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Resumo:
Introdução: O presente trabalho tem como escopo a análise do método da Associação
de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC), com vistas ao estudo das formas de
humanização da pena, a partir do pressuposto de que todo ser humano é recuperável se
submetido a tratamento adequado. Objetivo: Destarte, objetiva a construção de uma
sociedade mais igualitária, coesa e humanizada, de forma a garantir o pleno exercício da
cidadania. Metodologia: Foram realizadas visitas e entrevistas à APAC para análise dos
métodos aplicados, uma vez que necessárias à apreciação dos resultados de
ressocialização, com ênfase no trabalho e educação, bem como para aprofundar o
conhecimento teórico. Resultados e Discussão: Nesta senda, constatamos que o modelo
da APAC busca resgatar a autoestima por meio da valorização humana, com o objetivo
de ressocializar o recuperando. O trabalho e o estudo são essenciais para dignificar o
homem, e a APAC possui meios para tanto, tais como a Universidade Aberta e
Integrada de Minas Gerais (UAITEC) que disponibiliza mais de 70 cursos, por meio do
estímulo ao trabalho e inserção de cursos profissionalizantes e de empreendedorismo.
Demonstra-se, assim, que os recuperandos têm condições de retornar ao convívio social.
Perceptível, portanto, que a intenção da APAC é dar uma nova vida ao apenado,
objetivando a humanização da pena, através do estudo e do trabalho. Considerações
Finais: Por todo o exposto, o método “apaqueano” demostra a possibilidade de aplicar
a legislação vigente no âmbito carcerário, sem que a pena perca seu caráter punitivo.
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