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> Valdeci António Ferreira e as APAC 
O HOMEM 

Valdeci António Ferreira tem 47 anos e nasceu no estado de Minas Gerais, no Brasil É bacharel em Ciências Jurídicas 
pela Universidade de Itaúna e em Ciências Teológicas pela PUC (RJ). Fundador e actual assessor da APAC – Associa-
ção de Protecção e Assistência aos Condenados, Itaúna, e Presidente da Direcção da Fraternidade Brasileira de As-
sistência aos Condenados Começou a ser visitador com 21 anos na cadeia Pública de Itaúna. Esta experiência violenta 
marcou-o definitivamente. Tendo criado em 1984 a Pastoral Penitenciária de Itaúna Valdeci preocupou-se em encontrar 
uma metodologia capaz de inverter os índices assustadores de violência e de reincidência (84%) que existiam na cadeia 
de Itaúna. Teve assim conhecimento de uma experiência revolucionária que existia no Estado de S. Paulo, a APAC de 
São José dos Campos. Valdeci e outros visitadores da cadeia de Itaúna criaram a APAC de Itaúna e adaptaram o mé-
todo APAC à realidade da sua cidade, tendo conseguido construir um Centro de Reintegração Social. Em Outubro de 
1995 dá-se uma revolta na Cadeia Pública de Itaúna que foi totalmente destruída. Foi necessário distribuir os reclusos 
por outras cadeias. A APAC de Itaúna foi uma das escolhidas e passou a ser a segunda experiência de recuperação de 
reclusos sem o recurso a guardas prisionais. Valdeci tornou-se o director da APAC de Itaúna e o grande impulsionador 
da instalação de APAC no Brasil e no Mundo 

AlGUMAS frasEs DE VAlDECI

> Uma das necessidades vitais de todo o ser humano é amar e ser amado 
> Todo o homem é maior do que o seu crime 
> O voluntário é o amigo que chega depois de todos se terem ido embora 
> Cada homem tem que encontrar o seu caminho para reparar o Mal que fez 
> Cada um oferece o que tem e Deus completa o que falta 
> Ninguém é irrecuperável, o que há são tratamentos inadequados 

A OBra 

O que é uma APAC? 
Uma APAC é um estabelecimento prisional onde não existem guardas prisionais, onde a maior parte do trabalho é feito 
por voluntários e reclusos, estando unicamente a parte administrativa entregue a profissionais. As APAC funcionam se-
gundo um método específico baseado em doze elementos e o seu êxito depende do rigor de aplicação destes elemen-
tos. A aplicação do Método APAC visa a promoção da humanização das prisões, sem perder de vista a finalidade punitiva 
da pena de prisão. Podem entrar para as APAC todos os presos condenados que estejam dispostos a cumprir as regras 
estabelecidas e a participar nas actividades programadas. Segundo Valdeci, é o tratamento baseado na confiança, no 
amor, na disciplina, na restituição da auto-estima que recupera o indivíduo. “E isso é o que a APAC propõe. Nas APAC, os 
reclusos (recuperandos) são chamados pelo nome. Deixam de ser um número frio, que não tem sentimento, não sonha, 
não chora”, O índice de reincidência nas APAC é cerca de 8% contra os 70% de média mundial e o custo de um preso 
internado numa APAC é cerca de um terço do custo de um recluso internado numa cadeia normal No Brasil existem 
cerca de 100 APAC e estão espalhadas por cerca de 20 países por exemplo, Equador, Argentina, Peru, nos EUA, etc.

Para saber mais sobre as APAC: 
http://www.sic.pt/online/video/informacao/Aqui+e+Agora/2008/11/prisaosemguardas.htm
http://www.youtube.com/watch?v=KT1qDnrKSzc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wCn7zVT_lUY&NR=1 
http://www.youtube.com/watch?v=b09AbOYgYsY&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=mQ1lm-u7F78&NR=1


