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 RESUMO

O objetivo da presente pesquisa é demonstrar o descaso dentro do sistema carcerário brasileiro que está em completo
desacordo com a lei de execução penal, com a constituição federal e ainda com o principio da Dignidade Humana, que
garantem ao indivíduo encarcerado o direito de ser tratado de forma igualitária, independente do crime que cometeu,
porém a realidade no sistema prisional é cruel e desumana, os presos brasileiros sofrem com a superlotação carcerária,
com a falta de alimentação devida e com a má higienização, falta de assistência medica e odontológica, há dejetos
humanos dentro dos sistemas carcerários brasileiros que não são ouvidos pela sociedade e nem mesmo pelo estado,
fecha-se os olhos para aqueles que lá estão. A cadeia tem em seu fundamento a ressocialização do preso para que ele
tenha assistência em todas as áreas inclusas: saúde, educação e trabalho, para que quando o indivíduo saia da prisão
tenha condição de competir no mercado de trabalho e não querer voltar a praticar nenhum crime, que saia diferente de
forma positiva em retorno a sociedade, porém a pratica da lei não funciona na realidade brasileira e neste contexto vê-se
um sistema falho que a cada dia mais toma a dignidade dos encarcerados e os transforma em lixo. 

 PALAVRAS-CHAVE: Dignidade; Prisão; Brasil.
 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa busca a conscientização da sociedade para o caos que se encontram o
sistema  carcerário  brasileiro,  é  inadmissível  que  um principio  como o  da  dignidade  da  pessoa
humana que começou a ser defendido a partir de 1945 e esteja tão presente em nossa constituição,
seja ignorada quando se trata de nossas cadeias brasileiras, de detentos que lá se encontram, os
mesmos  perderam  seu  direito  de  liberdade,  mas  sua  segurança  constitucional  de  direitos
fundamentais  continua valida,  porém não é assim que acontece,  o  descaso com essa parte  da
população é um mal do estado.

O trabalho abordará a designação de dignidade humana e seu surgimento e como ela é
importante  na  atualidade.  Será  tratado  também  sobre  a  vida  do  preso  dentro  do  sistema,  à
alimentação, a superlotação, o descumprimento da Lei de Execução Penal  e o perfil do preso que
se  encontra  encarcerado  e  como  o  fundamento  da  ressocialização  não  ocorre  no  Brasil,
transformando as penas restritivas de liberdade em obsoletas. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho constituíra em um estudo bibliográfico sobre os temas relevantes a
dignidade da pessoa humana dentro do sistema carcerário brasileiro, um dos principais autores
utilizados para o estudo foi a dissertação de mestrado do doutrinador de direito Penal Rogério
Greco, com o titulo Direitos humanos, sistema prisional e alternativas á privação de liberdade,
outro autor relevante para a pesquisa foi o autor Michel Focault com seu livro Vigiar e Punir,
ambos os livros tem uma visão critica sobre a maneira das penas aplicadas  a  restrição de
liberdade, e demonstram que as penas restritivas não são a solução para o problema, tendo em
vista a forma como são postas em pratica. Outro método de pesquisa foi alguns documentários
presentes  na  internet  de  grandes  reportagens  dentro  da  prisão,  que  demonstram  o  quão
precário  e  desumano é  todo  o  tratamento  dado  aos  encarcerados,  também foram utilizados
diversos outros livros de filósofos e artigos apresentados em grandes congressos. 
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3 RESULTADOS 

3.1 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

A história da humanidade é manchada por acontecimentos bárbaros que causaram dor e
constrangimento  a  muitos  povos,  basta  um breve  caminho  a  história  para  se  deparar  com as
atrocidades  cometidas,  as  penas  punitivas  na  antiguidade,  onde  os  corpos  eram  afligidos,  a
inquisição na idade Média, onde pessoas acusadas de bruxaria eram queimadas na fogueira,  a
escravidão que foi tão presente em anos, a primeira e a segunda Guerra Mundial com o nazismo, o
holocausto Judeu, com isso após o término da Guerra, e o cenário que a mesma deixou, se viu a
necessidade de pensar no ser humano como centro, e não deixar mais que tais atrocidades fossem
cometidas surge então em 1948 a Declaração Universal dos direitos humanos. (Rocha, 2004, p.28).

A dignidade da pessoa humana se encontra na Constituição Federal de 1988, no artigo 1°
inciso III, como fundamento da Republica federativa do Brasil, neste sentido as relações publicas,
devem seguir este principio para todas as decisões estatais, o ser humano deve ser o principio maior
perante o estado. (SIQUEIRA, 2009, p.253).

3.2 SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO

O sistema penitenciário é caótico, a superlotação é cada vez mais frequente, a população
carcerária não para de aumentar, as celas são preparadas com quatro camas, duas de cada lado, o
que já  torna a cela  despreparada e pequena para esta  quantidade,  tendo em vista  o tamanho
mínimo de 6m², muitas vezes recebe mais de vinte detentos, o que as torna um amontoado de
pessoas, que precisam se revezar para poder dormir devido ao pequeno espaço que se encontram,
com tantas pessoas, a higienização dentro das celas é péssima, há baratas, ratos, circulando junto
aos detentos. (GRECO, 2011, p.237)

Como se não bastasse, há violência entre os próprios detentos, na briga por poder, ou por
facções criminosas, e outras vezes os próprios agentes penitenciários são acusados de maus-tratos
com os encarcerados, o que é inaceitável, pois estão sob tutela do estado, e o mesmo tem por
obrigação  cuidar  de  todo  o  sistema  e  não  deixar  que  os  direitos  dos  presos  sejam  violados.
(GRECO, 2011, p.239) 

Ressalta-se ainda, as doenças que circulam as celas, como AIDS, hepatite, tuberculose, que
até  o  momento  de serem diagnosticadas e  tratadas,  já  se  proliferaram por  todo o  presidio.   A
assistência  Médica  e  odontológica  é  mínima,  por  este  motivo  as  doenças  se  manifestam  tão
rapidamente pelas celas. A comida dos detentos algumas vezes chega crua, até mesmo chega a
faltar para outros, é mal prepara e com baixo teor nutritivo. (SARLET, 2001, p.52) 

 A realidade destes presídios é de homens pobres, de baixa escolaridade e baixo nível
econômico, são pessoas que  não tiveram oportunidades anterior ao cárcere, e que provavelmente
irão retornar piores do que entraram. Tais condições dos presídios são de completo desrespeito a
dignidade da pessoa humana, e a ressocialização não é atingida de fato (NOGUEIRA; ABRAHÃO,
2009).

A ressocialização raramente é atingida, pois grande parte das vezes a prisão é uma escola
do  crime,  detentos  que  cometeram  delitos  de  natureza  menor,  são  postos  com  outros  que
cometeram crimes de maior  grau,  a  sexualidade diversas vezes é desrespeitada,  há relatos de
estupro por todos os lados dentro do sistema prisional,  as cadeias brasileiras, a  cada dia  mais
desfigura os presos, toma seus direitos, sua dignidade, sua própria vida, a insegurança é certa, e o
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medo percorre todo o trajeto do detento, sua vida corre risco a cada minuto, dentro de um sistema
falho e ineficiente, que não funciona como deveria, o ser humano deixa de ser o centro novamente,
e se volta às barbáries, um caos controlado pelo Estado, que não restringe somente o direito a
liberdade,  mas sim todos os  direitos  humanos,  garantias  fundamentais,  é  uma desfiguração de
sujeitos, que não mais são tratados como humanos, mas sim como objetos meramente descartáveis
e sem valor algum, como um lixo velho. (GRECO, 2011, p.301)

3.3 OS DIREITOS DOS PRESOS, A LEI DE EXECUÇÃO PENAL E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
DE 1988.

O artigo 5° da Constituição Federal enumera os direitos fundamentais garantidos a todos os
brasileiros, dentre as garantias há as que são destinados aos presos, no inciso III há, por exemplo, a
vedação a tratamento desumano e degradante, no inciso XLIX o respeito à integridade física e moral
do preso, um ponto interessante, quando se leva em consideração o fato de toda a integridade do
preso ser sugada dentro da penitenciaria, desde o momento de sua entrada até a sua saída, até sua
integridade sexual é atingida em alguns casos. Como pode se perceber a pratica está bem longe da
lei que assegura dignidade ao preso. (GRECO, 2011, p. 262)

Um acontecimento que pode servir de exemplo ao descaso que ocorre dentro do presidio foi
em  2007  no  Pará,  uma  jovem,  foi  encarcerada  dentro  de  uma  cela  masculina,  durante
aproximadamente  um  mês,  a  jovem  sofreu  violência  sexual  continua  durante  todo  o  tempo
encarcerada, uma amostra da ineficácia do Estado. (GRECO, 2011, p. 269)

Além da  Constituição  Federal,  tem-se,  a  lei  de  execução penal,  criada  anteriormente  a
CF,seu primeiro artigo traz como fundamento da pena a finalidade de proporcionar a integração
social do apenado, uma forma de ressocialização, garante ainda assistência educacional, a saúde,
material, jurídica, religiosa e social. A assistência material diz respeito ao vestuário, alimentação, e
instalações higiênicas segundo o artigo 12 da LEP, pode-se perceber que a letra da lei não condiz
com a realidade,  visto  que as instalações carcerárias são insalubres,  e a assistência médica e
odontológica é rara.  (SARLET, 2001, p.59)

   Os  artigos  17,22  e  24  da  LEP,  ainda  asseguram  ao  preso  o  direito  à  assistência
educacional, social e religiosa, seria um dos patamares para a ressocialização, o texto da lei e a
realidade  são  completamente  divergentes,  os  presos  se  encontram  em  situações  deploráveis,
jogados como um amontoado de lixo, sem liberdade, sem dignidade e sem direito, marginalizados
por toda a sociedade. (GRECO, 2011, p. 265)

 A questão que fica  é  como este  sujeito  irá  retornar  na  sociedade quando terminar  de
cumprir sua pena, provavelmente pelas pesquisas do CNJ publicadas em  15/07/2015 um a cada
quatro detentos voltam a cometer crimes, o que demonstra que o sistema carcerário brasileiro não
tem sido eficiente, é um ciclo que não acaba o detento sai sem rumo e desolado, sem amparo do
estado que restringiu sua liberdade,  com isso volta  a cometer  crimes,  e consequentemente por
diversas vezes, retorna novamente para a prisão. (ZIPPING, 2010)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se por final que para a dignidade da pessoa humana o ser humano surge como
centro, e é levado em consideração antes de tudo a sua integridade, todos são dignos e devem ser
tratados como tal,  apesar de presente na constituição federal  brasileira,  a dignidade da pessoa
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humana diversas vezes é violada, e um exemplo é o sistema carcerário brasileiro,  onde presos
encontram-se amontoados dentro de celas má higienizadas. 

O estado tem por obrigação cuidar daqueles que se encontram encarcerados, as leis tanto a
de execução penal quanto a constituição asseguram direitos aos presos e dever ao Estado, que são
descumpridas, e com isso cada vez mais cresce o sistema carcerário, os detentos saem, e não
demoram muito para voltar,  a penitencia se torna uma escola do crime, o que deveria ser uma
ressocialização para o preso não cometer mais delitos, se torna apenas um ciclo vicioso, onde ele
sempre retorna, pois dentro da prisão a única coisa que eles aprendem é a lutar a cada dia por sua
sobrevivência, sem estudo, sem dignidade, sem trabalho, quando saem, ficam perdidos sem ter para
onde ir e como se virar, e então a solução é retornar ao crime. Para mudar este ciclo vicioso bastaria
como solução aplicar a letra da lei, que estipula ao preso dentro da cadeia uma vida digna e de
aprendizado,  mas  para  toda a  população  e  até  mesmo ao  Estado é  muito  melhor  esquecer  e
amontoar todos, e assim o ciclo nunca termina. 
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