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Introdução: A Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) é um
método alternativo ao sistema prisional brasileiro comum. Nesse sentido, a APAC
trabalha na valorização da subjetividade do sujeito com  o propósito de recuperar os
condenados e com isto proteger a sociedade, promovendo a justiça e os direitos do
cidadão. A partir da análise do método APAC, esta pesquisa teve como objetivo
conhecer quais as possíveis implicações deste modelo de sistema prisional na
subjetividade dos recuperandos, além de apresentar um breve histórico do sistema
prisional brasileiro e do conceito de subjetividade, bem como a apresentação do
método APAC.  Objetivo: A partir da análise do método APAC, esta pesquisa teve
como objetivo conhecer quais as possíveis implicações deste modelo de sistema
prisional na subjetividade dos recuperandos, além de apresentar um breve histórico do
sistema prisional brasileiro e do conceito de subjetividade, bem como a apresentação
do método APAC.   Metodologia: Este projeto desenvolve-se como uma pesquisa
exploratória e empírica, de caráter qualitativo. Para a coleta de dados será utilizado
uma entrevista semiestruturada, da qual será adaptada aos instrumentos usados pelas
autoras Braga et al. (2017) e Tristão e Burd (2018). A análise dos dados coletados será
realizada de forma qualitativa, devido ao caráter não generalizável dos dados,
possuindo como base a APAC situada em Minas Gerais, estabelecendo correlações
com a literatura, atribuindo significado à análise, em consonância com o campo,
explicando os dados encontrados.  A pesquisa seguiu os padrões éticos  conforme
estabelecido na resolução 466/2012 (BRASIL, 2012).
 Resultados: Os dados trouxeram informações a respeito da vivência das recuperandas
no sistema prisional, no qual relataram as condições de alimentação, vestuário, a perda
da identidade, o afastamento da família, as atividades que realizavam e os
comportamentos e sentimentos adquiridos. Em relação a chegada à APAC relataram
sobre o retorno ao nome, às roupas comuns, a refeições na mesa e o contato retomado
com a família. Boa parte relatou sobre uma nova visão de homem, mas demonstrando
adaptação ao novo modelo e a responsabilização e reflexão dos delitos. Apesar destes
relatos, houve recuperandas que expuseram uma dificuldade em sair do sistema
prisional comum para APAC em razão do tempo em que ficou cumprindo pena no
método comum, mas demonstrou reconhecer a importância da APAC. Conclusão: As
realidades demonstradas, embora subjetivas, apresentaram uma ilustração da vivência
de cada sujeito envolvido, com a teoria, o que valida a intenção do método APAC em
recuperar os envolvidos, mesmo que seja um processo contínuo e gradual. 
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