esse apoio, né? 

O Gráfico 6 corrobora a predominância (65%) da postura favorável – ‘totalmente 

frequente’ e ‘muito frequente’ – do Poder Judiciário no total de APACs investigadas. O Juiz 

constitui um elemento-chave nas Comarcas em que atua, mas apenas o apoio deste ator não tem 

se mostrado suficiente para a execução das atividades apaqueanas, uma vez que são necessárias 

outras parcerias, formais e informais (OSTROM, 1998), que proporcionem o funcionamento 

da rede interorganizacional prisional.   
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Gráfico 6 – Apoio do Poder Judiciário (N = 31) 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

Menos da metade (seis, das catorze) das unidades penais que ainda visam implantação 

dos serviços prisionais (Grupo 3) afirma não contar explicitamente com o Magistrado. Como 

apontam alguns dos relatos nas entrevistas, tais organizações esbarram na postura irredutível 

do Poder Judiciário que não compartilha os ideais do Método APAC.  

APAC 18 (G3): [...] nós tivemos um problema nesse meio do caminho que um Juiz 

que nos apoia, ele ficou muito tempo nessa Vara e ele saiu, chegou um novo aí que 

foi um horror, um terror. É, quando o Juiz não abraça a causa é um terror, ter-ror 

(ênfase), um pe-sa-de-lo (ênfase). Daí que tivemos um recuo, uma estagnação durante 

esse [segundo] Juiz que parou tudo, segurou tudo, e tem má impressão, e... e... e... e... 

põe em cheque a credibilidade da gente, é um horror... 

 

APAC 31 (G3): [...] nós temos um Juiz, um Juiz muito complicado [...]. Ele bate no 

peito e se gaba por ter fechado algumas APACs no Brasil, ele não gosta da APAC. 

[...]. E ele nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca... apoiou o Método [APAC]. Na 

verdade, ele apoiava da forma dele, ele queria que trabalhássemos pra ele, de acordo 

com os interesses dele, e nós, não, obviamente, concordamos com isso [...]. A APAC, 

pelo fato de não haver o apoio do Judiciário, muito embora juridicamente criada, ela 

nunca existiu.  

Deste modo, na condição de oponente do Poder Judiciário, as APACs ficam restritas no 

seu campo de atuação que, conforme constatado nas entrevistas, restringem-se a: (i) continuar 

sem atuar; (ii) realizar visitas aos estabelecimentos penais do município; (iii) construir o Centro 

de Reintegração Social com subsídios oriundos de fontes diversas (Estado, Município etc).  
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Certifica-se que o posicionamento do Juiz da Comarca exerce centralidade no avanço 

da rede de organizações do sistema prisional interessadas na aplicação do Método APAC. A 

postura contrária à metodologia consiste em uma barreira à entrada (ANSELL; GASH, 2008) 

da rede interorganizacional no sistema prisional com delegação total de atividades (Grupos 1 e 

2). O Poder Judiciário se constitui ator essencial no fortalecimento das Public Management 

Networks (AGRANOFF, 2007) em tela, mas não reúne condições de garantir, por si só, um 

contexto amplamente favorável à cooperação dos demais atores.   

 

 

4.2.6 Atuação do Ministério Público 

 

O nível de importância do papel assumido pelo Promotor de Justiça nas APACs ativas 

(Grupos 1 e 2) e as que são oficializadas, mas sem sede própria para atuação (Grupo 3), é 

necessariamente diferente. Pelo que acusaram as entrevistas, o Ministério Público, ainda que 

atue de forma independente do Poder Judiciário, tende a acompanhar a postura deste último de 

aderir ou não à causa apaqueana na maioria (90%) dos municípios que foram investigados. No 

Gráfico 7, fica evidente que há apoio significativo (55%) do Ministério Público – ‘totalmente 

frequente’ e ‘muito frequente’ – às APACs pesquisadas.  

 

Gráfico 7 – Apoio do Ministério Público (N = 31) 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014.  
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Constatou-se, então, que o trabalho da promotoria é considerado de grande suporte às 

atividades das unidades penais, salvo em três exceções, cujos esclarecimentos foram feitos 

pelos próprios respondentes.  

APAC 4 (G2): [...] o Ministério Público é um pouco mais distante. Não é que 

não apoie, mas não tem esse envolvimento, entendeu? Ele [o Promotor de 

Justiça] acha interessante, já fez visitas... concorda com a ideia, mas, assim, 

não é tão presente. 

 

APAC 8 (G2): O Promotor e o Juiz aqui, eles são bem resistentes. Não são 

participativos. Eles não atrapalham, mas eles também não se envolvem. Ficam 

na deles, né? 

 

APAC 13 (G2): [O Promotor de Justiça] é novo na Comarca, então, ele vem 

sempre. Ele gostou muito da APAC. Ele é recém-concursado, então, ele 

gostou, mas ele tá com cuidado. 

Percebeu-se que, embora tenha sido mencionada certa resistência dos Promotores de 

Justiça à rede interorganizacional, os estabelecimentos prisionais continuam em funcionamento 

nos casos destacados. Uma declarada oposição da promotoria ao Método APAC, nesses casos, 

poderia criar dificuldades, mas não impedir o andamento dos trabalhos no ambiente prisional 

porque, embora diretamente envolvido no aspecto processual, a deliberação final é competência 

do Juiz da Comarca.   

Por sua vez, as redes interorganizacionais em processo incipiente de instauração das 

atividades (Grupo 3) visam aproximação continuada com diferentes atores, para articulação de 

novas parcerias, sempre que possível. Na maioria (79%) dos casos pesquisados nesse segmento, 

como a iniciativa de criação da APAC partiu do Poder Judiciário verificou-se que as situações 

de omissão ou resistência ocorrem mais pela ocupação em caráter temporário dos cargos, 

conforme alegam os entrevistados. 

APAC 19 (G3): Ele [o Juiz da Comarca] não mora na cidade, não fica aqui, 

ele trabalha exclusivamente no horário do expediente e depois vai embora [...]. 

Tanto ele como a Promotora [...] são de fora daqui, ninguém mora na cidade, 

sabe? Isso dificulta bastante... 

 

APAC 31 (G3): O Promotor está contando os dias pra ele poder aposentar, 

então, o Promotor aqui não tem expressão nenhuma. É como se não existisse. 

Deduz-se, no contexto apresentado nesta seção, que o relacionamento favorável com o 

Ministério Público no fortalecimento da rede do sistema prisional é importante e a aproximação, 

sempre que possível, deve ser feita com cumplicidade do Poder Judiciário. A predisposição do 

Juiz da Comarca, ator relevante na formação das APACs, pode influenciar positivamente o 
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início das parcerias com outros membros do ambiente jurídico. A alta rotatividade nos cargos 

do Ministério Público, em algumas Comarcas menores, aumenta o risco de não adesão desses 

atores aos ideais apaqueanos, conforme sinalizam os relatos.    

 

 

4.2.7 Atuação da Prefeitura 

 

Como esperado a priori pela pesquisadora, os respondentes cujos estabelecimentos 

prisionais possuem aplicação total do Método APAC (Grupo 1) demonstraram satisfação com 

o apoio ‘totalmente frequente’ das Prefeituras. Na esfera municipal, com base em achados nas 

entrevistas, o apoio se dá, em geral, através de Convênios com os estabelecimentos penais, 

prioritariamente ao oferecerem empregos aos que cumprem pena nos regimes semi-aberto e 

aberto, e através de cessão de terreno, a título precário, para implantação do Centro de 

Reintegração Social. Há parcerias estabelecidas com as Prefeituras, de acordo com o 

questionário, com vinte e uma (67%) APACs do total pesquisado, segundo o Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 – Apoio da Prefeitura (N = 31) 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

Dez das unidades penais (33%) em foco neste estudo deixaram claro, no questionário e 

também nas entrevistas, que recebem incentivos de modo ‘pouco frequente’ ou ‘nada frequente’ 
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dos gestores municipais. Após averiguação, constatou-se que os respondentes pertencem às 

APACs que ainda almejam a implantação do CRS (Grupo 3). Predominaram nos relatos desse 

segmento as queixas de omissões de auxílio material, especialmente por interesses políticos: 

APAC 26 (G3): A população não tem noção da grandiosidade que é uma 

APAC, então, é preciso fazer um trabalho grande com a comunidade, 

desenvolvido, principalmente, com os moradores do entorno mais próximos, 

né, antes que a oposição venha a detonar, mas o Prefeito acaba ficando com 

esse receio e não abraça a causa... enquanto as Prefeituras não se engajam é 

difícil... [implantar a APAC]. 

Enquanto as APACs ainda não implantadas tentam conquistar a adesão dos poderes 

municipais à causa prisional, aqueles municípios que possuem o CRS e colocam em prática, 

parcialmente, os elementos do Método APAC (Grupo 2) possuem outras demandas. O que se 

percebeu nas narrativas feitas é que neste segmento prisional considera-se desejável que o apoio 

seja maior do que tem sido dado, ainda que quatro (29%) dos respondentes tenham verbalizado 

que faltam recursos ao Município. O discurso de um dos entrevistados representa este 

sentimento de resignação percebido: 

APAC 10 (G2): [...] nós temos apoio da Câmara Municipal, todos os 

Vereadores são a favor, a Prefeitura sempre a favor. Então, mesmo que não 

tenha aquela participação, no sentido de ajudar muito, porque... a Prefeitura 

anda sempre em muita dificuldade, mas o que eles podem fazer, eles fazem. 

Infere-se que a participação do Município na rede interorganizacional do sistema 

prisional é uma parceria muito desejável, mas ao mesmo tempo pode ser considerada frágil por 

envolver interesses do jogo político que podem deixar as APACs vulneráveis, se estas 

dependerem em elevado grau, por exemplo, de auxílio pecuniário para manutenção de suas 

atividades básicas. A vulnerabilidade ficaria evidente na transição entre partidos da situação e 

da oposição, por exemplo, com a extinção da parceria estabelecida após as eleições.  

 

 

4.2.8 Atuação da FBAC 

 

Conforme mencionado anteriormente pela pesquisadora, foram aqui relacionados os 

comentários que surgiram espontaneamente nas entrevistas realizadas com os indivíduos que 

atuavam nas respectivas APACs. Julgava-se pertinente que, uma vez que a FBAC possui o 

papel de orientar, de fiscalizar e, sempre que possível, padronizar os procedimentos das APACs, 

essas mesmas características se sobressaíssem nos achados da pesquisa.  
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Neste caso, como as APAC dos Grupos 1, 2 e 3 possuem necessidades particulares em 

relação ao tipo de apoio oferecido pela FBAC, as respostas foram segregadas para facilitar o 

entendimento das informações. Os respondentes das três unidades prisionais59 que compõem o 

Grupo 1, com aplicação total dos doze elementos do Método APAC, mencionaram ter bastante 

suporte dos membros da FBAC e não se detiveram em tecer muitos comentários, mas todos 

sinalizaram que a relação com esta instituição é positiva.  

Dos catorze estabelecimentos penais pesquisados no Grupo 2, com aplicação parcial dos 

doze elementos do Método APAC, quatro deles (29%) não fizeram quaisquer referência à 

FBAC, e, para o restante (71%) o aspecto fiscalizador é predominante nos discursos. Na 

sequência, destacam-se dois exemplos: 

APAC 13 (G2): Por conta de um histórico de [má] administração houve essa 

retirada de membros da Diretoria e do Presidente. Foi uma determinação da 

FBAC. Você deve saber que a FBAC fiscaliza as APACs, então, eles viram e 

determinaram que o Presidente se retirasse por “n” motivos que eu não vou 

me adentrar... 

 

APAC 15 (G2): A APAC [...] passou por momentos muitos difíceis, é... o 

antigo Presidente já vinha de um longo período e... teve... a APAC [...] perdeu 

parte da aplicação do Método [APAC], então, ficou, assim, muito a desejar. 

Então, houve uma intervenção da FBAC... nós tivemos aqui um inspetor da 

FBAC que veio pra fechar a APAC [...]. 

O caráter de orientação é mencionado por duas unidades penais, APACs 8 e 15 (G2) 

quando explicitam os esclarecimentos exigidos para a prática adequada dos elementos do 

Método APAC. Em um desses discursos, APAC 8 (G2), é elogiado o fato de terem sido 

enviados pela FBAC, em caráter temporário e de adaptação, um funcionário, uma voluntária e 

recuperandos (de outra instituição apaqueana) como facilitadores para a implantação do Método 

APAC em dado município. Este período de estágio nas unidades penais em fase de implantação 

é preconizado pela FBAC, como recurso facilitador para os iniciantes na prática apaqueana.  

No Grupo 3, dez representantes (71%) dos catorze estabelecimentos penais estudados 

não comentaram nada acerca da atuação da FBAC. Adicionalmente, dois dos respondentes 

afirmaram que se sentem muito assistidos, APACs 22 e 29 (G3), sendo que em um desses casos 

o CRS está na fase final da construção, ou seja, existe uma estimativa de início das atividades. 

E outras duas unidades penais, APACs 24 e 28 (G3), relataram o seguinte: 

APAC 24 (G3): Então, o quê que acontece, é... Eu não sei... me falaram que 

pra eu ter APAC aqui... a cidade não comporta uma sede de APAC. Então, eu 

                                                 
59 As três APACs citadas situam-se nos municípios de Itaúna (cidade-sede da FBAC), Nova Lima e Pouso Alegre. As duas 

últimas distam, respectivamente, cerca de 100 km e 350 km da FBAC.  
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preciso... até tava tentando entrar em contato até, justamente, com o Valdeci 

[Ferreira, presidente da FBAC] pra saber a respeito dessas coisas... Pra ele me 

instruir a respeito, entendeu, porque eu não tenho nenhuma instrução a 

respeito disso... 

 

APAC 28 (G3): [...] eu me preocupo com mais ajuda da FBAC, mais ajuda do 

Delegado de Justiça, com a Prefeitura. [...]. Mas, do jeito que tá [sem recursos 

e parcerias], desestimula todas as APACs, porque tudo depende do político, 

depende, realmente, do esforço integral de todos, principalmente da FBAC, 

de onde nós viemos... 

Na primeira situação destacada, APAC 24 (G3), há um acontecimento atípico das 

demais entrevistas obtidas no decorrer da pesquisa. O voluntário ao responder o questionário 

afirmou não ter quaisquer voluntários engajados no trabalho da APAC. Em tempo, apesar de 

relatar ser muito atuante junto à Cadeia Pública de seu município, o voluntário corroborou no 

decorrer da entrevista esta informação, reiterando que seu trabalho é solitário, sem apoio direto 

de indivíduos da comunidade. Porém, ao confrontar informações do questionário e da 

entrevista, ficaram evidentes parcerias com autoridades do Sistema Normativo, inclusive com 

Convênio junto à Prefeitura60. 

No segundo caso, APAC 28 (G3), o voluntário esclareceu que a equipe voluntária da 

unidade penal encontra-se desestimulada no momento porque não está logrando êxito na 

obtenção de um lote para a construção do Centro de Reintegração Social. E que em razão do 

tempo demasiado para a concretização dos acontecimentos, pode ocorrer uma desarticulação 

da equipe “[...] em dois, três anos”, segundo o respondente. A pesquisadora notou alguns relatos 

semelhantes (42%), com um tom de desalento do pesquisado, pela falta de perspectiva de 

concretização dos planos apaqueanos. A opção de voluntários (21%) pela atuação junto aos 

condenados ou presos provisórios do sistema penitenciário tradicional, enquanto aguardam a 

construção do CRS, tem por objetivo dar significância à existência da equipe enquanto 

aguardam definições.   

 A filiação à FBAC tem sido uma exigência da mesma para que seja viabilizada a sua 

atuação, em território nacional, prestando assessoria seja na fase de implantação ou manutenção 

dos serviços prestados, além do caráter fiscalizatório também assumido. Há uma anuidade a ser 

creditada à instituição pela APACs filiadas que é diferenciada para as unidades penais em 

atividade (Grupos 1 e 2) e em fase de implantação (Grupo 3). A partilha coletiva  de 

informações dos valores, sucessos e desafios com base nas experiências de voluntários, 

                                                 
60 A pesquisadora destaca que nas APACs todos os membros da Diretoria Deliberativa devem ser voluntários, 

embora possam não ser necessariamente engajados ou motivados a atuar e, por isso, podem não ter sido 

mencionados pelo respondente.  
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funcionários e recuperandos ocorre através de encontros periódicos (a cada quatro anos) no 

Congresso Nacional das APACs.  Para a estruturação das redes interorganizacionais, a FBAC 

assume papel significante e oferece o suporte à constituição jurídica das APACs, às exigências 

burocráticas e no desenvolvimento das atividades cotidianas no ambiente prisional.  

A próxima seção evidencia alguns dos detalhes que são levados em consideração pelos 

gestores quando à configuração de aspectos predominantemente objetivos do sistema prisional 

em tela. 

 

 

4.3 DESENHO INSTITUCIONAL  

 

O delineamento do Desenho Institucional auxiliou no maior conhecimento sobre as 

redes interorganizacionais do sistema prisional, tendo em vista a carência de informações 

sistematizadas acerca desta dimensão. Entre os indicadores pesquisados, em consonância com 

o Modelo de Análise, constam os seguintes: prêmios e punições aos voluntários (DI1); 

monitoramento externo e interno (DI2); cálculo de índices de reincidência, custo/preso e 

segurança das unidades penais (DI3); prestação de contas e presença de auditoria (DI4); 

situação do Centro de Reintegração Social, capacidade e ocupação da unidade penal nos 

regimes aberto, semi-aberto e fechado e tamanho do grupo de voluntários (DI5); e parcerias 

formais e informais (DI6).  

Os indicadores investigados foram tabulados para ilustração dos dados obtidos, mas 

ressalta-se que os mesmos não são generalizáveis pela heterogeneidade e quantidade dos 

subgrupos estudados. Os valores percentuais desconsideram as eventuais respostas em branco, 

que são apresentadas apenas em valores absolutos para fins de conferência. Ademais, as falas 

de parte dos respondentes-chave sintetizam ao longo do texto os achados das entrevistas.  

 

 

4.3.1 Sistema de incentivos seletivos 

 

Os mecanismos de estímulo ou sanção que envolvem os participantes de um dilema 

social podem interferir no comportamento dos mesmos, de acordo com Poteete, Ostrom e 

Janssen (2011 [2010]). Este aspecto não foi objeto de verificação nesta pesquisa porque os 
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respondentes foram os dirigentes das redes estudadas e, por este motivo, verificou-se apenas a 

existência ou não dos incentivos seletivos.   

Usualmente, as unidades penais apaqueanas são orientadas pela FBAC, no estímulo à 

transparência entre os recuperandos, à criação de um mural com informações a respeito dos 

comportamentos adequados e não adequados dos apenados, explicitando quando os mesmos 

infringem às regras ou têm um bom comportamento. Este mural não é necessariamente 

elaborado para que fiquem evidentes as participações ou ausências dos voluntários nas 

atividades das APACs. A socialização dessas informações (OLSON, 1999 [1965]; OSTROM, 

1998), por exemplo, pode ocorrer nas reuniões periódicas, oportunidade em que os membros 

voluntários se reúnem para troca de experiências sobre o andamento dos trabalhos.  

Quando questionados sobre a presença de incentivos seletivos para os voluntários, não 

há como afirmar que exista uma clara preocupação dos dirigentes com este aspecto. As 

respostas mostraram que, das três unidades penais com aplicação dos doze elementos do 

Método APAC (Grupo 1), apenas uma rede interorganizacional (APAC 1) afirma fazer uso do 

mecanismo de reconhecimento do voluntário constantemente. Esta unidade penal o faz durante 

os encontros mensais com os indivíduos, como foi constatado pela pesquisadora durante a 

entrevista. A Tabela 6 ilustra as respostas obtidas no questionário.  

 

Tabela 6 - Presença de Incentivos Seletivos aos Voluntários  

 
 Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

Características 

Incentivo aos Voluntários Valor % Valor % Valor %

Nada Frequente -  -    -  -   7 50%

Pouco Frequente 1 33% 4 31% 4 29%

Frequente 1 33% 4 31% 1 7%

Muito Frequente -  -    3 23% 1 7%

Totalmente Frequente 1 33% 2 15% 1 7%

Sem Resposta -  -    1 -   -  -    

Total 3 100% 14   100% 14 100%

Advertência aos Voluntários Valor % Valor % Valor %

Nada Frequente -  -    4 29% 9 75%

Pouco Frequente 2 67% 8 57% 2 17%

Frequente 1 33% 2 14% 1 8%

Sem Resposta -  -    -  -   2 -    

Total 3 100% 14 100% 14 100%

APACs 

Grupo 1

APACs 

Grupo 2

APACs 

Grupo 3
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Nas redes prisionais em fase intermediária de aplicação do Método APAC (Grupo 2), 

as respostas sinalizaram maior atenção a este aspecto, o que pode estar relacionado à 

necessidade de conquistar mais adeptos no processo de consolidação das atividades. Nas 

APACs ainda não implantadas (Grupos 3) não era esperada muita atenção aos incentivos 

seletivos de reconhecimento porque, embora existam voluntários atuantes neste subgrupo, os 

desafios nesta fase estão mais relacionados à conquista de novos parceiros e ao cumprimento 

do trâmite burocrático, que são posteriormente descritos.    

Embora não haja um sistema de incentivos desenvolvido nas APACs investigadas, nas 

entrevistas ficou evidente a realização de encontros regulares entre os voluntários para 

fortalecimento dos laços sociais. Um dos entrevistados, APAC 16 (G2) destacou que uma 

tipologia de premiação adotada, em geral, pelas unidades penais é o reconhecimento do 

Voluntário do Mês, como sugere Ottoboni (2006 [2001]). 

No que se refere à presença de advertência pelo não cumprimento da função pelos 

voluntários, os questionários indicam que esta tática não costuma ser colocada em prática pela 

maioria dos respondentes. Nas entrevistas com representantes das APACs ativas (Grupos 1 e 

2) notou-se uma estranheza, certo desconforto até, quanto a este tipo de questionamento. A 

seguir, uma das respostas que sinalizam a percepção da pesquisadora em diferentes ocasiões 

junto aos respondentes:     

APAC 16 (G2): [...] eu não me sinto à vontade de cobrar isso [a assiduidade e a 

obediência às regras pelo voluntário], entendeu? Eu acho que a pessoa já tá lá, ela tá 

fazendo um bem muito grande... eu fico constrangido... [Por outro lado], nós nunca 

tivemos problemas de pessoas descumprirem as regras da entidade, né, se ela 

descumprir ela vai ser chamada atenção e, se for o caso, até desligada. Mas, com 

relação à frequência... isso aí às vezes a gente liga por preocupação, pra saber se 

aconteceu alguma coisa, né, que a tenha afastado, mas não existe aquela cobrança [...]. 

Não houve nesta pesquisa possibilidade de averiguação do impacto da ausência de 

sanções aos que não cumprem seus deveres como voluntários, mas este aspecto merece ser alvo 

de investigação futuramente porque pode predispor os indivíduos a cooperarem ou não em 

contextos dilemáticos (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]). O que de fato 

constatou-se foi a predominância da ausência de advertência ou notificação pública àqueles 

voluntários das redes interorganizacionais pesquisadas que não cumprem o que foi acordado 

inicialmente. Este posicionamento dos gestores pode ser um dos aspectos desfavoráveis à 

cooperação na ação coletiva, fazendo com que indivíduos engajados se sintam prejudicados 

pelo sistema de incentivos deficiente (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]).  
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4.3.2 Monitoramento externo e interno 

 

A investigação quanto à modalidade de monitoramento externo e interno das redes 

interorganizacionais do sistema prisional não é aplicável entre as APACs não implantadas 

(Grupo 3). As respostas dadas no questionário, neste caso, puderam contemplar mais de uma 

opção das organizações em funcionamento pesquisadas (Grupos 1 e 2).  

A vigilância externa equivale ao monitoramento da rede interorganizacional fora das 

instalações dos regimes fechado, semi-aberto e aberto (que devem ser fisicamente separados). 

Ao afirmarem que os recuperandos assumem esta função nas APACs 1 e 3 (G1) e nas APACs 

7, 9 e 16 (G2), na Tabela 7, isso significa que os mesmos podem atuar na recepção de visitantes 

ou no controle de acesso às celas dos regimes mencionados, por exemplo, como verificado pela 

pesquisadora em visita in loco à APAC ‘A’, mencionada anteriormente.  

 

Tabela 7 – Mecanismos de Vigilância Externa e Interna  

 
Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

Constatou-se em conversas informais, ainda na época da pesquisa exploratória, que a 

contratação de funcionário para o serviço de vigilância é considerada relevante para os gestores 

das APACs porque se trata de um trabalho que, além da regularidade, precisa ser cumprido em 

turnos diferenciados, o que dificulta a adesão dos voluntários. Nesta pesquisa, das dezessete 

unidades penais consultadas (Grupos 1 e 2), doze delas (71%) optaram pela contratação de 

funcionários para os serviços de monitoramento externo.  

Em dois casos, APAC 1 (G1) e APAC 9 (G2), além dos funcionários contratados, há 

divisão de responsabilidade entre os recuperandos e os voluntários nos serviços de vigilância 
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externa. Isto sugere que pode existir maior partilha dos custos entre os envolvidos no dilema 

social que nos demais estabelecimentos pesquisados, o que tende a criar um ambiente mais 

propício à cooperação (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]). Outro aspecto que 

chamou a atenção da pesquisadora foi o caso das unidades penais, APACs 4, 7 e 15 (G2), que 

investiram no suporte tecnológico para atividade de monitoramento, como resume a fala:  

APAC 7 (G2): Nós colocamos doze câmeras em volta da APAC, câmeras 

externas. Porque na parte interna [na área dos diferentes regimes] são os 

plantonistas que olham, né, e conseguimos também [...] um aparelho que a 

gente fiscaliza as ligações telefônicas. Duas vezes por semana, terça e quinta, 

pro regime fechado e, quarta e sexta, pro regime semi-aberto. 

Da mesma forma que nos serviços de vigilância externa, houve predomínio (82%) de 

profissionais contratados para o monitoramento interno das unidades penais pesquisadas. Nesta 

modalidade de vigilância também é maior, quando comparada à anterior, a participação de 

voluntários que assumem o papel de plantonistas dentro dos ambientes destinados aos regimes 

fechado, semi-aberto e aberto. Ressalta-se que a presença de autoridade policial no 

monitoramento interno em um único caso, APAC 17 (G2), se dá porque a unidade penal 

supracitada foi recentemente implantada e os recuperandos estão em processo de adaptação ao 

novo sistema prisional apaqueano, como detectado na entrevista. 

A reduzida participação dos voluntários nos serviços de vigilância das APACs 

pesquisadas, pelos motivos explicitados anteriormente, vai de encontro à recomendação de 

Ottoboni (2012b), no qual, preferencialmente, o trabalho de monitoramento tanto externo 

quanto interno deveria ser executado por voluntários, como acontecia na APAC joseense. Na 

pesquisa empírica, os respondentes consideram mais eficiente, neste caso, a opção pelo serviço 

especializado e terceirizado de monitoramento externo.  

 

 

4.3.3 Indicadores de ‘desempenho’ 

 

Para detectar a regularidade do cálculo dos indicadores de reincidência, segurança 

(fugas) e dos custos de manutenção na unidades penais em atividade investigadas (Grupos 1 e 

2), o questionário e as entrevistas abordaram esta temática. Apercebeu-se, por relatos dos 

entrevistados, que as organizações prisionais estudadas possuem uma rotina de registro de 

dados sobre o andamento das suas atividades, através de planilha-modelo, que deve ser 

mensalmente preenchida e enviada para a Secretaria de Estado da Ação Social.  
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Nas conversas com os dirigentes, a pesquisadora entendeu que existia a necessidade de 

cumprimento de prazos para envio de informações específicas ao órgão competente e que este 

trâmite era assumido pelas APACs por ser uma exigência burocrática. Um das falas evidencia 

a percepção da pesquisadora da maior parte das APACs pesquisadas:  

APAC 4 (G2): A gente encaminha tudo pra Secretaria de Estado da Ação 

Social. [...]. Tudo o que chega ligado, desligado, se houve fuga, regressão de 

regime, tudo... É tudo detalhado, burocratizado.  

A síntese das respostas ao questionário mostra a constância do cálculo de índices de 

fuga e de custo por manutenção das unidades penais estudadas, conforme a Tabela 8. As 

respostas indicam que há consenso de que esses dados são calculados com regularidade 

‘frequente’ ou ‘totalmente frequente’ nos estabelecimentos penais. Os únicos casos, APACs 12 

e 13 (G2), em que se menciona que o cálculo dos índices de fuga e de custo ocorre de maneira 

‘pouco frequente’ referem-se a situações nas quais os respondentes relataram, em entrevista, 

cumprir com os aspectos burocráticos exigidos. Isto significa que eles adotam os mesmos 

procedimentos (preenchimento de planilhas de prestação de contas) que os demais dirigentes 

estudados. 

 

Tabela 8 – Periodicidade de Cálculo de Índice de Fuga e de Custo 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014.  

Índice de Fugas

Nada Frequente -  -    -  -   

Pouco Frequente -  -    1 7%

Frequente 1 33% 3 21%

Muito Frequente -  -    -  -   

Totalmente Frequente 2 67% 10   71%

Sem Resposta -  -    -  -   

Total 3 100% 14 100%

Custo de Manutenção Valor % Valor %

Nada Frequente -  -    -  -   

Pouco Frequente -  -    1 7%

Frequente 1 33% 4 29%

Muito Frequente -  -    -  -   

Totalmente Frequente 2 67% 9 64%

Sem Resposta -  -    -  -   

Total 3 100% 14 100%

Características 
APACs 

Grupo 1

APACs 

Grupo 2
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Tais respostas controversas, das APACs 12 e 13 (G2), e o teor das entrevistas com os 

demais respondentes sobre esta temática, fizeram a pesquisadora por em cheque os dados 

tabulados pelas unidades prisionais. O que se questiona não é a idoneidade das respostas, mas 

o cálculo dos índices pela maioria dos respondentes. Detectou-se que há um controle 

sistemático das informações, mas não necessariamente um cálculo dos índices em caráter 

regular visto que nas conversas não havia menção espontânea a índices de fuga ou custo por 

manutenção da unidade penal estudada, por exemplo. Isso remete à necessidade de 

transparência e apuro nos aspectos que subsidiam o desempenho institucional 

(WEIDENBAUM, 2009; ANSELL; GASH, 2008), por exemplo. 

Infere-se, neste caso, que os índices de fuga e de custo por manutenção podem ser 

auferidos regularmente, mas que não é possível afirmar que as organizações prisionais 

pesquisadas o fazem de modo ‘frequente’ ou ‘totalmente frequente’. Os questionamentos 

realizados pela pesquisadora podem ter confundido os respondentes que sistematizam os dados 

ao invés de calcularem os índices relativos à segurança e ao custo por manutenção. A Tabela 9 

mostra que a mesma dúvida pode ser levantada em relação a obtenção do índice de reincidência.  

 
Tabela 9 – Periodicidade de Cálculo de Índice de Reincidência 

 
Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

Neste caso, a entrevistadora teve a oportunidade de averiguar que houve equívoco na 

resposta do questionário, através da suposição de formulação inadequada da sua pergunta neste 

instrumento. Um respondente, por exemplo, indicou no questionário que era ‘totalmente 

frequente’ o cálculo do índice de reincidência na unidade penal, mas quando interrogado pela 

pesquisadora a respeito, afirmou o seguinte: 

Características 

Índice de Reincidência Valor % Valor %

Nada Frequente -  -    3 21%

Pouco Frequente -  -    3 21%

Frequente 1 33% 3 21%

Muito Frequente -  -    -  -   

Totalmente Frequente 2 67% 5 36%

Sem Resposta -  -    -  -   

Total 3 100% 14 100%

APACs 

Grupo 1

APACs 

Grupo 2
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APAC 2 (G1): Olha, [aqui na APAC] há o acompanhamento de fuga, de cursos feitos, 

da ocupação [...], agora o da reincidência eu não tenho certeza se eles [SEDS] 

conseguem acompanhar lá, tá?  

O cálculo dos indicadores de ‘desempenho’ pelas APACs exige observação com maior 

apuro dos pesquisadores. Nas condições explicitadas da presente pesquisa, não é possível 

afirmar que as organizações prisionais sejam responsáveis pela obtenção dos índices de fuga, 

de custo por manutenção e de reincidência, que ainda continua sendo um aspecto controverso61 

do Desenho Institucional.   

 

 

4.3.4 Fiscalização 

 

Quanto ao aspecto fiscalizatório, o foco recai sobre o agente estatal com o qual, uma 

vez estabelecido o Convênio, há obrigações referentes ao uso apropriado dos recursos 

destinados à rede interorganizacional do sistema prisional. Embora a FBAC tenha entre suas 

atribuições a fiscalização das APACs, este órgão possui mais função de orientador, como 

identificado ao longo das entrevistas realizadas.  

Optou-se por não abordar este assunto no questionário eletrônico; nas entrevistas a 

referência ao tema implicou no interesse da pesquisadora conhecer se havia auditoria dos 

índices de fuga, de custo por manutenção e de reincidência confeccionados pelas APACs. Neste 

caso, os entrevistados demostravam preocupação com as Prestações de Contas como 

contrapartida aos Convênios com o Estado, seja para a manutenção (Grupos 1 e 2) ou visando 

estruturar (Grupo 3) as unidades penais investigadas.  

Dos dezessete respondentes, sete deles (15%) – APACs 6, 10 e 13, do Grupo 2 e as 

APACs 18, 20, 22 e 23, do Grupo 3 – foram enfáticos ao indicar o empecilho burocrático da 

Prestação de Contas como o maior desafio enfrentado por estas unidades penais. Como também 

admitiram outros respondentes do Grupo 2, a fala de um dos entrevistados expressa que a 

cobrança quanto ao uso dos recursos parece excessiva:  

APAC 6 (G2): O grande desafio das APACs hoje é a questão [...] de prestação 

de contas. Na Cadeia normal, sistema normal, regime normal, prestou-se ou 

não, o recurso vai. O recurso vem pra administração da Cadeia, nas APACs 

                                                 
61 Resende (2012, p. 194-195), por exemplo, ressalta que “[...] nos Centros de Recuperação administrados pelas 

APACs, temos um índice de reincidência próximo a 10% [...]” e Ottoboni e Ferreira (2012), Oliveira (2012), 

Ottoboni (2006 [2001]) ratificam esta mesma informação, mas sua validade é questionada por acadêmicos 

devido à falta de clareza na obtenção do referido indicador. 
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não. Enquanto houver divergência na prestação de contas, esses recursos não 

vêm. [...]. Olha, se por um lado isso é muito bom, e eu concordo com o 

Governo, porque força a responsabilidade dos gestores, por outro lado, por 

que no Setor Público não é cobrado assim?  

Dos catorze estabelecimentos penais pesquisados em fase de implantação (Grupo 3), 

apenas dois deles (APACs 18 e 29) afirmaram não ter Convênio com o Estado. Estes últimos, 

no entanto, estão lidando com o ente público para que sejam liberadas verbas para construção 

do Centro de Reintegração Social. O tom de desabafo predomina entre os entrevistados deste 

terceiro subgrupo:   

APAC 18 (G3): [...] as prestações de contas são extremamente complexas, 

desnecessárias, burocráticas, absurdamente burocráticas e criam um impasse 

porque como a gente é longe, é ONG, fica longe [da Diretoria de Políticas de 

APACs e Co-gestão – DAC com sede em Belo Horizonte], não tem dinheiro, 

né, sobrando para ir esclarecer as dúvidas [...] documentos e detalhes de 

prestações de contas que eles seguram por detalhes pífios, tipo a data não tá 

batendo, a assinatura tá no lugar errado, coisas, sabe, de forma que não tem 

cabimento, e isso vai segurando, segurando, segurando [a verba] [...]. 

Não foi revelada a presença de auditoria dos indicadores supracitados anteriormente e 

conforme seção anterior, não há evidência de que as organizações pesquisadas procedam com 

estes cálculos (WEIDENBAUM, 2009). O ente público, conforme relato dos entrevistados, é 

considerada a autoridade fiscalizatória das atividades das APACs em atividade (Grupos 1 e 2) 

e em fase de implantação (Grupo 3) e, neste caso, não houve identificação de novos atores.   

 

 

4.3.5 Características da unidade prisional 

 

Os estabelecimentos penais denominados de Centro de Reintegração Social na APAC 

devem ter, considerando os regimes fechado, semi-aberto e aberto, capacidade máxima para 

duzentos recuperandos. Embora tenham sido levantados dados sobre a capacidade e o total de 

indivíduos apenados nas instituições através dos questionários, foram considerados os dados 

oficiais mais atualizados (FRATERNIDADE BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS 

CONDENADOS, 2014a) para maior fidedignidade dos valores, que constam na Tabela 10. 
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Tabela 10 – Características das Unidades Prisionais Ativas Pesquisadas  

 

Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

Constata-se que capacidade dos estabelecimentos penais com aplicação total dos 

elementos do Método APAC (Grupo 1) tende a ser superior que aquelas unidades penais com 

uso parcial dos elementos (Grupo 2). A capacidade de vagas de todas as unidades penais 

apaqueanas (Grupos 1 e 2) nos regimes aberto, semi-aberto e fechado, consideradas as 

especificidades dos Convênios estabelecidos, era de 2.336 vagas (FRATERNIDADE 

BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS, 2014a). Este valor equivale a cerca 

de 6% das vagas oferecidas no sistema penitenciário tradicional em Minas Gerais, cujo 

quantitativo é de 36.098 vagas. A taxa de ocupação no sistema comum extrapola a capacidade 

disponível e faz com que no estado mineiro o déficit seja de 21.400 vagas (BRASIL, 2014). 

No caso das APACs, revendo a Tabela 10, a taxa de ocupação mostra que, em casos 

específicos há unidades penais com menos de 80% de ocupação. Entende-se que a taxa de 

ocupação de um único mês de competência pode levar a equívocos se forem extrapoladas as 

análises, desconsiderando, por exemplo, o valor médio desta taxa dos últimos doze meses. 

Neste caso, o interesse deste estudo se restringiu à taxa de ocupação muito inferior ao mínimo 

de 80%, recomendado pela instância estatal, quando do estabelecimento de Convênios.  

Estes valores sofrem variações mensalmente e, além da rotatividade esperada com as 

progressões entre os regimes e os alvarás de soltura expedidos, a realização de mutirões do 

Poder Judiciário contribui para o dinamismo da ocupação das unidades penais. Situações 

contextuais também ajudam no entendimento dos valores discrepantes, como no caso das 

APACs 7 e 17 (G2), ambas com menos de 50% de ocupação. A primeira organização, APAC 

7 (G2), está em processo de readaptação, após mudança do corpo dirigente e ameaça de 

suspensão das atividades. E a segunda, APAC 17 (G2) está em momento de adaptação (menos 
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de seis meses) e os principais atores envolvidos (funcionários, voluntários e, especialmente, 

recuperandos,) estão na fase de transição à nova realidade institucional.  

O total de voluntários mostra o interesse de indivíduos em contribuir para a execução 

das atividades do sistema prisional. O número de funcionários foi desconsiderado porque 

interessa a este estudo observar a predisposição a fazer parte do contexto da rede 

interorganizacional sem uma contrapartida financeira. O valor médio de recuperandos por 

voluntário fornece uma visão, independente da capacidade da unidade penal (Grupos 1 e 2), da 

proporção entre voluntários e recuperandos em dado contexto. Esta visão, aliada ao corpo de 

funcionários, pode levar os gestores a maior empenho na busca de novos voluntários e à criação 

de estratégias para fortalecer os vínculos entre os indivíduos atuantes, por exemplo.  

Por sua vez, os estabelecimentos prisionais em fase de implantação (Grupo 3) dedicam 

tempo à conquista de novos parceiros interessados em contribuir para o início das atividades 

organizacionais. A Tabela 11 fornece dados levantados nos questionários deste subgrupo: 

 

Tabela 11 – Características da Unidades Prisionais em Implantação Pesquisadas  

 

Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

Das catorze unidades prisionais pesquisadas (Grupo 3), onze delas (71%) ainda não 

possuem o Centro de Reintegração Social exigido para o início das atividades. Das três APACs 

restantes com o CRS em construção, apenas uma está com a obra em andamento, as outras duas 

estão aguardando nova transferência de recursos. Mesmo neste estágio primitivo, é exigido o 

quórum de voluntários para a constituição jurídica da unidade penal.  

Como esperado, o número médio de voluntários entre os três subgrupos pesquisados 

aumentou à medida que as unidades penais se organizaram mais ao longo do tempo com, por 

exemplo, oito voluntários no Grupo 3, vinte e quatro voluntários no Grupo 2, e cinquenta 

voluntários no Grupo 1. Seria precipitado, no entanto, classificar tais grupos, respectivamente, 
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Situação Atual

Em Construção do CRS X X X
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Sem CRS/Sem Atuação X X X X X X X
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Total de Voluntários 7 7 12 7 6 (*) - 6 7 5 7 15 7 8

(*) Resposta em branco no questionário.
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como pequeno, médio e grande (OLSON, 1999 [1965]) quando, na realidade, a quantificação 

não parece ser o principal aspecto a ser observado no contexto prisional em tela. Mas a 

percepção do dirigente quanto ao tamanho do grupo foi investigada porque há mais chances 

que os indivíduos cooperem em grupos maiores (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 

[2010]).  

Ao longo das entrevistas, mesmo nos casos de resposta prévia ao questionário com 

indicação da quantidade de voluntários, a pesquisadora verificava o que o respondente achava 

da dimensão da sua equipe de voluntários em atividade. Considerando as APACs não 

implantadas (Grupo 3), o que se percebeu nos relatos indica o reforço à ideia de que, embora 

poucos, os membros que optaram pela entrada na rede interorganizacional se identificam com 

a causa prisional. A seguir dois exemplos:  

APAC 20 (G3): [...] no princípio teve, a gente teve o apoio da população, é... 

também como estou te falando, né, tinham [doze pessoas] pessoas, e não era 

tanto assim, um número muito grande, mas era suficiente pra começar a 

trabalhar. 

APAC 21 (G3): [...] mas, é um grupo assim muito bom. [...] é um grupo 

pequeno [sete pessoas], mas é um grupo assim que gosta de trabalhar. Se eu 

falar pra você que o grupo é grande, não é não, é um grupo pequeno, mas que 

gosta. 

Entre as unidades penais atuantes (Grupos 1 e 2), foram percebidos dois tipos de 

respostas. O primeiro tipo de resposta, predominante, reforçou a impressão da pesquisadora de 

que os indivíduos são atuantes e dispostos a partilhar entre si os custos envolvidos no 

funcionamento da rede interorganizacional. Ou seja, na maioria dos casos investigados a equipe 

não é considerada grande o bastante e possui potencial de crescimento. Duas falas sumariam a 

percepção da pesquisadora: 

APAC 8 (G2): Então, a gente tá assim com a equipe muito boa de trabalho e 

também uma equipe de voluntários pequena [vinte pessoas] que, assim, gosta 

muito e se desdobra pra que as coisas aconteçam, né? 

 

APAC 10 (G2): [...] a gente tem bastante possibilidade nesse sentido, apesar 

de que não é nenhum grupo grande não [dez pessoas]. [...]. E todos eles são 

voluntários, né? No sentido de ajudar, no sentido de orientação, da aplicação 

do Método [APAC], né? 

O segundo tipo de resposta é como se fosse uma exceção à regra e exprime o oposto dos 

exemplos anteriores: o grupo de voluntários parece ter atingido ou superado a dimensão 

esperada pelos entrevistados. Dois entrevistados de APACs de diferentes subgrupos 

exemplificam esta situação atípica: 
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APAC 2 (G1): [...] hoje mesmo nessa reunião de voluntários tinha bastante 

gente [...] tinha mais gente querendo do que horários que os recuperandos 

teriam pra serem atendidos. [...] tivemos dificuldade de encaixar todos [os 

quarenta voluntários], tendo que deixar uma turma pro segundo semestre.  

 

APAC 6 (G2): [...] hoje não falta voluntário [são sessenta e três pessoas]. 

Hoje, pelo contrário, os nossos recuperandos têm atividades diversas na 

APAC [proporcionadas pelos voluntários]. 

Curiosamente, há, respectivamente, cerca de dois recuperandos por voluntário e um 

recuperando por voluntário nas organizações destacadas, APAC 2 (G1) e APAC 6 (G2), como 

sinalizou anteriormente a Tabela 10. Nos demais casos de APACs com menção ao reduzido 

tamanho do grupo ou que deixou subentendido que o mesmo poderia aumentar, a pesquisadora 

verificou que havia, no mínimo, três recuperandos por voluntário. Corrobora-se que foi 

desconsiderado o quadro de funcionários que, somados aos voluntários, mudaria a proporção 

entre os recuperandos e o total de responsáveis por eles.  

No decorrer das conversas telefônicas, quando questionados pela entrevistadora sobre a 

maior dificuldade atualmente da rede interorganizacional gerida por eles, seis gestores (19%), 

do total pesquisado, responderam espontaneamente que o atual desafio consiste na conquista 

de novos voluntários simpáticos à causa apaqueana. Das organizações destacadas, três estão em 

atividade: a APAC 1 (G1) com quatro recuperandos por voluntário; a APAC 8 (G2) com três 

recuperandos por voluntário; e a APAC 17 (G2), também com três recuperandos por voluntário. 

Outras organizações penais, as APACs 7, 10, 14 e 16 (G2), apesar de possuírem maior número 

de recuperandos por voluntários, mostraram maior preocupação com a aceitação do Método 

APAC pela sociedade, indo além da adesão de novos voluntários.   

Ainda assim, apesar da situação delineada e considerando o estudo por amostragem, a 

pesquisadora arrisca-se a conjecturar que parece ser ‘confortável’ a média de um a dois 

recuperandos por voluntário, independente do quantitativo de funcionários da unidade 

prisional. A intenção do dirigente pode ser, a priori, ter uma classe ‘reduzida’ de voluntários 

que estejam aptos para sustentar a rede interorganizacional, como ocorre nos grupos 

privilegiados. E, a posteriori, com o acúmulo de experiências e capacidade de gestão no sistema 

prisional em estudo, conquistar novos adeptos que podem ver e ser vistos, como se dá nos 

grupos intermediários (OLSON, 1999 [1965]).  

 Infere-se que nas redes interorganizacionais investigadas, da mesma forma que há 

limite máximo de recuperandos por estabelecimento, é recomendável que também seja 

estabelecido, como mecanismo de controle, um número máximo de voluntários atuantes junto 
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aos recuperandos. Enquanto o valor-limite para recuperandos é uma variável objetiva, 

determinada previamente, o mesmo não é válido para o voluntariado com acesso direto aos 

apenados, por envolver aspectos subjetivos que dependem da percepção do gestor.  

A intenção deve ser ter uma equipe grande o suficiente, mas não a ponto de ser 

considerada latente (OLSON, 1999 [1965]), como parece ter ocorrido no caso mencionado da 

APAC 2 (Grupo 1) que “[...] tinha mais gente querendo do que horários que os recuperandos 

teriam pra serem atendidos.” A pesquisadora sugere atenção dos dirigentes para a quantidade 

de voluntários atuantes na unidade penal, em contato direto com os recuperandos, a fim de 

facilitar a partilha dos custos e o controle na aplicação do Método APAC. Porém, no caso dos 

voluntários cujo apoio é exclusivamente monetário não há necessidade de limites, pois quanto 

mais contribuirem, mais recursos arrecadados62 para assistência aos recuperandos e seus 

familiares, por exemplo.  

 

 

4.3.6 Características das parcerias  

 

O modelo trissetorial das unidades penais investigadas exige o estabelecimento de 

parcerias para divisão dos custos entre o poder estatal, a iniciativa privada e entes da sociedade. 

Em que pese a imprescindível contribuição da coisa pública com a transferência de recursos e 

a atuação do Poder Judiciário, às demais entidades parceiras cabem outras atribuições. São 

estimulados pela FBAC os convênios com instituições de diferentes segmentos a fim de 

diversificar a rede de apoio à recuperação do condenado e de auxílio aos seus familiares.  

Quando questionados a respeito do caráter formal ou informal das parcerias já 

estabelecidas, os respondentes das APACs do Grupo 1 deixaram claro que constantemente 

estabelecem vínculos contratuais relacionais (MACEDO JÚNIOR, 2006) com seus voluntários. 

A experiência bem sucedida destas unidades penais tende a favorecer a aproximação de novos 

parceiros. Sejam formais ou informais, os vínculos com as organizações conveniadas ocorrem 

nos três segmentos das APACs (Grupos 1, 2 e 3).  

Nos estabelecimentos penais que ainda não estão em atividade há predomínio dos 

contratos formais, especialmente com a coisa pública, visto que são poucas as oportunidades 

                                                 
62 Segundo a FBAC, a verba arrecadada através de doações da comunidade não deve substituir o repasse de 

recursos do Estado (FRATERNIDADE BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS, 2014b), 

pois este ente não pode se isentar de seus compromissos no sistema prisional. 
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de atuação dos grupos religiosos e de familiares dos apenados, por exemplo. A Tabela 12 

fornece mais detalhes e, considerando as unidade prisionais em atividade, percebe-se a 

prevalência dos vínculos formais e informais nas APACs do Grupo 1 em relação às APACs do 

Grupo 2.   

 

Tabela 12 - Caracterização das Parcerias Estabelecidas  

 

Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

Sabe-se que o corpo de voluntários que se predispõe a atuar diretamente com os 

condenados através da prestação de serviços nem sempre possui formalização contratual. O 

compromisso por contratos relacionais (MACEDO JÚNIOR, 2006), no caso de trabalhos 

voluntários, não é incomum. Neste sentido, dos três estabelecimentos penais com aplicação 

total dos elementos do Método APAC (Grupo 1), dois deles (67%) afirmaram que adoção de 

contratos formais é ‘totalmente frequente’ enquanto no terceiro caso este aspecto não pareceu 

tão relevante, uma vez que o respondente afirmou ser ‘pouco frequente’. Nas unidades penais 

com uso parcial dos elementos apaqueanos (Grupo 2) o resultado foi o inverso, pois os dados 

levantados mostram que a preocupação com o uso de contratos formais é pouco significativa 

(28%).  

Características 

Relações Pessoais Informais Valor % Valor % Valor %

Nada Frequente - - 1 7% 5 42%

Pouco Frequente - - 4 29% 3 25%

Frequente - - 6 43% 2 17%

Muito Frequente 2 67% 2 14% 1 8%

Totalmente Frequente 1 33% 1 7% 1 8%

Sem Resposta - - - - 2 -

Total 3 100% 14 100% 14 100%

Acordos Formais (Contratos) Valor % Valor % Valor %

Nada Frequente - - 2 14% 1 8%

Pouco Frequente - - 3 21% 1 8%

Frequente 2 67% 5 36% 1 8%

Muito Frequente - - 1 7% 1 8%

Totalmente Frequente 1 33% 3 21% 8 67%

Sem Resposta - - - - 2 -

Total 3 100% 14 100% 14 100%

APACs 

Grupo 1

APACs 

Grupo 2

APACs 

Grupo 3
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Percebe-se que a aplicação total dos elementos do Método APAC privilegia a celebração 

formal do compromisso estabelecido entre a organização prisional e o voluntário.  Especula-se 

que é maior a responsabilidade e fiscalização dos atores, neste caso, para que sejam respeitadas 

as regras estabelecidas internamente. É interessante que haja diluição igualitária dos custos 

entre os envolvidos no processo cooperativo, mas não a ponto de interrupção das atividades 

prisionais em caso de deserção de alguns indivíduos.   

Independente da formalização contratual, Ottoboni (2006), desde a experiência pioneira 

da APAC joseense, considera indispensável a parceria com os grupos religiosos, visto que a 

espiritualidade para o autor citado é um meio de transformação moral e comportamental do 

condenado. A Tabela 13 explicita que parte dos respondentes das APACs do Grupo 1 (33%) e 

do Grupo 2 (54%) não vislumbra o funcionamento da unidade penal sem o suporte dos grupos 

religiosos. Ou seja, tais dirigentes consideram as práticas religiosas elementos essenciais ao 

pleno funcionamento das prisões em tela.   

 

Tabela 13 - Funcionamento da APAC na Ausência de Grupos Religiosos  

 

Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

Os representantes das APACs do Grupo 1, por sua vez, apresentam opiniões diferentes. 

Dois dos três respondentes acreditam que as unidades prisionais continuariam funcionando sem 

a presença dos grupos religiosos. Para o terceiro respondente, no entanto, não seria possível 

prescindir deste trabalho conjunto. Uma das intenções das APACs em funcionamento consiste 

em estabelecer convênios com uma diversidade de organizações, religiosas ou não, sem eximir 

o ente estatal do seu papel legal de mantenedor dos estabelecimentos penais.  

A conquista de parceiros da iniciativa privada e da sociedade civil exige, especialmente 

do corpo dirigente das APACs, árduo empenho na tarefa de mudança de paradigma das pessoas 

Características 

Funcionaria Sem Grupos Religiosos? Valor % Valor % Valor %

Não Concordo 1 33% 7 54% 4 31%

Concordo Pouco - - 3 23% 3 23%

Concordo 1 33% 2 15% 4 31%

Concordo Muito 1 33% 1 8% 1 8%

Concordo Totalmente - - - -   1 8%

Sem Resposta - - 1 -   1 -

Total 3 100% 14 100% 14 100%

APACs 

Grupo 1

APACs 

Grupo 2

APACs 

Grupo 3
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ao modo de lidar com os condenados. De modo geral, os indivíduos acham preferível manter 

distância dos condenados a ter que se envolver com a causa prisional. Na tentativa de reverter 

esse quadro, é necessário um período de investimento na formação de laços sociais pelos atores-

chave junto aos demais membros da sociedade, potenciais voluntários e conveniados das 

APACs. Neste contexto, os grupos religiosos tendem a ser mais acessíveis e mostram-se mais 

propensos a colaborar, ainda que não haja unanimidade63.  

O estabelecimento de vínculos com a iniciativa privada pode gerar oferta de vagas de 

trabalho para os apenados dos regimes semi-aberto e aberto. A depender dos resultados da 

experiência com a organização parceira, pode ocorrer a suspensão de atividades ou a 

continuidade das mesmas, por exemplo. Não há preferência explícita por empresas de pequeno, 

médio ou grande porte, neste caso. À medida que a sociedade reconhece o estabelecimento 

prisional apaqueano como diferenciado em relação ao desgastado sistema tradicional, maiores 

as chances de engajamento dos indivíduos à causa das APACs.  

Neste estudo, foi sondado o relacionamento das unidades penais apaqueanas com as 

suas conveniadas. Embora tenham sido pesquisadas as APACs implantadas (Grupos 1 e 2) e 

aquelas em fase de implantação (Grupo 3), neste último caso os resultados parecem, para a 

pesquisadora, inconclusivos; ainda assim foram apresentados porque existem acordos 

celebrados, formal ou informalmente, nesta etapa.  

Vencidas as barreiras iniciais já mencionadas na conquista de novos parceiros para a 

rede interorganizacional apaqueana, os gestores das APACs implantadas e em fase de 

implantação possuem percepções diferentes do relacionamento com os entes conveniados. As 

APACs de referência (Grupo 1) eventualmente (33%) possuem dificuldade de contato com as 

organizações voluntárias, mas com frequência acompanham as atividades executadas e 

conseguem avaliar o trabalho desenvolvido em parceria.  

No caso das unidades penais com adoção parcial dos elementos do Método APAC 

(Grupo 2), não há unanimidade, mas os questionários sinalizam que metade desses 

estabelecimentos não tem o costume de avaliar os resultados das parcerias estabelecidas. Mas, 

mesmo sem uma análise periódica das organizações parceiras, nas APACs do Grupo 2 os 

dirigentes acompanham a execução dos serviços prestados (86%) e poucos (16%) possuem 

dificuldades de contato com os parceiros, de acordo com a Tabela 14. 

                                                 
63 À época da pesquisa exploratória, na fase de atuação na Pastoral Carcerária da Igreja Católica, isso ficou em 

evidência. Fiéis católicos questionavam a pesquisadora a respeito da dedicação voluntária aos marginais ao 

invés do apoio às famílias (Pastoral Familiar) ou às crianças carentes (Pastoral da Criança).  
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Tabela 14 - Relacionamento com as Organizações Parceiras 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

Ao longo das conversas telefônicas, os respondentes do Grupo 3 mostraram mais 

preocupação em estabelecer convênios com órgãos públicos. As demais APACs, por sua vez, 

estabeleceram vínculos com organizações do primeiro, segundo e terceiro setores, como 

relataram alguns dos pesquisados: 

APAC 1 (G1): A gente tem Convênios com algumas empresas, né? [...].A 

gente já vai abrindo portas, né, pois há algumas empresas que realmente já 

contratam o recuperando [ao progredirem para o regime semi-aberto]. E, por 

outro lado também, a comunidade oferece empregos na construção civil... 

  

APAC 7 (G2): Todos os empresários já estão dando trabalho pra eles [os 

recuperandos], eles já estão aderindo [ao modo de atuação da APAC]. Já tá 

melhorando, né? Isso é uma conquista que a gente faz. 

 

APAC 9 (G2): [...] hoje a gente tem gente se recuperando fazendo 

Universidade, tem um convênio com a Prefeitura, que eles [os recuperandos] 

Características 

Avaliação das Parcerias Valor % Valor % Valor %

Nada Frequente - - 3 21% 9 75%

Pouco Frequente - - 4 29% - -

Frequente 1 33% 3 21% 1 8%

Muito Frequente 1 33% 1 7% 1 8%

Totalmente Frequente 1 33% 3 21% 1 8%

Sem Resposta - - - - 2 -

Total 3 100% 14 100% 14 100%

Dificuldade de Contato Valor % Valor % Valor %

Nada Frequente 1 33% 6 46% 10 83%

Pouco Frequente 1 33% 5 38% - -

Frequente 1 33% 1 8% 2 17%

Muito Frequente - - 1 8% - -

Totalmente Frequente - - - - - -

Sem Resposta - - 1 - 2 -

Total 3 100% 14 100% 14 100%

Acompanhamento de Atividades Valor % Valor % Valor %

Nada Frequente - - 1 7% 7 58%

Pouco Frequente - - 1 7% 2 17%

Frequente 1 33% 4 29% 2 17%

Muito Frequente - - 6 43% 1 8%

Totalmente Frequente 2 67% 2 14% - -

Sem Resposta - - - - 2 -

Total 3 100% 14 100% 14 100%

APACs 

Grupo 1

APACs 

Grupo 2

APACs 

Grupo 3
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trabalham na limpeza da cidade, tem muitos que trabalham na Iniciativa 

Privada. O envolvimento com a sociedade colou, né? 

Os respondentes foram unânimes ao afirmar que é necessário tempo para superação da 

desconfiança inicial dos atores conveniados. A perspectiva de que a parceria com instituições 

do sistema prisional poderia ser exitosa no decorrer do tempo foi aos poucos sendo disseminada 

em determinados municípios, sem causar estranheza, especialmente nas sedes das APACs do 

Grupo 1. Uma vez celebrados os convênios, as instituições parceiras devem ser continuamente 

acompanhadas na prestação dos serviços oferecidos e, periodicamente, avaliadas para evitar 

entre as conveniadas possíveis ruídos na comunicação.64 

A seção seguinte apresenta variáveis menos objetivas, mas também relevantes ao 

entendimento dos aspectos que podem reduzir ou ampliar a possibilidade de cooperação entre 

os atores organizacionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 À época da pesquisa exploratória, por exemplo, o presidente de uma APAC relatou desconhecer que um dos 

apenados, do regime semi-aberto, havia abandonado o emprego em uma fábrica local visto que o mesmo 

continuava saindo e retornando da unidade penal no horário estabelecido ao longo de um mês.  
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5 SOBRE OS NÍVEIS DE COOPERAÇÃO 

  

 

APAC 20 (G3): É que eu acho que a gente precisa sentir 

que a coisa tá dando certo [...]. 

 

 

O presente capítulo, em complemento ao anterior, dá continuidade à apresentação dos 

resultados da pesquisa de campo, com ênfase no conceito Níveis de Cooperação, em destaque 

no Modelo de Análise (rever Figura 3). As dimensões Aprendizado e Confiança, com seus 

respectivos indicadores, são descritos com base nos dados dos questionários e das entrevistas 

realizadas. Ao reunir informações acerca de aspectos subjetivos, este capítulo pretende 

contribuir com indícios do comportamento dos indivíduos interessados em cooperar na busca 

de soluções para os problemas coletivos em suas comunidades.      

 

 

5.1 APRENDIZADO 

 

O aprendizado dos sujeitos pesquisados, em consonância com Poteete, Ostrom e Janssen 

(2011 [2010]), sob a ótica comportamental, levou em consideração as oportunidades de contato 

entre os diferentes indivíduos e a observação esporádica (direta ou indireta) do cumprimento, 

ou não, das normas esperadas pelos membros da rede interorganizacional do sistema prisional 

(OTROM, 2008, 1998; ANSELL; GASH, 2008). No padrão de comportamento dos voluntários, 

parece ser esperado o conhecimento sobre a metodologia apaqueana e possíveis propostas de 

soluções a problemas locais, em determinadas circunstâncias, como sinalizadores de 

compromisso com a causa.  

De maneira simplificada, a dimensão Aprendizado abordou os seguintes indicadores: 

perceptibilidade e liderança (AP1); encontros periódicos; identificação e conhecimento do 

Método APAC (AP2); e adaptação à realidade local (AP3), como constam no Modelo de 

Análise (rever Quadro 2).   
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5.1.1 Acesso a informações sobre ações do passado 

 

Um meio propício ao aprendizado sobre o comportamento dos indivíduos envolvidos 

em um dilema social é o estabelecimento de contato pessoal, com a oportunidade de observação 

de expressões faciais, pelo modo como algo foi dito, pela forma de interação com o grupo 

(POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]; ANSELL; GASH, 2008: OSTROM, 1998), 

dentre outros. A assiduidade dos indivíduos, por exemplo, é um fator de fácil observação entre 

os membros de grupos intermediários (OLSON, 1999 [1965]), como nos casos estudados. A 

possibilidade de ver e ser visto pode influenciar na decisão do voluntário da rede prisional a 

prosseguir na ação cooperada ou optar pela deserção. 

Na perspectiva dos dirigentes, verificou-se que a perceptibilidade quanto à ausência de 

um membro ocorre, de forma unânime, nos estabelecimentos prisionais em funcionamento 

(Grupos 1 e 2), de acordo com a Tabela15. Nas ocasiões em que ocorrem reuniões, periódicas 

ou esparsas, os indivíduos têm a oportunidade de conhecimento da reputação alheia. Decerto, 

quanto maior a frequência dos eventos que possibilitem o contato face a face dos envolvidos, 

aumentam as chances de (re)conhecimento dos pares predispostos a cooperar porque eles 

acumulam informações sobre as ações passadas individuais.   

 

Tabela 15 – Percepção e Atenção por Ausência de Voluntários  

  

Fonte: Elaboração própria, 2014. 

Características 

Percepção da Ausência Valor % Valor % Valor %

Nada Frequente - - - - 4 33%

Pouco Frequente - - - - - -

Frequente - - 4 29% 4 33%

Muito Frequente 2 67% 2 14% 2 17%

Totalmente Frequente 1 33% 8 57% 2 17%

Sem Resposta - - - - 2 -

Total 3 100% 14 100% 14 100%

Contato Após Ausência Valor % Valor % Valor %

Nada Frequente - - 1 7% 3 25%

Pouco Frequente - - 1 7% 1 8%

Frequente 1 33% 4 29% 6 50%

Muito Frequente - - 2 14% - -

Totalmente Frequente 2 67% 6 43% 2 17%

Sem Resposta - - - - 2 -

Total 3 100% 14 100% 14 100%

APACs 

Grupo 1

APACs 

Grupo 2

APACs 

Grupo 3
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Os dirigentes do Grupo 1 (100%) e do Grupo 2 (86%) deixaram claro que é estabelecido 

contato com os voluntários que não comparecem aos encontros. Nas entrevistas, os 

respondentes esclareceram que a motivação é mais por preocupação com a ausência do que por 

qualquer outra razão. Infere-se que em caso de absentismo, a iniciativa de contato com o 

membro faltoso é um recurso que pode ter significado positivo àqueles que compareceram ao 

encontro presencial. Os membros voluntários estão cientes que faltas consecutivas, sem prévia 

justificativa, podem implicar em advertência e, em situações extremas, posterior desligamento 

do voluntário. Quando os dirigentes percebem a ausência dos membros, eles admitem que, 

implicitamente, observam os que cumprem suas funções na rede prisional apaqueana. A 

reputação negativa do voluntário ausente reiteradas vezes tende a ser socializada com o grupo.  

Por outro lado, ao se dar conta que sua ausência foi percebida, pode haver empenho do 

indivíduo a fim de evitar uma estigmatização coletiva. A consciência de que sua atuação é 

observada pode levar a mudanças no comportamento, para adequação aos padrões, e também, 

causa satisfação àquele voluntário que é cumpridor das normas. Este último, ao ter sua 

importância no grupo reconhecida tende a se sentir estimado no papel que desempenha, como 

ilustra o exemplo com reconhecimento da reputação positiva: 

APAC 15 (G2): No início, eu fui convidado a participar de uma apresentação 

do Método da APAC e nessa apresentação é... eu fui convidado a fazer parte 

como voluntário. E, como voluntário da APAC, logo em seguida, como eu 

demostrei muito interesse, eu fui convidado a ser voluntário-padrinho de um 

recuperando que não tinha familiar.  

As repetidas oportunidades de convivência contribuem para que os indivíduos possam 

rotular uns aos outros, por exemplo, como membros muito, pouco ou comprometidos a contento 

com a causa apaqueana. Essas informações são úteis, pois subsidiam as parcerias entre os 

subgrupos, reforçam a decisão de continuar ou não atuando de forma colaborativa, influenciam 

na votação dos candidatos a presidente da rede prisional. Em caso de eleição dos dirigentes, os 

candidatos devem ser membros voluntários da rede prisional apaqueana e possuir 

disponibilidade para assumir, sem remuneração, o mandato de dois anos. Nas prisões 

apaqueanas ainda não implantadas (Grupo 3), o convite a assumir o cargo costuma ser feito, 

inicialmente, pelo Juiz da Comarca, como relataram os respondentes.   

A contínua observação do comportamento dos voluntários fornece elementos para a 

escolha dos representantes da prisão apaqueana. Sobre as características esperadas nas 

lideranças da rede interorganizacional do sistema prisional não houve o delineamento de um 

perfil específico pelos respondentes. Percebeu-se que o compromisso com o modelo apaqueano 
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ou o engajamento com causas sociais, a habilidade de trabalho em equipe e a capacidade de 

envolver outrem foram aspectos valorizados nas entrevistas. A seguir, fragmentos de relatos 

dos respondentes:  

APAC 2 (G1): [...] tem que ter paciência, muito discernimento, você tem que 

ler muito, você tem que estudar muito, você tem que ter uma fé muito grande, 

são essas as características que eu acho importante... E ser desprendido de 

tudo, de vaidade, sabe, principalmente de vaidade [...] se você tá querendo 

seguir os passos de Jesus, como é que você vai ser vaidoso? Como é que você 

não vai ser humilde? Como é que você vai ser egoísta, entendeu? Então, são 

características particulares que vão fazer ali um líder bacana... 

 

APAC 8 (G2): A gente ainda não tem a pessoa ainda. A gente pede muito a 

Deus que ele encaminhe a pessoa certa pra assumir, né? Porque também, 

dependendo do Presidente, ele consegue tanto levantar a instituição, como 

destruir, afastar os voluntários... 

 

APAC 23 (G3): A verdade é que na minha cidade eu sou uma pessoa que 

tenho projetos sociais, meus, particulares. E eu participo muito da igreja, sou 

católico, e participo muito dos eventos da igreja e isso me trouxe um grau de 

conhecimento na cidade bem grande e eu fui convidado pelo Juiz e Promotor, 

que são os responsáveis pelo projeto da APAC na cidade, e quando houve a 

troca da Diretoria eles me convidaram para que eu fosse o Presidente. 

Os respondentes foram convidados a realizar uma breve auto-avaliação do seu estilo de 

liderança, com base na classificação de Noordehaven (1994). A priori, a expectativa era que 

predominassem líderes democráticos ao invés de autocráticos. Isto é, com estilos de liderança 

pautados na divisão de tarefas e na tomada de decisão levando em conta os interesses do grupo 

de trabalho, que parecem mais condizentes à proposta de cooperação interorganizacional nas 

redes prisionais estudadas.  

Os achados ratificaram as previsões iniciais da pesquisadora apenas no Grupo 1, que 

possui atualmente líderes que se definem como flexíveis (100%), ou seja, realizam suas 

escolhas considerando a opinião da equipe. É possível que, pela maior longevidade das 

unidades penais do Grupo 1 e pelas funções claramente definidas de cada membro da equipe, 

os gestores se sintam seguros ao envolver o grupo na tomada de decisão. As repetidas 

oportunidades de convivência fortaleceram os laços de confiança entre os membros da equipe 

e, por isso, há elevada expectativa de que todos se envolvam na partilha dos custos para 

obtenção dos serviços prisionais.    

Nas APACs do Grupo 2, em contraposição ao Grupo 1, o resultado foi bastante 

heterogêneo. Os dirigentes pesquisados se autodefiniram como líderes sistêmico (36%), 

flexível (29%), decisivo (21%), integrativo (7%) e hierárquico (7%). Prevaleceram os líderes 
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sistêmicos, que ainda que tentem compatibilizar interesses organizacionais e da equipe, assume 

uma postura centralizadora. Os líderes flexíveis caracterizam-se pela postura democrática, 

socializando as questões a serem resolvidas com os membros da equipe (NOORDEHAVEN, 

1990). De forma semelhante, os gestores que adotam o estilo decisivo costumam partilhar 

responsabilidades com a equipe.  

No Grupo 3, ainda não implantado, predominaram indivíduos que se intitularam como 

líderes integrativos (36%), decisivos (29%) e flexíveis (21%). Nas demais respostas obtidas, a 

menor ocorrência coube ao estilo de liderança hierárquico (7%), com características mais 

autoritárias. Os respondentes que se intitularam integrativos preocupam-se em conciliar os 

interesses organizacionais e individuais ao tomarem suas decisões. Por fim, a resposta menos 

esperada refere-se ao tipo de liderança hierárquica, pelo caráter centralizador do gestor 

(NOORDEHAVEN, 1990).  

Curiosamente, nas unidades penais com uso parcial dos elementos do Método APAC 

(Grupo 2) ou em fase de implantação (Grupo 3) os gestores reconhecem que centralizam as 

decisões. Isto pode acontecer, por exemplo, em decorrência da necessidade de assumir 

responsabilidades sem uma equipe estruturada para apoio ao dirigente. Mesmo que os 

resultados sobre os estilos de liderança aqui apresentados não sejam aprofundados ou 

conclusivos, eles apontam para um possível perfil, autodeclarado, dos dirigentes em exercício 

que, futuramente, pode ser mais investigado.  

O que se almejou inicialmente no decorrer das entrevistas, e que foi de limitado alcance 

por envolver apenas os gestores da rede interorganizacional, foi a presença de facilitative 

leadership (ANSELL; GASH, 2008), ou seja, lideranças carismáticas, capazes de agregar 

voluntários em torno de objetivos comuns em situações dilemáticas. Situações nas quais os 

custos de transação (COASE, 1937) sejam assumidos por poucos membros e os resultados 

sejam de usufruto coletivo, quando da provisão dos serviços prisionais apaqueanos (benefícios 

líquidos). Para este fim, é importante que haja o compartilhamento de valores entre os 

indivíduos engajados em torno de uma causa comum, como consta a seguir.  
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5.1.2 Normas partilhadas 

 

Visto que as principais ocasiões de encontros regulares entre os voluntários apaqueanos 

são as reuniões, foi realizado levantamento da periodicidade das mesmas junto aos respondentes 

nos questionários e nas entrevistas, para fins de checagem das informações. Os resultados 

indicam que nas unidades penais do Grupo 1 (100%) há regularidade nos encontros com os 

indivíduos engajados na cooperação, como sintetiza um dos entrevistados:    

APAC 1 (G1): A gente promove o Curso de Formação para os voluntários da 

APAC uma vez por ano aqui [...]. A gente valoriza os voluntários, trata eles 

com muito carinho, muito respeito. A gente faz reunião uma vez por mês e 

esse encontro [com os voluntários] é muito bom pra gente. 

No Grupo 2, prevaleceram as respostas que confirmavam a realização de reuniões 

periódicas (79%), como consta na Tabela 16. Tais eventos, criados para promover a integração 

e o fortalecimento dos laços sociais do grupo de trabalho nas unidades penais, podem favorecer 

ainda a elaboração de normas partilhadas entre os indivíduos pelas oportunidades de 

comunicação pessoal (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]; ANSELL; GASH, 

2008: OSTROM, 1998). Em vista disso, a estreita convivência dos participantes apaqueanos 

tende a reforçar os níveis de confiança nos membros, que podem acreditar (mais) na 

reciprocidade do grupo.  

 

Tabela 16 – Periodicidade de Reunião com os Voluntários 

 
Fonte: Elaboração própria, 2014. 

 

As expectativas positivas dos indivíduos quanto ao comportamento dos demais 

voluntários estão relacionadas ao respeito às normas partilhadas e às regras específicas do 

ambiente prisional estudado. O favorecimento das relações sociais, então, parece ser essencial 

Características 

Encontros Periódicos Valor % Valor % Valor %

Nada Frequente - - 2 14% 5 38%

Pouco Frequente - - 1 7% 4 31%

Frequente 1 33% 4 29% 1 8%

Muito Frequente 1 33% 4 29% - -

Totalmente Frequente 1 33% 3 21% 3 23%

Sem Resposta - - - - 1 -

Total 3 100% 14 100% 14 100%

APACs 

Grupo 1

APACs 

Grupo 2

APACs 

Grupo 3
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ao funcionamento das APACs. Porém, em casos isolados (21%) do Grupo 2, oportunizar o 

intercâmbio de informações através da comunicação pessoal dos membros do grupo não tem 

sido algo prioritário, como sintetiza um dos respondentes: 

APAC 16 (G2): [...] a gente encontra lá [na APAC os voluntários], não tem 

uma reunião formal não, a gente não marca reuniões não, mas como eu 

[Presidente] estou lá, então, a gente se encontra amiúde. 

Ao subestimar a necessidade de comunicação pessoal entre os envolvidos no dilema 

social apaqueano, o dirigente assume o risco de maior potencial de deserção ou de indivíduo 

free-rider na sua equipe de trabalho. Embora a falta de incentivo ao fortalecimento de laços 

sociais não seja suficiente para justificar as dificuldades no processo de cooperação das 

unidades penais pesquisadas, a escassez de encontros interfere na formação da identidade do 

grupo de voluntários. Fato que ocorre nas unidades penais ainda não implantadas, no Grupo 3, 

no qual a maioria (69%) dos sujeitos pesquisados admite não promover encontros presenciais 

com frequência entre seus membros.  

Como mencionado anteriormente, o ambiente organizacional, além das características 

de contexto e microssituacionais, deve favorecer o contato frequente entre seus membros. Nos 

eventos presenciais, a aproximação por interesses ou histórias comuns entre os participantes do 

dilema social pode ser favorecida quando ocorre a socialização de aspectos relevantes à adesão 

ao trabalho no sistema prisional, consoante os exemplos a seguir: 

APAC 2 (G1): [...] o grupo de voluntários eles... é... você escolhe, quer dizer, 

eles, na verdade, são escolhidos pela própria causa, né, porque trabalhar com 

esse tipo de pessoa [presos condenados], não é todo mundo que dá conta, que 

gosta. 

 

APAC 12 (G2): Eu já trabalhava com eles [os presos], né, independente de ser 

algo organizado, informalmente eu já trabalhava dentro de presídio como 

voluntário. Então, eu me identifiquei imediatamente [com o Método APAC], 

que era o trabalho que eu já fazia. 

 

APAC 22 (G3): [...] eu costumo dizer que eu já nasci apaqueano [...] eu nunca 

gostei que eles fossem maltratados, né, nunca gostei de banho frio, de... de 

castigos físicos etc. Então, eu já tinha esse espírito, eu tratava o réu com 

dignidade [desde os tempos que trabalhava no Poder Judiciário]. 

Ao longo das entrevistas, a identificação dos indivíduos com a metodologia de trabalho 

apaqueana era evidenciada ao mesmo tempo em que era relatada a resistência da comunidade 

para entender a opção de atuarem a favor da população prisional. A intenção de despender 

tempo e recursos para beneficiar apenados encontra oposição entre muitos membros da 

comunidade, mesmo nos grupos religiosos, como verificado à época da pesquisa exploratória. 
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O despertar da confiança dos indivíduos e das instituições da comunidade se constitui um dos 

desafios mencionados pelos dirigentes das unidades penais apaqueanas, como será discutido 

mais adiante.   

A preocupação dos sujeitos de pesquisa com a adesão da comunidade tem relação com 

o fato daqueles considerarem o preso um problema social, cuja responsabilidade na partilha dos 

custos deveria ser assumida simultaneamente pela Instância Governamental, pelo Mercado e 

pela Sociedade Civil. No entanto, em geral, para a comunidade o preso é um problema 

exclusivo do ente público e que deve ser mantido o mais distante possível durante o 

cumprimento da pena, como sintetizam os relatos: 

APAC 11 (G2): A comunidade tem pessoas que não aceitam, como em todos 

os lugares, tem essa visão, ainda continua naquela visão de que o preso tem 

morrer, tem que sofrer e a gente [na APAC] tem uma visão de que o preso 

pode mudar a história dele sim. 

 

APAC 27 (G3): Hipocritamente, a sociedade acha que preso é problema só do 

Estado. E que tem que morrer. Nós [na APAC] achamos que o preso tem que 

pagar pelo seu crime, mas não achamos que ele tem que ser tratado 

indignamente e ser jogado numa prisão, e sair de lá pior do que ele entrou. 

Quanto ao adequado desempenho das funções apaqueanas, em diferentes situações é 

importante o apoio da população local, tais como: a adesão de novos voluntários; o aumento de 

doações (em pecúnia, bens ou serviços) à unidade penal; apoio do mercado consumidor, quando 

há produção de bens e serviços pelos recuperandos; eleição de representantes políticos que 

apoiem a atuação das APACs; convênio com instituições de diversos segmentos para 

profissionalização e inserção de indivíduos no mercado de trabalho, dentre outras parcerias.  

A resistência da comunidade é uma barreira a ser vencida em todos os municípios que 

possuem unidades penais apaqueanas, pois sua forma de atuação é diferenciada em relação ao 

sistema penal tradicional e costuma despertar desconfiança, em um primeiro momento. Para 

Ottoboni (2006 [2001]), o esforço para obtenção dos resultados esperados junto à comunidade 

depende da dedicação dos voluntários e, principalmente, do corpo dirigente no estudo e na 

aplicação dos elementos do Método APAC. Desta forma, os participantes pesquisados foram 

convidados a opinar a respeito da importância do domínio sobre o Método APAC, retratado em 

fragmentos das entrevistas: 

APAC 8 (G2): [...] realmente tinha muitas coisas que a gente fazia que não 

tava dentro da metodologia e por falta de conhecimento a gente cometeu muito 

equívoco, mas isso foi mudando. [...] se não tiver as pessoas com 

conhecimento [do Método APAC] e capacidade, também não dá pra gente 
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[implantar uma APAC]... não adianta ter boa vontade, tem que ter também 

conhecimento. 

 

APAC 15 (G2): Se a gente não tiver um grande conhecimento da metodologia 

[da APAC], os problemas são muito grandes, então, por isso que a gente tem 

feito cursos [...]. Tem curso pra funcionários, pra voluntários, curso pros 

recuperandos e o ponto forte do Método [APAC] pros recuperandos é a 

Jornada de Libertação com Cristo. 

Nas unidades penais em fase de maturação (Grupo 2) foi identificada maior ênfase nas 

falas dos dirigentes sobre a necessidade de conhecer o Método APAC. Este anseio 

provavelmente tem relação com a fase de adaptação, na qual faz diferença a experiência 

acumulada sobre como proceder nas diversas situações com os diferentes atores do sistema 

prisional apaqueano. O processo de aprendizado das regras institucionais e das normas de 

comportamento, como relatado nas entrevistas, é ininterrupto porque cada unidade penal possui 

características específicas de contexto, microssituacionais, de relacionamento entre os pares. 

De praxe, há um conjunto de procedimentos padronizados a serem cumpridos pelas APACs, 

com assistência e supervisão da FBAC, para auxiliar nesta transição e na capacitação de todos 

os envolvidos na aplicação do Método APAC, inclusive os recuperandos.  

Uma preocupação comum identificada nas entrevistas foi a necessidade de atrair e 

manter voluntários dispostos a partilhar os custos de transação (COASE, 1937) da rede 

interorganizacional estudada. A elevada rotatividade de voluntários nos trabalhos filantrópicos 

(POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]) tende a mobilizar os dirigentes na conquista 

de uma equipe reduzida, mas confiável – como os grupos intermediários (OLSON, 1999 

[1965]) – e capaz de garantir o funcionamento a unidade penal apaqueana. O empenho para o 

aumento de membros na equipe, geralmente, ocorre à medida que às etapas iniciais de 

maturação da instituição foram vencidas, quando a equipe está mais segura acerca do modus 

operandi da unidade penal. Nos relatos obtidos, ao menos uma vez por ano as APACs em 

funcionamento promovem, com suporte da FBAC, capacitação inicial aos interessados no 

voluntariado. 

Tanto na entrevista quanto na resposta ao questionário, os indivíduos pesquisados 

unanimemente destacaram que o conhecimento do Método APAC é indispensável aos 

voluntários, bem como a concordância com o que nele foi prescrito pelo idealizador Ottoboni 

(2006 [2001]). Neste sentido, a metodologia apaqueana figura como uma doutrina, com 

procedimentos e comportamentos a serem cumpridos à risca pelos interessados na proposta do 

idealizador Método APAC. Ottoboni (2012b), inclusive, solicita aos voluntários apaqueanos 

rigor no cumprimento do que foi prescrito, por ter sido, segundo este autor, fruto de anos de 
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estudo, experiência e sistematização rigorosa. Mais informações sobre o respeito aos preceitos 

do Método APAC são apresentadas na próxima seção.  

 

 

5.1.3 Capacidade de mudança 

 

Com o domínio das regras e normas institucionais e o acúmulo de experiências, é 

esperado que os atores envolvidos na cooperação em unidades penais apaqueanas apresentem 

contribuições para problemas que emergem ao longo do tempo. Este é um dos benefícios do 

processo de aprendizado dos indivíduos que propõem soluções criativas (OSTROM, 1998) e 

adaptadas à realidade local em resposta às dificuldades encontradas no cotidiano das prisões 

que adotam o Método APAC. A Tabela 17 sumaria o potencial de ajuste do Método APAC na 

visão dos respondentes pesquisados.  

 

Tabela 17 - Potencial de Adaptação do Método APAC  

 

Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

Ao questionar os respondentes sobre a possível apresentação de sugestões à atuação da 

APAC, a pesquisadora teve interesse em identificar que dirigentes estavam predispostos a ter 

ciência das contribuições sugeridas por membros voluntários. A resposta foi bastante favorável 

Características 

Podem Ser Sugeridas Adaptações? Valor % Valor % Valor %

Nada Frequente - - 2 14% 4 33%

Pouco Frequente 1 33% 5 36% 5 42%

Frequente 1 33% 3 21% 2 17%

Muito Frequente - - 3 21% 1 8%

Totalmente Frequente 1 33% 1 7% - -

Sem Resposta - - - -   2 -

Total 3 100% 14 100% 14 100%

São Recomendadas Adaptações? Valor % Valor % Valor %

Não Concordo - - 2 14% 6 50%

Concordo Pouco 1 33% 4 29% 5 42%

Concordo 1 33% 3 21% 1 8%

Concordo Muito - - 4 29% - -

Concordo Totalmente 1 33% 1 7% - -

Sem Resposta - - - 2 -

Total 3 100% 14 100% 14 100%

APACs 

Grupo 1

APACs 

Grupo 2

APACs 

Grupo 3
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nas unidades penais do Grupo 1 (66%) e do Grupo 2 (49%). No entanto, não houve tanta 

receptividade a sugestões nas APACs do Grupo 3 (25%), talvez porque ainda estejam na fase 

de apropriação teórica dos conteúdos da metodologia apaqueana ou porque ainda não seja 

possível fazer essa avaliação por não serem implantadas.  

Embora não possam ser generalizados, os resultados sinalizam que, nas unidades penais 

investigadas que estão em funcionamento, os voluntários encontram receptividade ao  

apresentarem novas ideias. Isso pode estimular o maior engajamento dos indivíduos no grupo 

por se sentirem valorizados, por exemplo, como alguém que pode trazer propostas tornando 

mais eficiente o modelo proposto por Ottoboni (2006 [2001]). O aprendizado individual pode 

contribuir, portanto, com o processo de aprendizado coletivo na rede interorganizacional do 

sistema prisional, como ilustra o seguinte relato:   

APAC 2 (G1): [...] a gente já percebeu que profissional liberal [como médico, 

psicólogo, dentista, advogado, assistente social] pra voluntariado não serve, 

né, porque não tem a constância. É exatamente isso, porque a pessoa ela vai 

se dedicar ao voluntariado até ela arrumar um emprego bacana... no dia que 

ela arrumar, ela sai [da APAC], entendeu? 

No caso da APAC 2, apesar de consciente da necessidade de profissionais liberais 

voluntários, o gestor considerou contraproducente esta parceria e optou por incluir tais 

profissionais na folha de pagamento da unidade penal. O aumento dos custos, neste caso, pode 

ser compensado pela regularidade na assistência à saúde dos recuperandos, um dos elementos 

do Método APAC. O exemplo destacado, bem como as entrevistas realizadas, deixaram 

transparecer para a pesquisadora que as mudanças propostas pelos voluntários, em geral, não 

interferem nos elementos do Método APAC a ponto de descaracterizá-los. As situações 

apresentadas mostram que as experiências dos indivíduos levam ao aprendizado de como 

proceder em determinados contextos, facilitando a implantação do Método APAC.  

Outro questionamento realizado foi no tocante às recomendações dos gestores para que 

os voluntários proponham sugestões ao Método APAC e, novamente, houve elevada adesão 

das unidades penais do Grupo 1 (66%) e do Grupo 2 (57%). Isso sinaliza que há abertura para 

participação ativa dos voluntários na rede interorganizacional do sistema prisional estudada. E 

reforça a forma mais democrática de gerir a unidade penal, como indicam os achados sobre as 

tipologias de liderança dos pesquisados.   

Nas entrevistas, chamaram a atenção da pesquisadora aspectos que podem ser 

considerados vantagens para um gestor, e que para outro são equívocos a serem evitados. Seria 

uma explicação simplista afirmar que isto é consequência direta do estilo de liderança 
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(NOORDEHAVEN, 1990). Parece que, como apontam os relatos, a decisão está mais 

relacionada às condições do contexto amplo: 

APAC 3 (G1): Há uma tendência muito grande das APACs serem APACs 

rurais para poderem se auto-sustentar e também ajudar os recuperandos a se 

profissionalizarem com trabalho tanto na área agropecuária quanto na área 

industrial. 

 

APAC 17 (G2): [...] não adianta você querer construir uma APAC longe e sem 

acesso porque depois a gente nem consegue voluntários. É complicado isso 

aí, é bom a gente construir mais próximo, onde favorece o voluntário de tá 

presente, a comunidade de tá presente... mais perto da área urbana é muito 

melhor. 

No caso da APAC 3 (G1), o município em que está situada destaca-se na atividade 

agrícola e agropecuária e possui elevado contingente populacional na zona rural (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2010a). Isto explica o entusiasmo do 

dirigente quanto à existência de unidades penais rurais com condições de se tornarem unidades 

produtivas. Na APAC 17 (G2), como ocorreu com a maioria dos entrevistados, há preferência 

pela localização mais central da unidade penal, especialmente para o acesso dos voluntários e 

conhecimento da sociedade. Nesses casos, as principais atividades econômicas dos municípios 

costumam ser valorizadas pelos dirigentes e são decisivas na busca de parcerias com as 

organizações locais.        

A capacidade de mudança das unidades penais, portanto, está relacionada a variados 

aspectos coexistentes, como os antecedentes históricos, o sistema normativo, o estilo de 

liderança do presidente, a capacidade de estabelecer parcerias, a socialização dos resultados 

obtidos, por exemplo. Vale ressaltar que, apesar de ter sido mencionada a auto-sustentação da 

rede interorganizacional, esta não se constitui uma meta das unidades penais. Ao contrário, os 

convênios com o ente público são essenciais para a manutenção das APACs e os valores 

provenientes de doações ou da transação de bens e serviços devem ser destinados ao 

aprimoramento da assistência apaqueana.    

A auto-manutenção não é incentivada nas unidades penais porque influenciaria os 

dirigentes da APAC a se preocuparem excessivamente com a captação de recursos e, por isso, 

poderia tornar secundária a missão de (res)socializar o condenado (FRATERNIDADE 

BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS, 2014b). Sobre a experiência 

pioneira joseense, Ottoboni (2006 [2001]) confirmou que houve auto-manutenção no início do 

trabalho na prisão apaqueana com pecúnia advinda de doações, mas que essa não era a condição 

ideal. Ao que parece, o receio de angariar recursos para sustento próprio da rede 
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interorganizacional está no risco de assumir excessiva responsabilidade, ao invés de buscar a 

partilha dos custos pela Instância Governamental, pelo Mercado e pela Sociedade Civil.  

Como mencionado anteriormente, a relutância de Ottoboni (2012b) à inovação no 

Método APAC está relacionada aos doze elementos essenciais sistematizados por ele ao longo 

dos anos. Ademais, as contribuições dos atores participantes na rede interorganizacional 

significa envolvimento com o dilema prisional e a busca por soluções apropriadas ao contexto 

amplo e microssituacional. Em geral, a supervisão da FBAC é solicitada nesses casos em que 

são apresentadas novas ideias para atuação nas unidades prisionais.  

O intento da FBAC, neste contexto, não é controlar o surgimento dessas propostas, mas 

garantir que não haja desvio do objetivo primeiro da prisão apaqueana quando da implantação 

das mesmas. 

 

 

5.2 CONFIANÇA 

 

O estabelecimento de laços de confiança entre os voluntários envolvidos nas atividades 

apaqueanas tende a ser reforçado no decorrer das oportunidades de convívio seja nas reuniões 

periódicas, no desenvolvimento dos trabalhos de pessoas de um mesmo subgrupo, nos eventos 

relacionados à causa prisional (congressos, palestras etc), em capacitações ou 

confraternizações, por exemplo.  

A investigação da dimensão Confiança foi neste estudo representada pelos indicadores: 

papel da religião na rede apaqueana (CF1); partilha dos custos entre os voluntários (CF2); 

clareza das regras das unidades penais e socialização dos resultados obtidos (CF3); 

compromisso dos voluntários e opção de desistência do trabalho filantrópico (CF4). Apesar das 

respostas ao questionário, foram consideradas predominantemente as falas dos respondentes-

chave nesta etapa do estudo.  

 

 

5.2.1 Pertencimento 

 

A constante busca por semelhanças entre os membros de um grupo ocorre nas relações 

sociais e contribui para que seja fortalecido o senso de unidade, de coesão das pessoas em torno 
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de interesses comuns. Após a etapa da investigação exploratória, optou-se por considerar nesta 

pesquisa ‘a religião’ como um dos possíveis meios de identificação entre os indivíduos 

envolvidos diretamente na atuação da APAC.  

Na década de 1970, a religião em foco na prisão apaqueana era o catolicismo; 

atualmente, são consideradas também as religiões protestantes (com diferentes denominações) 

e a doutrina espírita. Por se tratar de uma organização prisional que desde a sua origem – nos 

tempos da unidade joseense – preconizava a prática e conversão religiosa como apoio à 

ressocialização dos condenados, é compreensível que a crença cristã tenha papel de destaque, 

como idealizado por Ottoboni (2006 [2001]).  

O último dos doze elementos do Método APAC é denominado de Jornada de 

Libertação em Cristo e, para Ottoboni e Ferreira (2004), tido como o ápice da proposta de 

recuperação do condenado. Trata-se de um encontro, nos moldes dos vivenciados por grupos 

voluntários da Pastoral Carcerária junto aos presos, que foi adaptado aos objetivos apaqueanos. 

Neste encontro são intercaladas palestras65 religiosas e de valorização humana, meditações e 

testemunhos, favorecendo a introspecção, a oportunidade da mudança interior e a reflexão sobre 

a misericórdia divina (OTTOBONI; FERREIRA, 2004). 

A crença cristã na senda apaqueana dos indivíduos em recuperação é estimulada, como 

mencionado anteriormente. Como o surgimento da APAC se deu a partir da iniciativa de grupos 

religiosos, a pesquisadora teve interesse em verificar se a religiosidade estava presente no 

discurso dos dirigentes entrevistados. Constatou-se que 29% dos sujeitos respondentes atribuiu 

ao elemento divino a explicação para que tenham assumido o voluntariado na APAC, como 

indicam alguns dos relatos:   

APAC 3 (G1): [...] a APAC é uma obra de Deus e assim sendo só funciona 

porque é um lugar de Deus. 

 

APAC 16 (G2): [...] o que realmente me fez aceitar a Presidência [da APAC] 

foi por acreditar que ali é uma obra de Deus, é uma casa de Deus, e a gente 

não pode, se foi colocado... se foi chamado a assumir a responsabilidade, não 

teria como negar. Eu acredito nisso... eu levo isso muito a sério [...]. 

 

APAC 26 (G3): O Espírito Santo vem, ilumina a gente e diz “Faça isso, que 

isso vai ajudar alguém.” 

                                                 
65 Ottoboni e Ferreira (2004) sugerem que esse encontro inicie às 19h de uma quinta-feira e seja encerrado às 15h 

de domingo. A Jornada de Libertação em Cristo pode ser considerada uma espécie de retiro espiritual destinado 

aos condenados, que após esta vivência são chamados de jornadeiros.  
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A identificação com os ideais do Método APAC, incluindo a crença cristã, atuam como 

reforço à sensação dos indivíduos de pertencimento ao grupo de voluntários, que percebem sua 

atuação como ‘um chamado’ ou como ‘uma missão’. No entanto, há outros motivadores 

(apresentados mais adiante) para a atuação voluntária na rede interorganizacional do sistema 

prisional. Em resposta ao questionário, os sujeitos mostraram interesse na presença de 

voluntários religiosos, mas não consideram esta uma condição necessária à atuação dos mesmos 

na APAC, como ilustra a Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Expectativa versus Necessidade da Presença de Voluntários Religiosos  

 

Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

A preferência por voluntários religiosos não foi muito significativa no Grupo 1 (66%), 

no Grupo 2 (39%) e no Grupo 3 (33%). Sabe-se que, além do senso de pertencimento, eles 

possuem maior propensão ao trabalho voluntário e se predispõem mais frequentemente a 

assumir os custos envolvidos neste processo. Seja por missão ou gratidão a Deus ou para 

proporcionar melhores condições de vida ao próximo, a crença religiosa do indivíduo pode ser 

desejável no ambiente apaqueano, mas, pelo visto, não é elemento indispensável que se propõe 

ao voluntariado, como de forma quase unânime indicaram os respondentes pesquisados.    

 

Características 

É Desejável Voluntário Ser Religioso? Valor % Valor % Valor %

Nada Frequente 1 33% 6 46% 6 50%

Pouco Frequente - - 2 15% 2 17%

Frequente 1 33% 4 31% 3 25%

Muito Frequente - - - -   - -

Totalmente Frequente 1 33% 1 8% 1 8%

Sem Resposta - - 1 -   2 -

Total 3 100% 14 100% 14 100%

É Necessário Voluntário Ser Religioso? Valor % Valor % Valor %

Nada Frequente 1 33% 11 85% 11 100%

Pouco Frequente 1 33% 2 15% - -

Frequente 1 33% - - - -

Muito Frequente - - - - - -

Totalmente Frequente - - - - - -

Sem Resposta - - 1 - 3 -

Total 3 100% 14 100% 14 100%

APACs 

Grupo 1

APACs 

Grupo 2

APACs 

Grupo 3
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5.2.2 Expectativas 

 

Em um trabalho filantrópico, a equipe de voluntários responsável por manter em 

funcionamento uma rede interorganizacional do sistema prisional (re)elabora constantemente 

seus níveis de confiança no grupo. Por mais unidos que sejam os voluntários, os mesmos, 

geralmente, levam em consideração as suas expectativas sobre os indivíduos que atuam em prol 

da mesma causa. A perceptibilidade dos grupos intermediários (OLSON, 1999 [1965]) é 

considerada uma característica que favorece o aprendizado de indivíduos que adotam normas 

e, por isso, contribui para variação da confiança nos demais membros.  

O conhecimento acerca do nível de contribuição dos indivíduos que atuam 

voluntariamente em um grupo, mesmo sem uma rotina de avaliação sistemática, é 

constantemente observado pelos pares, inclusive pelos dirigentes das APACs. Estes últimos, ao 

serem questionados sobre a repartição igualitária de responsabilidades entre os voluntários, 

chamaram a atenção da pesquisadora com a resposta afirmativa em peso do Grupo 1(100%), 

Grupo 2 (79%) e Grupo 3 (77%). A Tabela 19 apresenta as respostas obtidas sobre o equilíbrio 

no grau de dedicação dos indivíduos ao trabalho voluntário:  

 

Tabela 19 – Partilha Igual dos Custos entre os Voluntários 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

Curiosamente, em perguntas de checagem, ao ser verificada a presença de indivíduos 

com maior ou menor predisposição a cooperar, os dirigentes pesquisados confirmaram que 

aqueles eram sim percebidos no decorrer das atividades apaqueanas. Ou seja, não é possível 

afirmar que os voluntários assumam igualmente a responsabilidade pela repartição dos custos 

na rede prisional estudada. Essa assimetria na dedicação ao trabalho voluntário foi, portanto, 

constatada pelos presidentes entrevistados, como consta na Tabela 20 – contradizendo as 

Características 

Há Igual Dedicação dos Voluntários? Valor % Valor % Valor %

Nada Frequente - - 1 7% 3 23%

Pouco Frequente - - 2 14% - -

Frequente 1 33% 4 29% 4 31%

Muito Frequente 2 67% 4 29% 4 31%

Totalmente Frequente - - 3 21% 2 15%

Sem Resposta - - - -   1 -

Total 3 100% 14 100% 14 100%

APACs 

Grupo 1

APACs 

Grupo 2

APACs 

Grupo 3
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respostas predominantes nos questionários que valorizavam o empenho igualitário nas 

atividades desempenhadas.  

 

Tabela 20 – Partilha Desigual dos Custos entre os Voluntários 

 
Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

Nas entrevistas, houve menção dos informantes a atribuições que são de competência 

exclusiva dos Presidentes (assinatura de documentos etc), mas que, nesses casos, era possível 

dividir as responsabilidades com o Vice-Presidente, quando este se dispunha a contribuir. Além 

disso, foi destacado por dois dos entrevistados o dispêndio de recursos próprios, não obstante 

em trabalhos voluntários as despesas básicas sejam assumidas pelos voluntários. Esses 

respondentes alegaram que durante o exercício do mandato (dois anos) reduziram sua carga de 

trabalho, com prejuízos ao seu patrimônio pessoal, conforme exemplificado:  

APAC 13 (G2): [...] meu tempo realmente é curto. Tem dias que eu estou 

louco tentando [manter a APAC], tem dias que eu fecho meu escritório e vou 

para a porta da Prefeitura resolver e tentar receber os Convênios da APAC. É 

corrido e difícil [...]. 

 

APAC 16 (G2): Nós aprendemos aqui a duras penas, passamos por uma série 

de embaraços [...], o patrimônio da gente, pessoal, fica comprometido em 

razão disso. Desde que eu assumi lá [...] eu praticamente fechei meu escritório, 

certo? 

Esses casos isolados não são situações esperadas, pois mostram excessivo sacrifício de 

um membro, no contexto de repartição assimétrica de atribuições entre os envolvidos no 

Características 

Há Voluntário Menos Dedicado? Valor % Valor % Valor %

Nada Frequente 1 33% 6 46% 12 92%

Pouco Frequente - - 5 38% - -

Frequente 1 33% 2 15% 1 8%

Muito Frequente 1 33% - -   - -

Totalmente Frequente - - - -   - -

Sem Resposta - - 1 -   1 -

Total 3 100% 14 100% 14 100%

Há Voluntário Mais Dedicado? Valor % Valor % Valor %

Nada Frequente 1 33% 4 31% 11 92%

Pouco Frequente 1 33% 3 23% 1 8%

Frequente 1 33% 2 15% - -

Muito Frequente - - 1 8% - -

Totalmente Frequente - - 3 23% - -

Sem Resposta - - 1 - 2 -

Total 3 100% 14 100% 14 100%

APACs 

Grupo 1

APACs 

Grupo 2

APACs 

Grupo 3
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sistema prisional investigado. A explicação para tais comportamentos dos dirigentes requer 

investigação mais acurada de tais unidades penais, que extrapola o objetivo deste estudo. A 

priori, conjectura-se que o grupo seja muito reduzido, com quantitativo insuficiente de pessoal 

para a divisão das tarefas; ou o líder pode ter centralizado muitas funções e subutilizado a mão-

de-obra disponível, seja pelo seu estilo de liderança ou por desconfiança nos membros da sua 

equipe, por exemplo.  

Outras situações são consideradas limítrofes porque os envolvidos com a rede 

interorganizacional do sistema prisional se deparam com o risco iminente de encerramento das 

atividades e optam pela não deserção. Nas APACs de referência (Grupo 1) não houve menção 

a esta dificuldade, conforme esperado, uma vez que já possuem mais longevidade e experiência 

na área de atuação. Os exemplos a seguir ilustram o trade-off entre assumir a Presidência para 

manter a APAC ou optar pela deserção e suspender as atividades prisionais:  

APAC 7 (G2): [...] e a Justiça falou: “Se o senhor não voltar como Presidente, 

nós vamos entregar a APAC pra SUAPI [Subsecretaria de Administração 

Prisional].” Aí eu voltei... 

 

APAC 13 (G2): O presidente da APAC, ele precisou sair e não tinha ninguém 

que quisesse assumir essa responsabilidade. Na verdade, tinha uma Vice-

Presidente, mas ela também saiu junto com ele. [...]. Portanto, se eu não 

tivesse assumido essa posição, assumido a posição de enfrentar a presidência 

da APAC, a APAC teria fechado. 

 

APAC 15 (G2): [...] eu fui convidado por essa pessoa [da FBAC] a participar 

de uma reunião aqui onde se seria conversado pra [...] quem tivesse condições, 

conhecimento, e gostaria de se candidatar a Presidente pra poder dar 

continuidade [à APAC]. Se não aparecesse ninguém, ela [a pessoa da FBAC] 

veio com a autorização pra fechar a APAC. Como não aparecia ninguém, e eu 

tinha mais conhecimento do Método [APAC], eu falei assim “Fechar não 

fecha não, vamos enfrentar esse desafio!” 

Tais relatos referem-se às APACs intermediárias (Grupo 2) que estão envolvidas no 

processo de adaptação à nova realidade de sedimentação das regras institucionais. Deste modo, 

ao assumirem a Presidência os voluntários mostram que se identificam com os ideais 

apaqueanos e estão dispostos, por um determinado tempo, a sobrepor os interesses coletivos 

aos individuais (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]; ANSELL; GASH, 2008: 

OSTROM, 1998). Nas circunstâncias descritas, os dirigentes nutrem a expectativa de que o 

compromisso assumido por eles, e por uma equipe de trabalho, pode minimizar o risco de 

encerramento das atividades prisionais. A eleição tende a ser realizada pró-forma, nesses casos, 

visto que há um único candidato.  
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Foi identificada nos relatos dos entrevistados outra situação: a da ausência de 

interessados em assumir voluntariamente a Presidência, após cumprimento do mandato (2 anos) 

do gestor anterior. Nestas circunstâncias, sem quaisquer intervenções dos atores do Sistema 

Normativo, a solução emergiu dentro do próprio grupo de voluntários. Constatou-se que tais 

situações leva um dos voluntários a arcar com os custos envolvidos em ser Presidente da APAC 

porque nenhum outro se interessou em fazê-lo. Novamente, como mencionado anteriormente, 

prevalece o interesse organizacional em detrimento do individual, de acordo com alguns 

exemplos correlatos:   

APAC 8 (G2): [...] o nosso Presidente [da APAC] não quis mais continuar por 

problemas pessoais, ele se afastou e acabou que ninguém queria pegar, a 

verdade foi essa [por isso eu assumi]. 

 

APAC 24 (G3): [Sou a Presidente da APAC] [...] porque ninguém queria 

assumir... 

As ocorrências descritas nesta seção, ainda que não possam ser generalizáveis, deixam 

clara a repartição desigual de responsabilidades entre os voluntários envolvidos no dilema 

social apaqueano. A deserção ocorre mesmo sob risco de suspensão das atividades da APAC, 

pois os voluntários optam pela inércia. Soluções que emergem mediante intervenção da FBAC, 

por exemplo, são necessárias em determinados casos, mas não são recomendadas a médio 

prazo.  

É importante que o próprio grupo crie condições de resolver as questões internas sem 

que seja constantemente necessária a presença de uma autoridade para fazê-lo. Neste contexto, 

a confiança no grupo fica comprometida e é necessário um período de supervisão do andamento 

das atividades. O Método APAC deve ser cumprido e recomenda-se o estabelecimento de laços 

com os voluntários e demais atores em parceria para execução, de forma harmoniosa, das 

atividades.  

A seção subsequente aborda a importância do reforço de normas relativas ao Método 

APAC; aspecto essencial, de acordo com Ottoboni (2006 [2001]), para o êxito da rede 

interorganizacional do sistema prisional investigado.  
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5.2.3 Reforço de normas 

 

Quando da sistematização da metodologia apaqueana, Ottoboni (2006 [2001]) 

recomendou obediência às regras prescritas a fim de que fossem evitadas distorções no modelo 

a ser aplicado no sistema prisional. Na presente pesquisa, a percepção dos gestores quanto à 

obediência às regras foi precedida pelo questionamento referente à clareza das mesmas, como 

indica a Tabela 21.  

 

Tabela 21 – Clareza das Regras do Método APAC 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

Ao responderem o questionário, os dirigentes - Grupo 1 (100%), Grupo 2 (86%) e Grupo 

3 (100%) - afirmaram estar cientes das regras do Método APAC. O primeiro segmento de 

prisões, mais longevo e qualificado, passou por um processo de maturação e por abranger os 

doze elementos da metodologia apaqueana possui conhecimento das regras a serem cumpridas. 

Por outro lado, no terceiro segmento, isso só pode ser verificado de fato quando a implantação 

das unidades penais for iniciada.  

Nas entrevistas com os respondentes dos estabelecimentos penais em fase de transição 

(Grupo 2) foram percebidas dificuldades ao longo do processo de aprendizado e de adaptação 

dos indivíduos à nova realidade do sistema prisional. O exemplo a seguir enfatiza a fala dos 

pesquisados: 

APAC 17 (G2): [...] todo mundo que tava trabalhando na Diretoria, todo 

mundo era leigo [no Método APAC e nos trâmites burocráticos], ninguém 

tinha experiência de nada [de gestão], ninguém tinha conhecimento 

[aprofundado do Método APAC], né, das coisas, então assim, nós tivemos 

muitas dificuldades. 

Características 

Clareza das Regras Valor % Valor % Valor %

Nada Frequente - - 1 7% - -

Pouco Frequente - - 1 7% - -

Frequente - - 2 14% 5 38%

Muito Frequente 1 33% 3 21% 2 15%

Totalmente Frequente 2 67% 7 50% 6 46%

Sem Resposta - - - -   1 -

Total 3 100% 14 100% 14 100%

APACs 

Grupo 1

APACs 

Grupo 2

APACs 

Grupo 3
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Embora o conhecimento dos elementos da metodologia apaqueana seja essencial, a 

pesquisadora teve interesse em conhecer a percepção dos dirigentes a respeito do cumprimento 

fidedigno do Método APAC. A Tabela 22 deixa claro que para as prisões com aplicação total 

da metodologia apaqueana as respostas indicam adesão à proposta de Ottoboni (2006 [2001]). 

As APACs do Grupo 3 reiteram o respeito às regras estabelecidas, mesmo ainda sem estarem 

em funcionamento; provavelmente, referem-se à intencionalidade de cumprir o Método APAC, 

a priori.  

 

Tabela 22 – Respeito à Risca do Método APAC pelos Voluntários 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

Curiosamente, no caso das unidades penais que estão no processo de estruturação e de 

conformidade às exigências da metodologia supracitada, a maioria das respostas (86%) indica 

que não há obediência rigorosa ao Método APAC. Isto é, da teoria almejada à prática esperada 

está o desafiador processo de combinação de características do desenho institucional e do 

aspecto humano que leva a níveis de cooperação diferenciados nas APACs (Grupo 2). Seguem 

exemplos relativos à adaptação dos voluntários e de recuperandos às regras apaqueanas: 

APAC 15 (G2): A antiga Diretoria [da APAC] que não era muito assistente 

[...] não acreditava muito na recuperação [dos presos]. É... tem muitos 

problemas... tem muita coisa que a gente tem que acertar... assim, não com os 

recuperandos, mas a área administrativa, [...] ficou tudo [...] a desejar. Vamos 

ter um trabalho a longo prazo pra poder acertar [os desajustes da equipe 

anterior]. 

 

APAC 16 (G2): Hoje eles [os recuperandos] estão compreendendo que, na 

verdade, a alternativa que eles têm é a APAC. Então, se entram lá, eles 

assumem um compromisso, assinam um Termo de Responsabilidade, de 

compromisso com a APAC, eles são chamados a cumprir esse Termo. Então, 

eles estão entendendo isso agora, mas levou muito tempo... 

Características 

Obediência ao Método APAC Valor % Valor % Valor %

Nada Frequente - - 8 57% - -

Pouco Frequente - - 4 29% - -

Frequente - - 1 7% 2 15%

Muito Frequente 1 33% 1 7% 1 8%

Totalmente Frequente 2 67% - -   10 77%

Sem Resposta - - - -   1 -

Total 3 100% 14 100% 14 100%

APACs 

Grupo 1

APACs 

Grupo 2

APACs 

Grupo 3
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Tais relatos dos dirigentes das APACs do Grupo 2 sintetizam o processo de ajustamento 

de conduta e de tomada de decisão exigidos ao longo do tempo. O cumprimento a rigor das 

regras apaqueanas exige um período de aprendizado coletivo e de socialização das experiências 

entre os pares. A FBAC, neste contexto, tem como uma de suas atribuições ser facilitadora, 

prestando assistência às filiadas.  

A clareza das regras aliada ao quantum de experiência acumulada é demonstrada, por 

exemplo, na participação cotidiana dos grupos religiosos nas prisões investigadas. A presença 

de atividades de cunho religioso é um dos elementos do Método APAC, abordada de diferentes 

maneiras no decorrer das entrevistas. Como ilustram os relatos a seguir: 

APAC 2 (G1) [...] como está [no Método APAC], nos dozes passos, nos doze 

elementos da metodologia, a religião é importante, sabe? Não considero que 

seja a mais importante, entendeu, mas considero importante [...]. A gente tem 

todas as religiões: Espírita, Católica e Evangélica e eles [os membros 

religiosos] se dão super bem porque já se prepararam e viram que a gente não 

precisa falar nada de religião, em dogmas religiosos, mas a gente precisa falar 

que a gente segue os passos de Jesus Cristo e dentro da conversa, dele você 

pode falar, não pode falar de dogma, sabe? 

 

APAC 3 (G1): [...] nós fazemos abertura para religiões [...] [através de] Igrejas 

sérias, que tenham uma continuidade – Igreja Católica, Igreja Batista e 

Presbiteriana. E essas de cunho Pentecostal, que também atuam aqui. Mas a 

gente toma cuidado para que todas que venham tenham consciência do 

trabalho que é desenvolvido aqui. 

 

APAC 15 (G2): [...] nós tivemos uma inspetoria, [...] e um dos pedidos da 

FBAC era pra quê a gente diminuísse a senda religiosa, porque hoje a gente 

tem muitos trabalhos religiosos, tanto Católicos como Evangélicos. E hoje nós 

temos a primeira reunião para ajustar isso... 

Por um lado, nas APACs 2 e 3 (G1) ficou clara a participação de determinados grupos 

religiosos após a partilha das normas apaqueanas com os mesmos, a fim de evitar conflitos entre 

o trabalho voluntário desenvolvido e as expectativas institucionais. Em contrapartida, na APAC 

15 (G2), que ainda acumula experiências no sistema prisional, houve investimento excessivo 

nas práticas religiosas, que interferiram na rotina de atividades da APAC. O mero acesso dos 

grupos religiosos aos estabelecimentos prisionais não parece adequado, sem que antes haja 

planejamento da distribuição do tempo para as atividades desenvolvidas pelos recuperandos.   

Outro aspecto que chamou a atenção da pesquisadora diz respeito aos procedimentos 

adotados perante os reincidentes de prisões apaqueanas, por exemplo. O que se espera é que, 

no caso de reincidência, considerando que há demanda para acesso às APACs, o condenado 
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seja transferido do sistema comum para o apaqueano desde que respeitadas as questões 

burocráticas/jurídicas, como ilustra a fala a seguir:  

APAC 1 (G1): [...] se ele [o ex-recuperando] já ‘pagou’ tudo, não deve mais 

nada [de pena], não está em condicional, não tem mais nada... se ele já ‘pagou’ 

por tudo que ele fez de errado, ele é um cidadão livre... se ele cometer qualquer 

delito, ele vai de novo pro Presídio. Aí lá tem uma fila... uma fila de espera, 

né, e ele vai lá pro finalzinho da lista. Se ele conseguir voltar pra APAC, 

chegando a vez dele, ele será recebido aqui porque a gente parte do 

pressuposto que todo mundo tem direito a uma chance, duas chances, três 

chances... o tempo que for necessário, né, porque se ele já ‘pagou’, ele é livre... 

No entanto, a perspectiva do dirigente da APAC 2 (G1) sinaliza uma quebra de 

paradigma em relação a este procedimento:    

APAC 2 (G1): [...] uma forma de eu moralizar mais é não aceitar quem é 

reincidente da APAC. Quer dizer, se você cometeu um crime, você cumpriu 

pena na APAC, saiu e cometeu outro [crime], você não volta mais pra APAC, 

entendeu? Eu não conversei isso ainda com a FBAC, não sei o quê que eles 

pensam, mas eu não estou disposto a abrir mão disso não, sabe? 

 

APAC 2 (G1): [...] eu não posso receber uma pessoa que saiu e uma semana 

depois estava cometendo assalto novamente, cê entendeu? [...]. Aí a gente 

resolveu isso em comum acordo com o Juiz e com o Promotor – ah, o 

Promotor não concorda muito não, mas aceita – [...] foi um jeito que nós 

achamos de aumentar a credibilidade [da APAC], por isso que eu fico 

entendendo que a casa tá cheia de voluntário, entendeu? 

Ao afirmar que a FBAC desconhece esta mudança de procedimentos adotada pelo gestor 

da APAC 2 (Grupo 1) supõe-se que pode ter havido uma mudança deliberada nas regras 

apaqueanas com base nas expectativas dos voluntários, por exemplo. Ao não aceitar 

reincidentes, o presidente da APAC supracitada, na sua visão, está valorizando o tempo de 

dedicação dos voluntários e, simultaneamente, mostrando aos recuperandos a oportunidade 

única, e última, que os mesmos possuem no sistema prisional apaqueano.  

Esta perspectiva do dirigente esbarra, no entanto, diretamente na regra apaqueana de 

não impedir novo acesso dos indivíduos às suas unidades penais, contanto que seja respeitado 

o trâmite burocrático do Poder Judiciário. Infere-se que esta decisão isolada em uma unidade 

penal de referência (Grupo 1) possa culminar em conflito, caso não seja bem conduzida pelos 

atores envolvidos, em especial a APAC, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a FBAC. 

Há, portanto, um limite tênue, neste caso, entre o que pode ser tido pela FBAC como o 

descumprimento deliberado das regras ou como uma atitude inovadora capaz de aumentar a 

reputação positiva do estabelecimento penal em tela.    
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A confiança dos indivíduos envolvidos na sustentação da unidade penal apaqueana 

depende, em parte, da contínua presença de resultados considerados favoráveis. A proposta de 

ressocialização dos condenados requer investimento constante e, ainda assim, sem garantias de 

que possa, de fato, se concretizar. Mas, com base em experiências anteriores bem-sucedidas, 

pode ser reforçado o êxito do sistema apaqueano em relação ao sistema tradicional. Em algumas 

situações, a difusão do trabalho apaqueano na mídia não é muito favorável visto que enfatiza a 

existência de uma prisão sem agentes penitenciários ou força policial, promovendo ainda mais 

a desconfiança da sociedade.  

A divulgação das APACs que desperta menos desconfiança do público é aquela que 

ocorre de maneira descentralizada, através da conscientização da população por meio de 

palestras, audiências públicas, mobilização e envolvimento de atores e líderes locais em prol da 

causa prisional. Nas falas dos entrevistados é evidente a importância da apresentação 

continuada dos resultados obtidos, de modo a conquistar a confiança da comunidade e dos 

atores envolvidos diretamente na rede apaqueana.  

APAC 2 (G1): Essas pessoas que se dispõem a trabalhar nesse apostolado 

mesmo, elas têm que ver o resultado. Então, não é de uma hora pra outra que 

você vai conseguir encher a casa de voluntário não, porque elas têm que ver 

na rua o resultado [do trabalho], entendeu? 

 

APAC 6 (G2): [...] começamos a conquistar a confiança da comunidade 

depois. Olha, somente seis [recuperandos] fugiram, por que? Algo nos diz que 

se somente seis fugiram é porque o Método [APAC], então, [...] é eficaz. 

Porque se só tinha quarenta e oito [recuperandos], seis fugiram e quarenta e 

dois ficaram, a gente acredita que isso aqui é possível... 

 

APAC 10 (G2): [...] nos últimos anos, a gente tem uma melhora muito boa na 

aceitação na comunidade, a gente tem resultados e esses resultados 

influenciando [na aceitação da APAC pelas pessoas]. Isso, né, vai ouvindo 

falar de alguém... E a cidade nossa é pequena, então, rapidamente, as pessoas 

têm condições de ver aquele cara que era criminoso remanejado, trabalhando. 

Ao longo do tempo, após disseminação da metodologia diferenciada do sistema 

apaqueano, os entrevistados esperam que haja mais aceitação da mesma pelos indivíduos e, em 

paralelo, que os resultados positivos ocorram frequentemente. Os próprios condenados 

vivenciam um processo de internalização das regras e de reforço das normas, até que seja 

superada a desconfiança em relação ao sistema prisional diferente do tradicional. A percepção 

da ressocialização esperada, foi sintetizada por um dos sujeitos investigados: 

APAC 1 (G1): [Na APAC] Eles aprendem o que é dignidade, aprendem o 

valor do trabalho, aprendem a ganhar dinheiro com seu próprio suor... então, 

é gratificante encontrar com recuperando na rua trabalhando... quer dizer que 



153 

 

 

é uma pessoa que está numa caminhada boa e isso é muito bom! Essas pessoas 

se recuperaram e são cidadãos de bem!  

É indiscutível a influência positiva dos resultados esperados na propensão dos 

indivíduos a cooperar, não obstante, este não é o único aspecto capaz de incentivar uma atitude 

cooperante. Percebe-se que a maior parte das pessoas não possui interesse em contribuir, por 

exemplo, com a causa prisional. Acredita-se que a aproximação inicial do voluntário deve-se 

mais à seu desejo pessoal de busca de uma perspectiva de solução a curto prazo para o 

problemático contexto prisional do que pelo entusiasmo por possíveis resultados a médio/longo 

prazo com benefícios coletivos. 

 

 

5.2.4 Reciprocidade 

 

A clareza dos resultados reforça a confiança dos atores envolvidos na manutenção da 

rede interorganizacional do sistema prisional. Outrossim, quando questionados do porquê 

aceitarem a função de voluntário-mor (Presidente da APAC), dados os custos assimétricos 

assumidos por este em relação aos demais, percebeu-se que a escolha pela causa apaqueana 

ocorreu por ser esta uma missão, com crença na atribuição divina, ou por afinidade à temática.  

O caráter divino do trabalho voluntário na APAC geralmente é descrito pelo 

entrevistado como um “chamado”, uma missão a ser cumprida e que não pode ser recusada, 

pois vem de Deus. Especula-se que estes voluntários estão mais dispostos a arcar com 

desigualdades na partilha dos custos do trabalho voluntário. Isto se dá porque eles constatam 

que este tipo de atividade não é para todos, mas apenas para alguns escolhidos; ainda que 

considerem essencial o suporte de outros voluntários, religiosos ou não, à causa apaqueana. A 

seguir, exemplos de relatos que valorizam o caráter divino do trabalho voluntário:   

APAC 7 (G2): [...] enquanto eu puder, eu vou ajudar a APAC. Não por causa 

de FBAC, não por causa de Tribunal de Justiça, não por causa de Deputado, 

não por causa de Juízes, por causa de ninguém, mas por causa de um poder 

maior, que é o de Deus. É porque o caminho de Deus é estreito, mas no fim a 

glória é grande. 

 

APAC 17 (G2): Deixa eu te falar... (chorando), eu amo a APAC, de coração, 

e o que me motivou a ir pra lá foi ouvir o chamado [de Deus]. No entanto, 

aparecem muitas dificuldades... parecem que as dificuldades nunca acabam. 

E assim... o que me impulsiona mesmo é Deus e eu amo o que eu faço, isso [o 

trabalho na APAC] é de coração... (chorando) porque pra mim não tem outra 

explicação não... 
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De outro modo, há os voluntários que se interessaram em fazer parte da rede prisional 

motivados pela busca de soluções para as mazelas sociais, por identificação e amor à causa. A 

intenção de transformar a realidade foi um dos aspectos também percebidos pela entrevistadora, 

conforme sintetizam alguns dos respondentes que se identificam com a causa apaqueana:  

APAC 15 (G2): Eu vou ser voluntário enquanto existir a APAC [...].O meu 

amor por isso aqui é muito grande. Eu sempre vou ficar na APAC. 

 

APAC 18 (G3): [...] eu vou continuar como apaqueano, não vou deixar de ser 

nunca! Isso [sair da APAC] é uma coisa que não vai acontecer! 

  

APAC 22 (G3): Nunca, por nada desse mundo [desistiria de atuar na APAC]! 

Nunca, por nada! Eu amo ser voluntário, eu acho que o trabalho voluntário é 

o trabalho mais meritório que tem exatamente porque não é remunerado, 

então, você tem que trabalhar com seu coração, com sua alma, entendeu, com 

seu desejo, com a sua vontade e com a sua intenção de mudar alguma coisa 

no mundo, se não você não pode ser voluntário, entendeu? 

Nesta investigação, só foram ouvidos os dirigentes apaqueanos e, embora o presidente 

da rede interorganizacional seja considerado o principal voluntário, não há como generalizar as 

motivações dos demais envolvidos para atuação na atividade filantrópica. Contudo, embora o 

compromisso assumido pelo voluntário possa representar uma barreira à saída do mesmo da 

rede interorganizacional, existe uma série de motivações que pode levar à desistência de 

continuar no grupo.  

Os respondentes, em questionário, declararam em peso que mesmo com a desistência 

de vários voluntários do trabalho na APAC isso não afetaria o seu desejo de continuar atuando 

na rede interorganizacional. Na Tabela 23 constam as respostas obtidas:  

 

Tabela 23 – Abandono por Deserção em Massa do Trabalho Voluntário 

 
Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

Características 

Opção de Desistência Valor % Valor % Valor %

Não Concordo 2 67% 10 77% 12 100%

Concordo Pouco 1 33% - - - -

Concordo - - 1 8% - -

Concordo Muito - - 1 8% - -

Concordo Totalmente - - 1 8% - -

Sem Resposta - - 1 -    2 -

Total 3 100% 14 100% 14 100%

APACs 

Grupo 1

APACs 

Grupo 2

APACs 

Grupo 3
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A opção pela desistência é facultada a todos os voluntários, inclusive aos dirigentes. 

Dentre as possíveis motivações para desistência de atuar na rede prisional apaqueana, foram 

levantadas as seguintes: divergência ideológica; perda de patrimônio; comprometimento da 

saúde; escassez de resultados; e questões morais. Desavenças ideológicas são frequentes entre 

os grupos dirigentes e podem gerar desconforto ao final do mandato daqueles que passam a ser 

subordinados e não concordam com alguns posicionamentos e tomadas de decisão. Caso do 

exemplo a seguir: 

APAC 2 (G1): [...] se tiver na administração da casa influências é... vamos 

dizer assim, de poderes ou de políticas, alguma coisa e eu não conseguir 

controlar, aí eu... eu acho que eu saio [da APAC] [...]. 

Houve relatos de perda patrimonial pela demanda dos trabalhos voluntários – caso da 

APAC 16 (G2) – na qual ficou evidente que o respondente passaria por dificuldades financeiras 

caso assumisse novo mandato. E não se mostrou disponível a fazê-lo por mais tempo. Outros 

respondentes manifestaram que os impeditivos para atuar na unidade penal se restringiam a 

problemas sérios de saúde ou falecimento, como na APAC 13 (G2) e nas APACs 27 e 29 (G3). 

Houve um único caso em que o entrevistado, de estabelecimento penal ainda não 

implantado, APAC 28 (G3), afirmou que se suas expectativas por resultados não fossem 

atendidas, isso seria decisivo na opção pela desistência do voluntariado. Outra situação que 

chamou a atenção da pesquisadora refere-se à motivação de ordem moral para a saída da rede 

interorganizacional. Respeitadas as características individuais, pareceu atípico para a 

pesquisadora o relato em destaque com restrições morais para voluntários atuantes nas prisões, 

visto que nem no sistema tradicional nem no apaqueano há limitação de acesso por tipologia de 

crime. Além disso, ainda que os voluntários sejam orientados a não perguntar o que motivou a 

prisão dos indivíduos condenados, sabe-se que este assunto pode emergir naturalmente, em 

muitos casos, fugindo ao controle do indivíduo.  

No mais, no cargo de presidente, tanto no trato cotidiano junto aos apenados como no 

trato burocrático, essas informações (causa da prisão) serão identificadas pelo voluntário 

dirigente. No decorrer da entrevista, dois respondentes reconheceram que embora suas 

concepções pessoais pareçam ir de encontro aos valores apaqueanos, eles não deixariam isso 

interferir na lida diária, na atuação como gestor, após a implantação da unidade penal com o 

Método APAC. Especula-se que, após a implantação das APACs, as restrições morais não serão 

fatores preponderantes na decisão dos voluntários para saída da rede interorganizacional, 
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considerando que os mesmos estão dispostos a assumir custos individuais para que sejam 

obtidos benefícios coletivos.   

 

* * * 

 

A APAC neste estudo representa uma solução proposta por uma organização não-

governamental em ambiente dilemático. Um pré-requisito essencial à gestão da unidade 

prisional apaqueana por organizações do terceiro setor é o estabelecimento de parcerias com 

entes governamentais, atores da sociedade civil e do mercado. Através de redes 

interorganizacionais, em determinadas condições, foi possível a partilha de normas 

(aprendizado) e o estabelecimento de vínculos (confiança) para atuação conjunta dos 

interessados em benefícios sociais e não apenas individuais.  Destarte, o capítulo seguinte traz 

contribuições da presente pesquisa acerca das condições capazes de potencializar ou dificultar 

a cooperação no sistema prisional com a participação do terceiro setor.   
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6 IMPLICAÇÕES 

 

 

“Categorizar o presente e, às vezes, predizer futuras 

trajetórias é o objetivo de toda pesquisa social.” 

(BAUER; GASKELL; ALLUM, 2008 [2000], p.22) 

 

 

Devido à sua complexidade, o comportamento humano não condiz com respostas 

generalizadas e deterministas. Para evitar ou minimizar a incerteza, que antecede a tomada de 

decisão, os indivíduos recorrem a diferentes estratégias almejando uma situação satisfatória, 

levando em consideração o custo-benefício naquela conjuntura. No caso do dilema social do 

presente estudo, da situação caótica do sistema penitenciário brasileiro e dos crescentes índices 

de violência, é imposta aos indivíduos a necessidade de escolha entre a inércia ou a ação 

coletiva.  

A ação isolada, certamente, não será capaz de prover um bem público indivisível, não-

exclusivo e não-rival (ORENSTEIN, 1993), mas pode atender, na medida do possível, aos 

interesses individuais. Tal ação comodista equivale, em vista disso, à inércia individual em 

situações dilemáticas que envolvem a provisão de um bem coletivo. A ação coletiva, por sua 

vez, requer a transição da atitude auto-interessada ao engajamento cívico, em organizações 

formais ou informais, para partilha dos custos de provisão do bem público. Entender a (não) 

adesão do indivíduo para ação conjunta sintetiza o interesse desta pesquisa. 

A experiência empírica mostrou que, no contexto estudado, a reunião de indivíduos que 

priorizam voluntariamente os interesses coletivos aos individuais, assumindo custos ignorados 

por free-riders, é parte indispensável do processo de cooperação na rede interorganizacional no 

sistema prisional que adota o Método APAC. Uma das contribuições deste estudo, após 

interpretação dos dados e informações coletadas, envolve a elaboração de um conjunto de 

proposições indicam em que condições a dinâmica de cooperação pode ser estimulada ou 

dificultada em prisões geridas por organizações não-governamentais. Além disso, são 

apresentados os aspectos limitadores da pesquisa desenvolvida e, ao final, sintetizadas 

relevantes considerações.   
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6.1 PROPOSIÇÕES 

 

A partir da aproximação entre as bases teóricas e as evidências empíricas, são elencadas 

proposições que facilitam a compreensão dos elementos que reforçam ou coíbem a dinâmica 

de cooperação nas redes interorganizacionais geridas por organizações não-governamentais. 

Como no decorrer da construção do trabalho, são considerados os conceitos-chave – Rede 

Interorganizacional e Níveis de Cooperação – e suas respectivas dimensões do Modelo de 

Análise: Antecedentes Históricos, Sistema Normativo e Desenho Institucional & Aprendizado 

e Confiança. Pela interdependência entre os conceitos e dimensões, no decorrer do texto é 

possível que os mesmos despontem de maneira articulada. 

 

Redes Interorganizacionais 

 

O dilema social que permeia o sistema penitenciário brasileiro tem proporcionado maior 

investimento nas experiências de privatização e terceirização (CABRAL, 2007, 2006; 

CABRAL; LAZARINNI, 2010), de gestão partilhada (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, 2014) e de delegação total da gestão das unidades prisionais, no 

intuito de agregar esforços na adequada alocação de recursos. Neste âmbito, as parcerias entre 

as organizações governamentais e não-governamentais estão sendo formalizadas na tentativa 

de minimizar incertezas (MURAYAMA et al., 2012; SPAN et al., 2011; O’LEARY et al., 2009; 

AGRANOFF, 2007; AGRANOFF; McGUIRE, 2003) e encontrar respostas criativas 

(OSTROM, 1998) para problemas locais. 

A emergente participação de novos atores em processos colaborativos exige, no entanto, 

a flexibilização das funções governamentais, criando um ambiente com elevado potencial de 

conflitos (AGRANOFF, 2007). As novas configurações propostas para a aplicação da pena 

exigem que os empecilhos à convergência política entre os atores do Sistema Normativo sejam 

superados para a formação de redes. Diferente da constatação de Cabral, Krane e Dantas (2011), 

no estudo de megaeventos, em que as desavenças das instâncias governamentais estaduais e 

municipais criam ambiente propício à formação de novas parcerias multissetoriais.  

No contexto prisional brasileiro, a soberania do Estado é incontestável na execução da 

pena, mas na prestação dos serviços prisionais a superioridade daquele de forma isolada é 

questionada (CABRAL, 2006; MACAULAY, 2005) quanto ao auxílio à harmônica integração 

social do condenado (BRASIL, 1984). Dessarte, a transferência de poderes para uma rede 
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interorganizacional, aqui considerada híbrida (MÉNARD, 2004), gerir unidades de aplicação 

da pena representa, em caráter experimental, uma quebra de paradigma no cumprimento da Lei 

de Execução Penal.  

A rede supracitada é, por consequência, fortalecida quando a complementaridade da 

atuação do Governo, da Iniciativa Privada e da Sociedade Civil mostra-se mais eficiente na 

busca de solução em ambiente dilemático do que a provisão exclusiva de serviços pelo Ente 

Público. Deste modo, considera-se que:  

 

Proposição 1: Quanto maior o alinhamento entre os interesses do Governo Estadual e 

o Juiz da Comarca, maior a probabilidade de difusão de redes interorganizacionais com 

participação do terceiro setor no sistema prisional. 

 

Decerto, considerando os múltiplos atores relevantes do aparato normativo, conforme o 

Modelo de Análise (rever Quadro 2), a conformidade de opiniões, embora almejada, não é 

esperada dada as diferentes concepções quanto à adequada aplicação da pena. Daí a 

centralidade da instância estadual e do magistrado no Sistema Normativo, oferecendo 

condições mínimas para a existência da rede interorganizacional no sistema prisional. Ademais, 

percebeu-se nas entrevistas que o poder municipal, ainda que apresente entraves à rede, como 

a recusa de doação de terreno ou móvel público para a instalação do CRS, por exemplo, pode 

ser substituído por outros parceiros, da Iniciativa Privada e da Sociedade Civil, em 

determinadas circunstâncias. 

A FBAC é uma entidade civil que emergiu como ator relevante do Sistema Normativo 

nas evidências empíricas. Os respondentes deixaram transparecer que, como a coisa pública, a 

entidade civil citada é essencial durante o processo de criação, manutenção e sistemática 

avaliação das unidades penais apaqueanas. Em rápida comparação, constatou-se que o Estado 

é visto como ator fundamental ao definir o aparato legislatório e garantir a provisão de recursos, 

ainda que exija, de forma excessivamente burocrática, uma pormenorizada prestação de contas. 

Por sua vez, a FBAC mostrou ser indispensável como ator disseminador das regras 

institucionais e normas de conduta, mediador de conflitos e responsável pela capacitação e 

fiscalização dos interessados na adoção do Método APAC. 

Visto que a FBAC possui prestígio e autoridade perante às redes interorganizacionais 

estudadas pode contribuir para atenuar reconhecidas fragilidades das organizações não-

governamentais. Malena (1995) alerta que a limitada aptidão para a gestão e a reduzida 
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capacidade de auto-sustento são alguns dos entraves a serem superados. Para tanto, a contínua 

qualificação dos atores-chave e a formação de novas parcerias poderiam ser priorizadas, por 

exemplo. Outros autores, como Tachizawa (2012), Weidenbaum (2009) e Brown et al. (2000), 

sugerem como meta a valorização da transparência na prestação de contas e na adoção de 

indicadores socialmente aceitos. Assim, tem-se que:  

 

Proposição 2: Quanto menor a intensidade da auditoria externa dos dados provenientes 

da rede interorganizacional, maior o questionamento por parte da opinião pública e menor o 

nível de confiança sobre o arranjo.  

 

Os achados de campo indicam que a conquista de novas parcerias é um desafio cotidiano 

dos participantes das redes interorganizacionais que intentam, por meio da desmistificação da 

nova modalidade de aplicação da pena aos condenados, o estabelecimento de laços sociais 

(GULATI, 1995; LOPES; BALDI, 2005). A busca de parcerias diversificadas deve ser 

constante, bem como o estreitamento das relações entre os pares, favorecendo a confiança entre 

os mesmos. A variação no grau de aproximação e no tipo de interesse das organizações 

colaborantes é determinante na modalidade do contrato jurídico estabelecido entre as partes. O 

viés econômico torna-se secundário, embora não seja ignorado, no que se refere à realidade das 

organizações do terceiro setor.    

Em oposição à minuciosa descrição das cláusulas contratuais com pormenores de 

direitos e obrigações do contratado e do contratante, o contrato relacional, não obstante seja um 

ato jurídico válido, é mais generalista em seus termos e enfatiza, por exemplo, valores de 

solidariedade e cooperação a um determinado fim (MACEDO JÚNIOR, 2006). Logo, os 

contratos relacionais aparecem como consequência do investimento nos laços sociais, 

fortalecendo as chances de compromisso entre os membros envolvidos que acreditam na 

reciprocidade uns dos outros. Por conseguinte, tem-se que:  

 

Proposição 3: O uso de contratos relacionais possui associação positiva com o sucesso 

de redes de cooperação interorganizacionais com participação do terceiro setor observadas 

no sistema prisional. 

 

Porém, em situações específicas, é preferível a adoção de lastros contratuais 

convencionais entre os participantes da rede interorganizacional. Nesta, adota-se como praxe 

ter um quantum mínimo de indivíduos vinculados às unidades penais, a depender das funções 
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exercidas pelos mesmos. Deste modo, semelhantemente a Cabral, Krane e Dantas (2011), 

observa-se que a convivência harmoniosa entre funcionários (corpo técnico e de vigilância) e 

voluntários (corpo dirigente e de execução dos demais serviços) da rede torna menos vulnerável 

a instituição a cada renovação de mandato da equipe gestora, evitando retrocesso nos trâmites 

administrativos e burocráticos. Sandler (2010) acrescenta que a socialização das regras de 

cooperação no decorrer do tempo é possível. Deduz-se por isso que a estabilidade de parte da 

equipe, voluntária ou não, seja relevante neste processo.  

Ainda a respeito da equipe, considera-se que a formação de laços de confiança entre os 

envolvidos na ação coletiva para resolução de problemas locais, no âmbito dos municípios, seja 

mais favorável em grupos menores. O impasse quanto à definição objetiva do que seja um 

‘grupo menor’ deve-se à relativização deste critério. Os achados empíricos desta pesquisa 

sugerem, de maneira preliminar e simplista, que nas unidades penais em que quando foi 

identificada a proporção de 1 a 2 recuperandos por voluntário isso favoreceu a ‘satisfação’ dos 

dirigentes com sua equipe. Essa informação não foi aprofundada e não há condições de validar 

a mesma, neste momento. Mesmo assim, Olson (1999 [1965]) deixa claro que determinados 

grupos pequenos possuem condições de prover o bem-estar social, sem quaisquer agentes 

coercitivos ou premiadores. 

Ostrom (1998) também ressalta a importância do tamanho do grupo em processos que 

exigem a cooperação de atores organizados e o líder assume papel central ao favorecer a união 

desses indivíduos em torno de interesses comuns, estimulando a criação de vínculos (OSPINA; 

FOLDY, 2010; AGRANOFF, 2007; OSTROM, 1998). Todavia, é relevante que mesmo que 

intitulada ‘pequena’ – preferencialmente, de tamanho intermediário, com possibilidade de 

observar e ser observada (OLSON, 1999 [1965]) –, a equipe tenha condições de arcar com os 

custos de transação (COASE, 1937) da rede interorganizacional do sistema prisional. Assim, 

aponta-se que: 

 

Proposição 4: As chances de sustentação da rede interorganizacional no curto e médio 

prazo depende da coesão entre voluntários e da capacidade de captação de novos 

colaboradores como forma de lidar com os efeitos adversos da rotatividade de pessoal.  

 

A uniformidade de valores de uma equipe engajada em uma ação coletiva de maneira 

voluntária, através de redes interorganizacionais no sistema prisional, deve-se, em parte à 

existência de regras bem definidas a respeito do Desenho Institucional (CABRAL; KRANE; 
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DANTAS, 2011; CABRAL, 2006) e à presença de uma facilitative leadership (ANSELL; 

GASH, 2008). A descrição pormenorizada dos procedimentos a serem executados viabiliza a 

aplicação padronizada da pena nas unidades penais, reforçando normas de comportamento e, 

concomitantemente, contribuindo para a crença na reciprocidade do envolvidos no voluntariado 

(OSTROM, 2008; 1998), com relação direta no aumento dos níveis de confiança 

(CASTELFRANCHI, 2008; SIX, 2007; MILLÁN, 2006; OSTROM, 1998).  

A atuação bem-sucedida da equipe na rede interorganizacional do sistema prisional 

também está relacionada com o desempenho do dirigente que, ao estimular o convívio periódico 

das partes interessadas, contribui para a formação de uma identidade para o grupo (POTEETE; 

OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]; ANSELL; GASH, 2008). A comunicação pessoal, com 

observação de postura, expressões e entonações ao falar (SIX, 2007; OSTROM, 1998) passa a 

ser um artifício que pode promover ou interromper o processo de construção de confiança dos 

indivíduos entre os pares. Neste contexto, a ação coletiva que obtinha elevados níveis de 

cooperação na provisão do bem comum pode ser colocada em risco se, por exemplo, a contínua 

exploração do grande pelo pequeno (OLSON, 1999 [1965]), o comportamento oportunista for 

tolerado sem quaisquer sanções.  

 

Dinâmica de Cooperação 

 

Percebe-se que a identificação de comportamentos favoráveis ou nocivos à continuidade 

dos níveis de confiança está ligada à perceptibilidade (AXELROD, 2010 [1984]; OLSON, 1999 

[1965]) entre os pares e do líder em relação à equipe. Supõe-se que em grupos intermediários 

rapidamente sejam evidenciados os comportamentos discrepantes e isso ecoa entre os 

participantes. Neste sentido, a frequência a eventos presenciais facilita o intercâmbio de 

informações sobre a reputação positiva ou negativa (OSTROM, 1998) dos indivíduos em 

situações dilemáticas. Tais informações podem levar a mudança de postura daqueles membros 

que sentem ter sua imagem pessoal prejudicada perante o grupo, a fim de reverter a impressão 

negativa causada inicialmente.  

O fato de serem observados pode levar os indivíduos a adotarem comportamentos 

cooperativos a fim de evitar uma imagem negativa perante o grupo (OSTROM, 1998). Mas, o 

processo de revisão dos valores sobre a reputação do indivíduo desertor perpassa por diversas 

ocasiões de teste, sob a ótica dos membros do grupo. Este processo tende a ser fruto da 

combinação de regulares ocasiões de convivência (observação direta) e do simultâneo 
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intercâmbio de informações (observação indireta). A limitada quantidade de informações sobre 

os comportamentos anteriores dos indivíduos faz com que os membros do grupo adotem 

heurísticas (BASTOS, 2004; SCHWENK, 1998, 1986; GRANDORI, 1984) para a tomada de 

decisão sobre se devem cooperar ou não ao longo do tempo. As repetidas oportunidades de 

convivência, com consciência de que estão sendo observados, podem mobilizar indivíduos a 

adotarem as normas de reciprocidade para serem aceitos pelo grupo (POTEETE; OSTROM; 

JANSSEN, 2011 [2010], OSTROM, 2008, 1998).  

Nas evidências empíricas deste estudo, a única percepção investigada foi a dos 

dirigentes que admitiram, em peso, terem consciência de quais membros do grupo são mais 

propensos e menos propensos à cooperação. Entretanto, detectou-se que predominou a opção 

da liderança pela ausência, quase total, de incentivos seletivos constrangedores (punições) e 

pela escassez de incentivos como o reconhecimento público e/ou individual, de maneira 

sistemática, à atuação dos voluntários. Logo, considera-se que: 

 

Proposição 5: Quanto maior o tamanho do grupo, maiores as chances de sucesso na 

cooperação das redes interorganizacionais do sistema prisional a longo prazo, sobretudo na 

presença de incentivos seletivos.  

 

Proposição 6: A presença de líderes carismáticos e democráticos favorece a coesão e 

a permanência de (novos) participantes, contribuindo para a busca de soluções para os 

problemas existentes. 

 

O reforço do compromisso dos indivíduos propensos à cooperação, mesmo em ambiente 

com custos assimétricos, possui relação com a socialização dos resultados alcançados, ou 

mesmo pela percepção individual, atestando que a solução almejada está sendo atingida, total 

ou parcialmente. A clareza na obtenção dos resultados reforça, por sua vez, as normas de 

confiança na ação coletiva em curso, ou seja, aumenta a crença de que os demais participantes 

da rede interorganizacional agirão com reciprocidade (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 

[2010], OSTROM, 1998).  

O sentimento de que são úteis e constituem elementos importantes à sustentação da rede 

prisional pode contribuir com o comportamento resignado dos indivíduos de assumirem os 

custos para a provisão do bem coletivo. Essa postura faz parte das chamadas normas de 

comportamento, que para Ostrom (1998) possui relação direta com os níveis de confiança entre 
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os membros. A divulgação do reconhecimento pelo mérito do trabalho na equipe promove 

satisfação, reforça a reputação positiva dos indivíduos e consolida o aprendizado das normas 

partilhadas naquele ambiente, mesmo que não haja contribuintes suficientes e o custo assumido 

pelo indivíduo seja elevado. Poteete, Ostrom e Janssen (2011 [2010]) denominam essa condição 

de ‘segurança da recompensa’.  É a contrapartida para que os membros continuem assumindo 

os custos para obtenção do bem comum (OLSON, 1999 [1965]), de preferência através da 

partilha igual dos custos. 

Por oportuno, em grupos pequenos, mesmo com a ação cooperada dos envolvidos e a 

clara delegação de funções, as evidências empíricas mostraram que o custo assumido pelo corpo 

dirigente da rede, em especial pelo Presidente, tende a ser mais elevado do que entre os demais 

membros da equipe. A escolha dos membros dirigentes ocorre através de eleições entre os 

voluntários, cujo mandato de dois anos, ou quatro anos, em caso de reeleição, representa a 

janela de tempo em que seriam assumidos os custos assimétricos. Em situação ideal, 

adicionalmente, o representante eleito reuniria as condições mais próximas da chamada 

facilitative leadership (ANSELL; GASH, 2008), envolvendo o carisma, a flexibilidade na 

tomada de decisões e a capacidade de agregar os membros em prol dos mesmos objetivos.   

Na prática, os respondentes pesquisados mostraram que assumir os cargos de direção 

envolve elevado custo de oportunidade, visto que não há contrapartida financeira e assume-se 

muita responsabilidade. Algumas unidades prisionais lidam com a falta de voluntários dispostos 

a se candidatar, outras possuem apenas uma chapa candidata. Tais situações são consideradas 

limítrofes, pois culminam na ‘permanência prolongada’ de indivíduos nos cargos de comando 

da rede (imposição interna), numa espécie de rodízio na qual são mantidos os mesmos membros 

e apenas alternados os cargos.  

Outra consequência pode ser a candidatura de uma chapa única, sem o perfil ou 

conhecimento adequado para as funções designadas, que assumem para evitar a vacância. Em 

casos mais extremos, a intervenção da FBAC  (imposição externa) é necessária na resolução do 

impasse, sob risco de suspensão das atividades na rede interorganizacional. Nessas condições, 

o ideal é que os gestores substitutos permaneçam o mínimo de tempo possível, como solução 

emergencial, até que sejam realizadas novas eleições. Perceber que está em xeque o 

funcionamento da rede pode ser uma barreira à saída que, no entanto, não é uma solução 

sustentável, pois a rede prisional não pode ter sua manutenção garantida por grupos 

demasiadamente pequenos na provisão de bens públicos. Assim, aponta-se que: 
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Proposição 7: A excessiva assimetria de custos entre os participantes, agravada por 

eventual imposição, interna ou externa, de membros para os cargos de direção, tende a 

culminar com a suspensão de atividades da rede interorganizacional a médio e longo prazo.  

 

A situação crítica anteriormente descrita, com oscilantes níveis de cooperação, deixa a 

rede interorganizacional vulnerável até que a dificuldade seja contornada com a adesão de 

novos membros dispostos a comportamento recíproco, por exemplo. Foi percebido, no decorrer 

de nove entrevistas (29%), um novo contorno para a dita ‘segurança da recompensa’ 

(POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]), tendo como pano de fundo o caráter divino 

na função aceita pelos voluntários. Nos casos em comento, verificou-se que mesmo cientes dos 

custos assimétricos, o discurso resignado dos dirigentes evidenciou a satisfação pelo dever 

cumprido que lhes foi atribuído por Deus naquela missão.    

Nesses casos, verificou-se a partilha dos valores espirituais priorizados pela APAC que 

fortaleciam a identidade dos indivíduos enquanto grupo na instituição. Recapitulando, a rede 

prisional em tela teve sua origem a partir de um grupo de religião cristã, que oferece a 

assistência jurídica e a espiritual, e preconiza que o resgate da dignidade humana é possível, 

bem como a redenção do ser humano a partir do exemplo de Jesus Cristo (OTTOBONI, 2006 

[2001]). Em tempo, apesar dos ideais apaqueanos destacados, não houve preferência maciça 

por voluntários religiosos. E em muitos relatos (61%), o elemento ‘a religião e a experiência de 

Deus’ aparece como uma das formalidades do Método APAC; os respondentes mostraram 

motivação (e satisfação), de modo geral, com a aplicação da pena de maneira digna. 

Porém, o protagonismo da espiritualidade na ideologia apaqueana, neste contexto, 

merece atenção porque evidencia o intento da rede prisional de não apenas prover a aplicação 

da pena aos condenados, mas de oferecer meios que possam vir a favorecer a transformação de 

sua própria condição (OTTOBONI, 2012a, 2012b, 2010, 2007, 2006 [2001], 2004, 1997; 

OTTOBONI; FERREIRA, 2012, 2010, 2004). Isto é, possibilitar a ressocialização do ser 

humano. O relato do egresso e voluntário, Jefferson Gil Santos, de uma das unidades 

pesquisadas, mostra a perspectiva do apenado da metodologia idealizada por Ottoboni (2006 

[2001]):  

Foi na Jornada de Libertação com Cristo que descobri o verdadeiro sentido da 

vida. [...]. Tenho a convicção de que se não fosse a APAC eu estaria morto há 

muito tempo. [...]. Cumpri pena na cadeia pública da cidade, onde fui 

condenado e, posteriormente, transferido para a APAC. Começou uma nova 

etapa em minha vida, pois ali percebi uma luz de esperança no fim do túnel. 

No início, parecia um desses centros de recuperação, pois nunca tinha ouvido 
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falar em APAC, e por ser um local tão limpo, conservado e sem a presença de 

policiais, parecia tudo, menos uma cadeia.  

 

Logo percebi que se tratava de um centro de recuperação, pois tinha horário 

para tudo, como: despertar, oração da manhã, banho de sol todos os dias, 

trabalho, oração para almoçar, trabalho novamente, oração para jantar. 

Tínhamos também: evangelização, palestras de valorização humana, cursos, 

seminários, congressos e a milagrosa Jornada de Libertação com Cristo, na 

qual realmente conheci o Deus de que todos falavam, mas que eu nunca havia 

experimentado dentro de mim. (OTTOBONI; FERREIRA, 2004, p.11-13)  

Na narrativa chamam atenção três aspectos que também foram registrados no diário de 

campo à época das visitas às unidades penais apaqueanas: a exigência do cumprimento de 

copiosos procedimentos de rotina; as palestras sobre a valorização humana (normas de 

comportamento) e as constantes orações e eventos religiosos. Nestes últimos, situa-se a Jornada 

de Libertação com Cristo, considerada o ponto alto do Método APAC, de acordo com Ottoboni 

e Ferreira (2004), elemento imprescindível e caracterizador do Método APAC. Para os autores, 

o evento da Jornada parece ter forte apelo e significado místico para os internos, contribuindo, 

a depender do desejo pessoal, para a transformação do caráter individual66 dos que a 

experienciam. 

Em que pese o potencial empoderamento atribuído aos aspectos espirituais, percebe-se 

que a rígida disciplina inerente à doutrina apaqueana representa um mecanismo de controle 

interno e, por isso, passível de penalidade em caso de descumprimento. Existem outros 

mecanismos que auxiliam na adesão às regras, como a aproximação dos familiares, o tratamento 

digno, o reconhecimento do mérito na execução dos procedimentos rotineiros etc, que não serão 

aqui detalhados. Os agravos são punidos de diferentes maneiras, a depender da gravidade da 

situação; as possibilidades vão desde a simples advertência até a situação extrema de retorno 

ao sistema penitenciário tradicional.  

Neste sentido, a compreensão dos incentivos e dos constrangimentos que levam a 

variados níveis de cooperação nas redes prisionais estudadas é possível quando se considera 

que os benefícios líquidos obtidos no curto prazo referem-se à aplicação da pena, 

desconsiderando-se, aqui, a transformação pessoal ou o potencial de ressocialização. No longo 

prazo, a expectativa é que seja possível a redução dos índices de violência; e isso também 

ultrapassa os propósitos desta investigação. Contudo, é reconhecido o crescente envolvimento 

                                                 
66 No ambiente prisional apaqueano, a experiência transformadora mencionada é equiparada a um ‘resgate’ ou 

‘ressurreição’, simbolizando o início de uma nova etapa após a verdadeira conversão do indivíduo 

(OTTOBONI; FERREIRA, 2004).  
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de organizações não-governamentais religiosas na resolução de problemas sociais (NORAD, 

2013; PETERSEN, 2010), como nas unidades penais investigadas.  

Sabe-se que nos pavilhões das penitenciárias o acesso de novos membros a determinado 

grupo religioso exige o respeito às regras internas e normas de comportamento definidas pelos 

líderes (RODRIGUES, 2005; BICCA, 2005; DIAS, 2005); do mesmo modo, o acesso às 

unidades penais apaqueanas requer a prévia aceitação das exigências, inclusive as referentes à 

religiosidade, através de documento escrito. Em um primeiro momento, o advento de unidades 

prisionais seletivas, como a APAC, que visam a atender indivíduos dispostos a seguirem regras, 

normas e preceitos religiosos específicos, parece ir de encontro à existência de Estado laico. 

Similarmente, parece haver transgressão à Lei de Execução Penal (BRASIL, 1984), que no Art. 

3º, o seu parágrafo único afirma que “Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, 

religiosa ou política.”  

Nos estabelecimentos prisionais convencionais, o acesso de grupos de distintas religiões 

se dá mediante anuência da direção exclusivamente para cumprimento da legislação, em dias, 

horários e condições de segurança pré-estabelecidos67. Com base na experiência inicial em 

campo, na Pastoral Carcerária, percebeu-se que eram poucos os adeptos da frequência aos 

encontros semanais, com frequência de dez a vinte apenados68, por exemplo, do pavilhão com 

duzentos presos. A participação voluntária nessas ocasiões é garantida na LEP, no Art.24, §2º, 

no qual é resguardada a não obrigatoriedade do envolvimento dos apenados nas atividades 

religiosas. Similarmente, o acesso à unidade penal apaqueana é voluntário e não infringe a 

legislação, pois não se traduz em opção única à aplicação da pena. Deste modo, considera-se 

que: 

 

Proposição 8: A combinação de rigorosas regras internas e normas de comportamento, 

aliadas à ideologia com forte apelo espiritual, tendem a substituir, em parte, figuras de 

autoridade e atuam como mecanismo de controle nas unidades penais.    

 

                                                 
67 As mencionadas ‘condições de segurança’ incluem, além da revista obrigatória do corpo e dos objetos em posse 

dos visitantes, a animosidade dos encarcerados percebida pelos agentes. Em duas ocasiões, à época da visita à 

penitenciária junto ao grupo da Pastoral Carcerária, o acesso aos pavilhões não foi permitido pelo intenso clima 

de inquietude dos apenados.   
68 Salvo em época de eventos mais significativos da Pastoral Carcerária, como Semana Santa, Natal, celebrações 

distintas com realização de Missa ao final.   
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Por conseguinte, as análises dos achados empíricos norteadas pelas bases teóricas 

escolhidas69 contribuíram para a confecção das proposições apresentadas, que refletem 

interpretações da pesquisadora. Elas são resultantes de extensiva pesquisa de campo, com 

limitações elencadas na próxima seção, cujo esforço de estudo de estratos heterogêneos 

facilitou a percepção de diferentes níveis de cooperação obtidos nas trinta e uma redes 

interorganizacionais do sistema prisional estudadas. 

Por sugestão da banca examinadora, à época da qualificação, foi estabelecido um 

ranking de pontos para as APACs pesquisadas, com fins ilustrativos, no intento de facilitar a 

visualização dos diferentes níveis de cooperação entre as redes interorganizacionais. Para este 

fim, foram desconsideradas as entrevistas, e adotada a modalidade de pontuação sugerida para 

as respostas do questionário. A pontuação detalhada de cada unidade penal está contemplada 

na Figura 5 (APÊNDICE G). Na Tabela 24, constam informações que foram adotadas como 

referência na classificação para quantificação dos níveis de cooperação.  

 

Tabela 24 – Ranking dos Níveis de Cooperação  

 

Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

O Gráfico 9, complementarmente, representa os estratos investigados em diferentes 

cores: Grupo 1 (azul), Grupo 2 (vermelho) e Grupo 3 (verde).  

 

 

 

 

 

                                                 
69 Em diversas ocasiões, o caráter recursivo da pesquisa científica permitia idas e vindas na construção do Modelo 

de Análise e, por vezes, a ‘inseparabilidade’ do que deve ser fragmentado para fins de análise – Antecedentes 

Históricos, Sistema Normativo e Desenho Institucional & Aprendizado e Confiança – exigiu esforços que 

podem não ter sido cumpridos integralmente. 

 

APACs
Intervalo 

Esperado

Valor Médio 

Esperado

Níveis de 

Cooperação

Valor Médio 

Realizado

Grupo 1 > 300 595 Alto 488

Grupo 2 151 - 300 299 Médio 269

Grupo 3 < 150 82 Baixo 101

Total
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Gráfico 9 – Ranking dos Níveis de Cooperação  

 

Fonte: Elaboração própria, 2014.  

 

Ainda que sejam cálculos elementares e os resultados não possam ser conclusivos, os 

resultados aparentemente estão consoantes com a expectativa inicial. Chama a atenção os 

destaques das APACs 4, 5, 6 e 16 (Grupo 2) que são as que possuem no seu estrato maior 

número de vagas para os recuperandos, conforme informado pelos respondentes e verificado, 

posteriormente, em documento (FRATERNIDADE BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS 

CONDENADOS, 2014a). Relembra-se que o sistema de pontos é interessante, com fins 

ilustrativos e de identificação de outliers, se for o caso, mas que o critério adotado para inclusão 

ou não de determinada unidade penal em cada um dos estratos foi o mesmo adotado FBAC, na 

adesão total ou parcial dos elementos do Método APAC (rever Quadro 3). 

 

* * * 

 

Extrapolando as condições propostas no desenho metodológico desta pesquisa, optou-

se pela inserção de breves informações sobre a experiência de unidades penais apaqueanas cujo 

nível de cooperação pré-existente cessou por completo. Desta forma, em caráter extraordinário, 

principalmente em virtude da inquietação da pesquisadora, foram dispendidos esforços para 

localizar ex-presidentes de APACs cujas atividades foram suspensas. Após muitas tentativas, 
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obteve-se uma recusa formal e dois respondentes, mediante gravação telefônica, assentiram em 

conversar sobre o que levou ao fechamento da instituição. As antigas unidades penais mineiras 

possuíam aplicação parcial dos elementos do Método APAC (Grupo 2) e são aqui identificadas 

como APACs 32 e 33 do grupo das que foram fechadas (F), para preservação das identidades, 

conforme combinado.  

Na primeira entrevista, o dirigente da APAC 32 esclareceu que, após sucessivos 

mandatos nos cargos de direção, novos membros assumiram tais funções. No entanto, no 

segundo ano de vigência do primeiro mandato as atividades da unidade penal foram suspensas 

por descumprimento a uma série de regras institucionais que, por isso, descaracterizavam o 

Método APAC. O respondente deixou claro que o despreparo e o desconhecimento da equipe 

que estava no comando era notório e, se pudesse voltar atrás, teria solicitado com mais 

antecedência a intervenção da FBAC, tentando evitar o encerramento das atividades. Nas 

palavras do entrevistado:   

APAC 32 (F): [...]  a APAC política não funciona... o interesse, na verdade, 

tem que ser a recuperação do ser humano e, hoje, o que a gente tá vendo aqui 

é interesse pessoal e político mesmo... 

Pareceu à pesquisadora que não havia voluntários interessados em assumir, por um 

determinado tempo, os custos atrelados aos cargos de maior responsabilidade nas unidades 

penais. Especula-se, portanto, que mesmo que existissem níveis anteriores de confiança e 

cooperação na equipe voluntária, os indivíduos de reputação reconhecidamente positiva não se 

dispuseram a arcar com maiores custos na provisão do bem público. A opção (possível) no 

momento – eleger membros despreparados e não tão confiáveis – pode ter sido aceita por 

comodismo ou falta de opção, em caso de equipe muito reduzida.  

Supõe-se que a equipe de voluntários se sentiu desmotivada a continuar atuando de 

forma coletiva, à medida que os valores institucionais foram subpostos por outras motivações 

daqueles que tomaram posse dos cargos de direção. Nesse caso, os níveis de confiança e 

cooperação foram decrescendo no decorrer do tempo, assim como a provisão de benefícios 

líquidos (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]; OSTROM, 1998). Daí o desfecho 

desfavorável com a suspensão das atividades de aplicação da pena na APAC 32.    

Na segunda entrevista, o dirigente relatou que era reduzido o grupo de voluntários, mas 

que os mesmos eram unidos e engajados em prol da causa apaqueana. Na APAC 33, a principal 

dificuldade, sempre presente durante a existência da rede, era o estabelecimento de parcerias 

com atores do Sistema Normativo, da Iniciativa Privada e da Sociedade Civil. No momento 
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mais favorável, havia o apoio do Juiz da Comarca e um auxílio variável, depositado anualmente, 

pela Prefeitura. Não houve, pelo relato do respondente, muita adesão de membros de outras 

esferas, como empresários e voluntários da comunidade. A equipe era composta, basicamente, 

por membros com histórico de colaboração em organização religiosa.  

Após cessão de sede para funcionamento do CRS, o Juiz do Comarca procedeu com a 

transferência, paulatina, de condenados para o início das atividades penais. Os custos para 

manutenção da rede, no entanto, eram, em parte, solvidos com recursos próprios dos 

voluntários. Quando da formalização do Convênio com a instância estatal, as expectativas 

acerca do desempenho da APAC 33 levaram a assinatura de um acordo que, de fato, estava 

além das possibilidades de atuação dos voluntários naquela ocasião. Assim, caso os termos 

contratuais fossem cumpridos, a equipe da rede interorganizacional do sistema prisional era 

insuficiente para prover o bem coletivo.  

Nessa mesma época, houve substituição do Juiz da Comarca e, ao contrário do seu 

predecessor, não houve interesse ou simpatia pela atividade da unidade penal apaqueana. Este 

novo entrave, aliado à escassez de novos parceiros e ao elevado custo assumido por cada um 

dos membros da rede, dificultou mais ainda a prestação de serviços. Simultaneamente, as 

pressões da instância estatal pelo cumprimento dos termos do acordo tornaram o ambiente mais 

tenso e propício a conflitos. Para o respondente:  

APAC 33 (F): À época, eu acho que se nós tivéssemos feito um convênio pra 

trinta recuperandos, né, que era o mínimo exigido pela APAC, nós poderíamos 

estar... estar caminhando aí até hoje... porque possibilitaria a gente, com os 

recursos que nós tínhamos, é... viabilizar a estruturação dela com menor 

quantitativo de recuperando, né?  

Quando o ente estatal optou pelo rompimento de contrato, dada a inadequada 

contrapartida (reduzida ocupação da unidade penal), não houve outra opção a não ser o 

encerramento das atividades da rede interorganizacional. Conjectura-se que o ponto crítico da 

APAC 33 pode ser sintetizado na incapacidade de estabelecer relações de confiança com outros 

atores essenciais à formação da rede para, inclusive, arcarem com os custos advindos da 

obtenção de um bem coletivo (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]). Ao que parece, 

os aspectos burocráticos e administrativos foram priorizados, relegando os laços sociais a 

segundo plano.  

Nas duas situações descritas, seria simplista e presunçoso por parte da pesquisadora 

determinar o que levou ao fechamento das unidades prisionais em tela. Seria necessário estudar 

a fundo mais variáveis relevantes e, se possível, incluir outros atores participantes da rede ao 
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longo do processo de criação, existência e encerramento das APACs. No entanto, foi possível 

identificar diferentes aspectos do referencial teórico e dos achados empíricos, tais como: a 

importância da sintonia de interesses entre a instância estadual e o Juiz da Comarca; a clareza 

das regras institucionais partilhadas com a equipe, com o reforço de normas que favoreçam o 

aprendizado e a confiança (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]; ANSELL; GASH, 

2008; OSTROM, 1998). 

Além disso, foi marcante a essencialidade de variadas parcerias que, mesmo com 

interesses divergentes, aprender a atuar coletivamente para obtenção de resultados 

(AGRANOFF, 2007), firmando, inclusive, contratos relacionais (MACEDO JÚNIOR, 2006); 

o tamanho do grupo (POTEETE; OSTROM; JANSSEN, 2011 [2010]; OSTROM, 1998; 

OLSON, 1999 [1965]), que deve ser preferencialmente intermediário (OLSON, 1999 [1965]) 

para dividir os custos de transação (COASE, 1937) procedentes do bem coletivo. Uma 

facilitative leadership (ANSELL; GASH, 2008) entra aqui como elemento-chave na formação 

de parcerias, e que pareceu ausente nos relatos, no papel de favorecer a formação de vínculos 

entre variados atores interessados nos benefícios líquidos proveniente da ação cooperada na 

sociedade em questão.   

 

 

6.2 LIMITES DA PESQUISA 

 

Em complemento às considerações inicialmente abordadas no terceiro capítulo (rever 

item 3.4), sobre os vieses da pesquisa, são aqui elencados outros fatores limitantes das escolhas 

metodológicas realizadas e suas possíveis consequências ao alcance dos achados deste estudo 

exploratório.    

 

(i) A não execução de pesquisa-piloto com avaliação prévia do questionário. 

 

A intenção inicial da pesquisadora consistia na realização do pré-teste do questionário 

eletrônico, via software SurveyMonkey, junto aos dirigentes das unidades penais apaqueanas 

situadas nos estados brasileiros, exceto Minas Gerais. Na ausência de respostas espontâneas, 

não houve nenhuma outra tentativa de contato pela pesquisadora (procedimento inicial 

escolhido). A revisão do instrumento foi, portanto, realizada pela própria discente, a partir de 

sugestões do seu orientador. Admite-se que o instrumento ficou extenso, contemplando 
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praticamente todos os indicadores do Modelo de Análise e, eventualmente, perguntas de 

checagem. Além disso, questões com enunciado que deixou em dúvida o respondente foram 

identificadas (rever item 4.3.3), a posteriori; o que poderia ter sido evitado.  

  

(ii) O envio de questionário para resposta através de meio eletrônico. 

 

É inquestionável a praticidade promovida pelos recursos tecnológicos de apoio aos 

pesquisadores que facilitam a seleção, tabulação e apresentação dos dados coletados em campo, 

praticamente em tempo real. Entrementes, parte do público-alvo do presente estudo mostrou 

desconhecer o software SurveyMonkey, o que demostrou não ter sido uma escolha eficiente ao 

optar pelo envio de mensagem eletrônica, com link de acesso ao instrumento, como primeira 

forma de contato com o sujeito da pesquisa. Por isso, foi necessária mudança de abordagem, na 

qual houve a iniciativa de contato da pesquisadora com os potenciais respondentes, conforme 

descrito no terceiro capítulo (rever item 3.3). 

 

(iii) A realização de entrevistas exclusivamente por contato telefônico. 

 

À época do projeto, a preferência da pesquisadora era pela realização de entrevistas 

narrativas (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2008 [2000]), mas à medida que o desenho da 

pesquisa foi sendo delineado esta opção foi naturalmente descartada. A opção por entrevistas 

através de telefonemas parecia a mais viável dada a distância entre as unidades penais 

investigadas no estado mineiro e entre o local de estudo (Bahia) e de residência (Maranhão) da 

pesquisadora. O contato exclusivamente por telefone, apesar da praticidade, também dificultou 

a adesão de dirigentes, que desconfiavam das intenções da pesquisa, e o prolongamento das 

conversas, em caso de necessidade. Em média, as entrevistas com as APACs dos Grupos 1, 2 e 

3 duraram, respectivamente, 30 (trinta), 20 (vinte) e 10 (dez) minutos. As entrevistas extras 

realizadas com os ex-dirigentes das APACs com suspensão das atividades duraram em torno 

de 20 (vinte) minutos.     

 

(iv) A não utilização de suporte tecnológico para apoio à análise de conteúdo e léxica. 

 

Existem diversas e reconhecidas ferramentas tecnológicas que auxiliam o pesquisador 

na seleção, agrupamento e, até, confirmação das constatações anteriormente obtidas, no caso 

da análise léxica. Enquanto recursos complementares, adequados a análises de pesquisas 
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qualitativas e quantitativas, optou-se, neste trabalho, pela não adoção dos mesmos nesta etapa. 

Posteriormente, na confecção de artigos acerca da temática aqui desenvolvida, pretende-se 

aproveitar os recursos oferecidos por softwares especializados, como a elaboração de nuvens 

de palavras dos estratos prisionais pesquisados, por exemplo.   

 

(v) A restrição da amostra pesquisada ao estado de Minas Gerais.  

 

Ottoboni (2012a) relatou a experiência da APAC-Mãe e Massola (2005, 2001) conviveu 

com recuperandos de extintas unidades penais, todas situadas no estado paulista; locus das 

primeiras experiências prisionais apaqueanas. Os estudos recentes sobre as unidades prisionais 

que aderem ao Método APAC costumam se concentrar nas experiências mineiras, que passaram 

a ser referência nesta modalidade de execução penal através do estabelecimento de parcerias 

multissetoriais. Atualmente, existem unidades penais filiadas à FBAC em diferentes estados, 

tais como Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Piauí, Rio Grande do 

Norte e Rio Grande do Sul (FRATERNIDADE BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO 

CONDENADO, 2014c).  

A pesquisa de campo desta tese se concentrou nos dirigentes dos estabelecimentos 

penais apaqueanos do estado mineiro, mas ao final da coleta de dados, surgiu a oportunidade 

de realização de entrevista com o presidente da APAC de outro estado. Este caso não pode ser 

incluído nesta pesquisa, mas as informações e dados levantados serão considerados em outro 

trabalho acadêmico, posteriormente.  

Espera-se que os próximos pesquisadores dedicados a esta temática possam fazer uso 

das informações aqui partilhadas a fim de maximizar seus achados da pesquisa de campo, com 

uso da estratégia de triangulação (BAUER, 2008 [2000]; CRESWELL, 2007 [2003]; 

VERGARA, 2006 [2005]). Adicionalmente, após breve retomada das contribuições deste 

trabalho, constam sugestões de pesquisas futuras.  

 

 

6.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escolha pela ação coletiva é complexa e o auto-interesse e os ganhos sociais, em geral, 

nesta ordem, são levados em conta pelos indivíduos antes da tomada de decisão. A 

previsibilidade do comportamento humano é contestável, portanto, as verdades absolutas sobre 
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as preferências individuais em contextos dilemáticos inexistem. Não obstante, nada impede que 

sejam investigadas repetidamente circunstâncias semelhantes em busca de algumas respostas e 

surgimentos de novas questões. Neste contexto, com o interesse de contribuir para esta reflexão, 

este trabalho buscou a compreensão de como se configura a dinâmica de cooperação 

interorganizacional no sistema prisional brasileiro marcado pela presença de organizações do 

terceiro setor.  

A premissa adotada foi a de que em situações de difícil conjuntura, os indivíduos se 

unem através de organizações, formais ou informais, em pequenos grupos capazes de, sem 

imposição de uma autoridade externa, evitarem o mal comum progressivo. São assumidos 

custos de curto prazo, mesmo quando os interesses são atendidos no longo prazo. A ação 

coletiva seria a única forma de obtenção do bem comum, nesses casos. O livre arbítrio que pode 

levar o indivíduo a cooperar também pode fazer com que ele opte pelo comportamento 

oportunista, em uma complexa tomada de decisão.  

As tentativas de entender a realidade partiram, preliminarmente, de um modelo 

simplificado da explicação do comportamento humano que, após reiteradas pesquisas de campo 

e de laboratório dos seus autores, foi sistematizada e passou a ser uma teoria comportamental 

da tomada de decisão em dilemas sociais, ainda em construção. Complementarmente, um 

modelo de governança colaborativa foi utilizado como referência por guardar semelhanças e 

apontar elementos-chave para o presente estudo, como a facilitative leadership, por exemplo. 

Outra contribuição teórica relevante à pesquisa foi a configuração de relações entre entes 

públicos e organizações não-governamentais formando redes colaborativas denominadas 

Public Management Networks. No contexto escolhido para o estudo, a complementaridade da 

atuação do Governo, da Iniciativa Privada e da Sociedade Civil mostrou-se uma forma de rede 

híbrida, que merece mais investigação.   

Foi proposto um modelo de análise que serviu como elemento de referência ao longo 

do trabalho, articulando as dimensões Antecedentes Históricos, Sistema Normativo e Desenho 

Institucional & Aprendizado e Confiança. As escolhas metodológicas desta pesquisa de caráter 

exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa, incluíram procedimentos de observação 

direta, com registros em diário de campo, a aplicação de questionários e realização de 

entrevistas semi-estruturadas. Foram pesquisados 31 atores-chaves de unidades penais de três 

estratos que adotam o Método APAC. No primeiro estrato, a amostra foi exaustiva. Nos outros 

dois segmentos, a amostra foi obtida por saturação. A técnica da análise de conteúdo foi 

adotada, e gráficos, quadros e tabelas contribuíram na organização dos achados empíricos.  
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Os resultados ratificaram o argumento inicialmente proposto de que os indivíduos se 

sentem predispostos à cooperar quando o alinhamento entre interesse pessoal e a ação coletiva 

é facilitado pelas características da rede interorganizacional e pelo padrão comportamental do 

grupo no dilema social. As reiteradas oportunidades de comunicação presencial, nessas 

condições contribuem para o aprendizado, a confiança e a reciprocidade na obtenção do bem 

comum. No decorrer desta tese, foi reforçada a importância da interdependência de aspectos 

relevantes e característicos das redes interorganizacionais do sistema prisional que podem 

potencializar ou dificultar o processo de aprendizado e de confiança dos indivíduos uns nos 

outros. Isto significa que os diferentes níveis de confiança de que os participantes da rede agirão 

reciprocamente são fundamentais para a dinâmica da cooperação.  

As contribuições teórico-empíricas foram sintetizadas em oito proposições que 

sinalizam aspectos influenciadores da cooperação nas redes interorganizacionais do sistema 

prisional. As proposições que apresentam impedimentos são sintetizadas em: (P2) a ausência 

de apuro e de auditoria externa dos dados torna passível de questionamento a aferição de 

indicadores de desempenho e de prestação de contas pela opinião pública; (P5) a preferência 

pela deserção pode estar relacionada às consequências impostas ao grupo com a ausência de 

um único membro; (P7) a excessiva assimetria de custos entre os participantes, agravada por 

eventual imposição, interna ou externa, de membros para os cargos de direção, tende a culminar 

com a suspensão de atividades da rede interorganizacional a médio e longo prazo.  

A seguir, constam as proposições que contribuem para a cooperação nas redes do 

sistema prisional. (P1) o alinhamento entre os interesses do Governo Estadual e o entendimento 

do Juiz da Comarca pode favorecer a difusão de redes interorganizacionais com participação 

do terceiro setor no sistema prisional; (P3) a formação de parcerias com atores do Mercado e 

da Sociedade Civil deve ser uma meta permanente e tende a ser mais bem-sucedida ao serem 

privilegiados os contratos relacionais; (P4) uma equipe coesa e de tamanho intermediário tende 

a ser exitosa na sustentação da rede interorganizacional no curto e médio prazo. A expansão da 

equipe inicial assegura a repartição dos custos na promoção do bem coletivo no longo prazo, 

minimizando o oportunismo. 

Complementarmente, acrescenta-se que (P6) líderes carismáticos e democráticos podem 

favorecer a união dos (novos) participantes se, aliados aos incentivos seletivos, puderem 

participar ativamente na busca de soluções para os problemas locais; (P8) a combinação de 

rigorosas regras internas e normas de comportamento, aliadas à ideologia com forte apelo 

espiritual, tendem a substituir, em parte, figuras de autoridade e atuam como mecanismo de 
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controle nas unidades penais investigadas. Espera-se que, após as contribuições iniciais, este 

trabalho favoreça reflexões aos temas correlatos à Economia das Instituições aplicadas a 

unidades prisionais geridas por organizações do terceiro setor. 

Sugere-se que este mapeamento inicial possa auxiliar em pesquisas futuras revisando as 

proposições aqui lançadas, especialmente se forem realizados estudos de caso de unidades 

prisionais comparáveis, restritas a um único estrato, por exemplo. Este estudo se limitou a 

conhecer a percepção dos dirigentes, quando pode ser enriquecedora a obtenção da perspectiva 

de outros atores-chave da rede interorganizacional do sistema prisional. Outras possibilidades, 

como a imersão nas unidades prisionais, seja junto aos voluntários ou junto aos recuperandos, 

pode fornecer novas variáveis não contempladas no modelo de análise.  

Mais uma sugestão, dentre outras, inclui a investigação de como o aprendizado das 

normas de comportamento de indivíduos que cooperam – ver Modelo de Análise (AP+ 

tracejado) – pode contribuir para mudanças nas características da unidade penal. Desta forma, 

o modelo proposto pode ser aprimorado, preservando a centralidade da rede interorganizacional 

como facilitadora do processo de cooperação ao longo do tempo. Por fim, infere-se que a 

unidade prisional aqui investigada não é uma solução eficiente em qualquer contexto dilemático 

sem que a rede interorganizacional sofra reformulações que sejam convenientes à realidade 

local.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 

 

 

Pesquisa sobre Cooperação no Sistema Prisional (NPGA/UFBA) 

Título da Pesquisa: Dinâmica de Cooperação no Sistema 

Prisional: uma análise à luz da APAC Prezado Respondente 

O objetivo desta pesquisa é conhecer aspectos que podem favorecer ou dificultar a prática da 

cooperação no sistema prisional. Solicito sua resposta espontânea para cada uma das etapas 

distintas apresentadas a seguir, observando estritamente a ordem de apresentação. Você estará, 

assim, colaborando com a qualidade dos dados coletados. 

 
Será garantida a confidencialidade das informações. Os dados fornecidos não serão utilizados, 

em nenhum caso, de forma individual, sendo segmentados para análise e divulgação do conjunto 

de respostas apenas. 

 
 

Antecipadamente, por sua colaboração e atenção, muito obrigada! 
 
 
 

Aline Fróes 

Doutoranda em Administração 

(NPGA/UFBA) Contato: 

alinefroes@yahoo.com.br 

 
Prof. Dr. Sandro 

Cabral 

Orientador 

(NPGA/UFBA) 

mailto:alinefroes@yahoo.com.br
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Pesquisa sobre Cooperação no Sistema Prisional (NPGA/UFBA) 
 

Dados Gerais 

 

1. Qual o município onde está situada esta APAC? 

 

 
 

 
 

 

2. Esta APAC é para recuperandos (as) do sexo: 

 
mlj Feminino mlj Masculino 

 
3. Tempo na presidência da APAC (anos completos) 

 

 
 

4. Tempo como voluntário da APAC (anos completos) 

 

 
 

5. Há alguma legislação no seu município que seja favorável à atuação da APAC? 

 
mlj Não Concordo mlj Concordo Pouco mlj Concordo mlj Concordo Muito mlj Concordo 

Totalmente 

 
6. Há apoio da Câmara Municipal, ou de algum vereador, a esta APAC? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 
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Pesquisa sobre Cooperação no Sistema Prisional (NPGA/UFBA) 

 

 

7. Há apoio da Câmara de Deputados, ou de algum deputado, à APAC de seu 

município? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
8. Há apoio da força policial de seu município à APAC? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
9. O Juiz da Comarca dá algum suporte ao trabalho da APAC? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
10. O Promotor de Justiça da Comarca dá algum suporte ao trabalho da APAC? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
11. O Prefeito dá algum suporte ao trabalho da APAC? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
12. Há algum tipo de reconhecimento para os voluntários que cumprem suas funções 

na APAC? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 
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Pesquisa sobre Cooperação no Sistema Prisional (NPGA/UFBA) 

 

 

13. Há alguma forma de advertência para os voluntários que não cumprem suas 

funções na APAC? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
14. A vigilância/segurança do ambiente interno da APAC é feita por: 

 
fec Recuperando fec Voluntário fec Autoridade Policial fec Contratado 

Outro (especifique) 

 

 

15. A vigilância/segurança no ambiente externo da APAC é feita por: 

 
fec Recuperando fec Voluntário fec Autoridade Policial fec Contratado 

Outro (especifique) 

 

 

16. São calculados os índices de reincidência dos recuperandos nesta APAC? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
17. São calculados os custos por manutenção do recuperando nesta APAC? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
18. São calculados os índices de fuga de recuperandos nesta APAC? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 
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Pesquisa sobre Cooperação no Sistema Prisional (NPGA/UFBA) 

 

 

19. Qual a capacidade desta APAC? 

 
No sistema fechado: 

 
No sistema semiaberto: 

No sistema aberto: 

20. Há quantos recuperandos atualmente nesta APAC? 

 
No sistema fechado: 

 
No sistema semiaberto: 

No sistema aberto: 

21. Esta APAC costuma estabelecer parcerias a partir das relações pessoais informais 

com as organizações parceiras? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
22. Existe acordo formal (contrato) que explicita a relação da APAC com as 

organizações  conveniadas? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
23. Esta APAC costuma avaliar o sucesso da parceria com as organizações 

colaboradoras? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
24. Sua organização tem problemas para entrar em contato com as organizações 

parceiras quando necessário? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 
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Pesquisa sobre Cooperação no Sistema Prisional (NPGA/UFBA) 

 

 

25. Esta APAC acompanha as atividades das organizações parceiras para ter certeza 

que elas estão fazendo o que foi acordado? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
26. É possível identificar quando um dos voluntários não comparece às reuniões 

agendadas? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
27. Há alguma notificação para quem não assume sua responsabilidade como 

voluntário? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
28. Há encontros periódicos com os voluntários para troca de informações e 

experiências? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
29. Os voluntários da APAC precisam necessariamente conhecer o Método APAC? 

 
mlj Não Concordo mlj Concordo Pouco mlj Concordo mlj Concordo Muito mlj Concordo 

Totalmente 

 
30. Os voluntários da APAC precisam necessariamente concordar com o Método 

APAC? 

 
mlj Não Concordo mlj Concordo Pouco mlj Concordo mlj Concordo Muito mlj Concordo 

Totalmente 
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Pesquisa sobre Cooperação no Sistema Prisional (NPGA/UFBA) 

 

 

31. Os voluntários da APAC podem sugerir adaptações no Método APAC? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
32. É recomendável que os voluntários sugiram adaptações ao Método APAC? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
33. É recomendável que os voluntários sigam à risca o Método APAC? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
34. Existe acordo formal (contrato) que estabeleça a relação da APAC com o seu grupo 

de  voluntários? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
35. Caso um voluntário falte, sem justificativa, a APAC tenta entrar em contato com o 

mesmo? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
36. Em sua opinião, nesta APAC, a parceria com os grupos religiosos é fundamental? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 



197 

 

 

Pesquisa sobre Cooperação no Sistema Prisional (NPGA/UFBA) 

 

 

37. De qual estilo de liderança você mais se aproxima? 

 
mlj Decisivo (estilo democrático e delegativo) 

 
mlj Flexível (decide com base na opinião da equipe) 

 
mlj Hieráquico (detalhista e centralizador) 

 
mlj Integrativo (compatibiliza o interesse das pessoas e da organização) 

 
mlj Sistêmico (combina qualidades do integrativo e do hierárquico) 

 
38. Nesta APAC, os voluntários se dedicam igualmente ao propósito almejado pela 

instituição? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
39. Caso algum voluntário se dedique menos que os outros, há alguma advertência? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
40. Se um voluntário se dedicar mais que os outros, há recompensa (material ou não 

material)? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
41. A APAC se mantem (ou se manteria) funcionando mesmo sem o suporte dos 

grupos religiosos? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 

 
42. Há regras claras nesta APAC do que os voluntários devem, não devem e podem 

fazer? 

 
mlj Nada frequente mlj Pouco Frequente mlj Frequente mlj Muito Frequente mlj Totalmente 

Frequente 
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Pesquisa sobre Cooperação no Sistema Prisional (NPGA/UFBA) 

 

 

43. É desejável pertencer a algum grupo religioso para ser voluntário desta APAC? 

 
mlj Não Concordo mlj Concordo Pouco mlj Concordo mlj Concordo Muito mlj Concordo 

Totalmente 

 
44. Há quantos voluntários trabalhando atualmente nesta APAC? 

 
Voluntários: 

 

45. É necessário pertencer a algum grupo religioso para ser voluntário desta APAC? 

 
mlj Não Concordo mlj Concordo Pouco mlj Concordo mlj Concordo Muito mlj Concordo 

Totalmente 

 
46. A desistência de vários voluntários contribuiria para sua decisão de também não 

continuar atuando voluntariamente nesta APAC? 

 
mlj Não Concordo mlj Concordo Pouco mlj Concordo mlj Concordo Muito mlj Concordo 

Totalmente 

 
47. Obrigada por sua participação! Caso tenha interesse, deixe seu email para envio 

dos resultados desta pesquisa, quando concluída a tese. 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA (APACs G1, G2 e G3) 

 

 

Cumprimentos/Apresentação/Autorização para gravação da entrevista 

 

 

1 Como você começou a fazer parte da APAC? 

 

2 Como se deu o processo de criação da APAC no seu município? Houve algum antecedente 

de conflito entre organizações que tenha antecedido este processo? 

 

3 Como é o relacionamento com o atual Juiz da sua Comarca? E com o atual Promotor? 

 

4 De que maneira ocorre a aproximação com as potenciais organizações parceiras?  

 

5 Quem é responsável pelo cálculo dos indicadores de reincidência, de custo, de tentativas de 

fuga da organização? Há auditoria dos resultados? 

 

6 As oportunidades de reunião para troca de experiências com os voluntários estão em 

quantidade satisfatória? Por que?  

 

7 Em que se baseia para saber se algo está ‘dando certo’ ou ‘dando errado’ no trabalho 

desenvolvido pelo grupo de voluntários? Há oportunidade para correção de eventuais 

‘equívocos’ percebidos na aplicação do Método APAC? 

 

8 O seu grupo de voluntários está engajado conforme o esperado? Por que?  

 

9 A APAC mãe foi criada tendo por base um grupo religioso católico que pesquisou, criou, 

aplicou e adaptou o Método APAC. Há auxílio de grupos religiosos para andamento dos 

trabalhos nesta APAC? Se sim, de que modo?  

 

10 O que levou você a aceitar o desafio de ser presidente da APAC? Quais alguns dos problemas 

que acredita ter à frente da APAC hoje? E quais algumas das suas vitórias?  

 

11 Que possíveis razões, caso existam, fariam você desistir de ser voluntário? 

 

 

Encerramento da Entrevista/Agradecimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 

 

 

APÊNDICE C – MODELO DE MENSAGEM ELETRÔNICA (VERSÃO 1)  

 

 

 

Prezado Presidente 

  

O curso de doutorado em Administração, da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), está realizando uma pesquisa que objetiva conhecer aspectos que podem dificultar ou 

favorecer a cooperação no sistema prisional brasileiro. A pesquisa é parte da tese de 

doutorado de Aline Fróes Almeida Costa, conduzida sob a orientação do prof. Dr. Sandro 

Cabral.  

 

 Sua participação contribuirá de maneira inestimável para o conhecimento 

cientifico sobre o tema e para o bom termo da referida tese. Garantimos o total sigilo das 

informações contidas nos questionários, divulgando-se os resultados da pesquisa apenas sob a 

forma de dados estatísticos globais, sem identificar individualmente os participantes. Assim, 

esperamos uma melhor compreensão do fenômeno estudado. 

 

Antecipamos nossos agradecimentos pelo seu gentil apoio a essa pesquisa. A 

pesquisadora está à disposição para eventuais dúvidas e necessidades, através do telefone (98) 

XXX-XXXX. 

  

Link para coleta de dados: https://pt.surveymonkey.com/s/WHDN57V 

  

Aline Fróes  

Doutoranda em Administração (NPGA/UFBA) 

E-mail: alinefroes@yahoo.com.br 

  

Prof. Dr. Sandro Cabral  

Orientador (NPGA/UFBA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.surveymonkey.com/s/WHDN57V
mailto:alinefroes@yahoo.com.br


201 

 

 

APÊNDICE D – MODELO DE MENSAGEM ELETRÔNICA (VERSÃO 2)  

 

 

 

Prezado Presidente 

 

  

O curso de doutorado em Administração, da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), está realizando uma pesquisa que objetiva conhecer aspectos que podem dificultar ou 

favorecer a cooperação no sistema prisional brasileiro, especificamente nas APACs. A pesquisa 

é parte da tese de doutorado de Aline Fróes Almeida Costa, conduzida sob a orientação do prof. 

Dr. Sandro Cabral. Sua participação contribuirá de maneira inestimável para o 

conhecimento cientifico sobre o tema e para o bom termo da referida tese.  

 

Estamos cientes que a APAC de _______ encerrou suas atividades 

temporariamente e gostaríamos de conversar, por telefone para entendermos o que levou a esta 

tomada de decisão. Pedimos, por gentileza, se possível, que indique possíveis dias e horários 

para entrarmos em contato e o telefone (celular ou fixo) de sua preferência.  

 

Antecipamos nossos agradecimentos pelo seu gentil apoio a essa pesquisa. A 

pesquisadora está à disposição para eventuais dúvidas e necessidades, através do telefone (98) 

XXXX-XXXX. 

  

Aline Fróes  

Doutoranda em Administração (NPGA/UFBA) 

E-mail: alinefroes@yahoo.com.br 

 

Prof. Dr. Sandro Cabral  

Orientador (NPGA/UFBA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alinefroes@yahoo.com.br


202 

 

 

APÊNDICE E – MODELO DE MENSAGEM POR MEIO IMPRESSO  

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

EIXO ACADÊMICO DO DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO 

            

          

Título da Pesquisa 

Dinâmica de Cooperação no Sistema Prisional: 

uma análise á luz da APAC (MG) 

            

             

Prezado Presidente           

     

 

        Entramos em contato para solicitar sua relevante contribuição à elaboração de nossa 

tese de doutorado em Administração sobre os aspectos que podem favorecer ou dificultar a 

prática da cooperação no sistema prisional.  

 

Nossa pesquisa é, preferencialmente, respondida pelos Presidentes das APACs em 

dois momentos distintos. Tanto pela resposta a um questionário, enviado via e-mail, quanto 

através de contato telefônico (10 a 15 minutos de seu tempo, aproximadamente). Será garantida 

a confidencialidade das informações, que serão utilizadas para análise e divulgação apenas em 

trabalhos científicos.  

 

Na certeza de sua cooperação ao entrarmos em contato (via e-mail e telefone), 

agradecemos antecipadamente por sua preciosa participação! 

 

        

Aline Fróes 

Doutoranda em Administração (NPGA/UFBA) 

Contato: alinefroes@yahoo.com.br 

 

Prof. Dr. Sandro Cabral        

Orientador (NPGA/UFBA) 

mailto:alinefroes@yahoo.com.br
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APÊNDICE F – ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA (APACs FECHADAS) 

 

 

Cumprimentos/Apresentação/Autorização para gravação da entrevista 

 

1 No início, como tomou conhecimento da existência da APAC de ______? 

2 Depois de quanto tempo como voluntário, você foi eleito presidente? 

3 Vocês chegaram a estabelecer parcerias? Com quais organizações? 

4 Vocês, voluntários, ajudavam a manter a APAC (com pecúnia)? 

5 Quantos recuperandos haviam na época nesta APAC? 

6 O Convênio assinado por vocês estabelecia que quantidade de recuperandos no CRS? 

7 Se pudesse voltar atrás, o que você faria diferente hoje para evitar a suspensão de atividades 

na APAC? 

8 Havia voluntários para manter a APAC funcionando naquele momento? 

9 Há previsão para a retomada dos trabalhos desta APAC? 

 

Encerramento da Entrevista/Agradecimentos.  
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APÊNDICE G – RANKING DAS APACS 

 

Figura 5 – Ranking dos Níveis de Cooperação 

 
 

Fonte: Elaboração própria, 2014. 
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G1 G1 G1 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3

1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 1 1 3 7 3 5 3 4 7 4 6 8 1 1 1 1 1 7 13 2 4 7 2 6 6 1 7 2 1 5 6

4 15 12 8 9 3 7 8 9 12 5 7 15 2 2 4 10 4 7 13 9 6 10 2 8 6 10 7 6 6 5 10

5 3 2 3 3 4 5 2 3 3 4 3 5 3 1 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 3 3 5 4 3 4 2

6 2 3 2 3 3 2 2 2 5 3 1 5 2 2 3 2 1 2 5 2 2 4 2 2 3 3 5 5 3 2 2

7 5 3 2 2 3 1 2 2 3 1 2 5 1 2 2 3 1 2 2 2 2 5 2 1 3 2 3 2 3 2 2

8 1 3 3 4 3 5 3 2 3 3 2 3 2 2 1 5 3 3 2 3 2 5 4 2 5 2 5 2 2 2 2

9 5 5 4 5 4 5 3 2 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 2 4 3 1 5 5 5 5 5 3 4 2 1

10 5 5 4 2 4 5 5 2 5 5 5 3 3 5 5 5 5 2 2 4 3 2 5 2 2 5 5 3 3 2 1

11 3 5 3 3 4 4 2 5 3 3 3 5 3 2 2 2 5 2 4 3 3 5 1 2 3 1 5 4 4 2 2

12 5 3 4 5 3 4 2 2 3 0 3 4 2 3 4 5 2 1 2 2 2 5 1 1 1 1 4 1 3 2 1

13 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 0 3 1 0 1 1 1 1 1

14 9 4 4 2 5 2 7 9 9 2 6 2 6 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 9 3 4 2 5 1 7 5 9 2 2 2 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 5 5 3 5 3 3 1 2 5 5 5 1 2 5 2 1 3 0 1 1 1 1 0 1 1 1 5 1 0 1 1

17 5 5 3 5 3 5 3 3 5 5 5 5 2 5 5 5 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 5 1 0 1 1

18 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 5 1 0 1 1

19 163 80 200 80 120 70 84 50 57 60 50 40 24 39 40 126 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 151 61 187 71 104 68 39 55 42 57 34 37 21 32 31 105 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 5 4 4 3 4 5 2 3 2 4 2 3 3 3 2 3 1 4 3 2 2 5 0 1 2 1 3 1 0 1 1

22 5 3 3 3 4 5 3 4 2 4 1 3 5 3 1 3 1 4 5 1 3 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1

23 5 4 3 5 4 5 2 1 2 3 1 2 3 3 2 5 1 4 5 1 1 1 0 1 1 1 3 1 0 1 1

24 2 1 3 1 2 2 4 2 3 2 1 1 2 1 0 1 1 1 3 1 1 1 0 1 1 1 3 1 0 1 1

25 5 5 3 5 4 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 5 1 4 3 1 2 1 0 1 1 1 3 1 0 2 1

26 5 4 4 5 3 5 3 4 5 5 5 5 3 3 5 5 4 5 4 3 3 1 0 1 1 1 5 3 0 3 4

27 3 3 2 3 2 2 3 1 2 2 1 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 5 1 1 1 1

28 3 5 4 4 4 5 2 5 1 5 3 4 3 4 3 1 3 1 5 2 2 2 0 1 1 1 5 1 5 3 2

29 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 0 5 3 3 4 5 5 3 5

30 5 5 5 3 4 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 3 5 0 5 3 3 3 5 5 3 5

31 5 2 3 4 2 2 2 2 3 4 3 4 1 3 2 5 1 4 2 2 1 2 0 1 2 1 3 3 0 1 2

32 5 2 3 4 2 2 4 2 3 4 3 4 1 3 2 5 1 1 2 2 1 1 0 1 2 1 3 2 0 1 2

33 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 2 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 0 5 4 5 3 5 5 3 5

34 5 5 2 5 5 1 1 1 5 2 2 2 1 3 1 1 1 5 5 3 3 1 0 1 1 1 2 1 5 1 1

35 5 5 3 5 4 5 5 3 5 2 5 4 3 3 3 5 1 5 5 3 3 2 0 1 3 1 3 1 0 3 3

36 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 3 5 0 5 2 1 5 3 5 3 3

37 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2

38 4 3 4 4 4 5 2 3 3 3 2 4 3 5 4 5 1 1 5 3 3 4 0 5 3 1 3 4 4 1 4

39 1 4 3 1 2 1 1 1 2 3 1 3 2 2 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 1 1 1 1

40 3 1 2 5 2 1 2 1 5 3 1 2 3 1 4 5 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1

41 1 4 3 2 3 1 1 1 1 2 1 1 3 4 1 2 1 4 1 2 2 1 0 5 3 3 3 3 1 2 1

42 5 5 4 5 4 1 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 0 5 5 5 3 4 0 5 3 3 3 5 5 3 4

43 5 1 3 1 2 1 3 3 3 3 5 1 2 1 1 1 0 1 5 3 1 1 0 0 1 3 2 1 3 1 2

44 40 40 70 80 32 63 5 20 10 10 15 25 20 6 35 10 5 7 7 12 7 6 0 0 6 7 5 7 15 7 8

45 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1

46 1 2 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL 534 335 594 379 392 344 253 251 274 267 231 247 176 206 226 390 128 121 146 111 94 113 29 90 93 85 149 99 98 85 98

Valor Médio 488 Valor Médio 269 Valor Médio 101

Q
U

ES
TÕ

ES
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Legenda:

0 Em branco 0 Em branco 0 Não há CRS 0 Em branco

1 Nada Frequente 1 Não Concordo 1 Autoridade Policial 1 Líder Hierárquico

2 Pouco Frequente 2 Concordo Pouco 2 Contratado/Câmera 2 Líder Decisivo, Flexivel, Integrativo ou Sistêmico 

3 Frequente 3 Concordo 3 Voluntário 

4 Muito Frequente 4 Concordo Muito 4 Recuperando

5 Totalmente Frequente 5 Concordo Totalmente


