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RESUMO 

Esta monografia tem por objetivo analisar de que forma os direitos humanos podem reduzir ou 

acabar com a problemática do encarceramento em massa através de políticas públicas eficientes, 

que são pautadas nos Direitos Humanos, tendo por base a história do Brasil. Analisa-se a história 

das prisões no Brasil e no mundo, bem como a realidade delas nos dias de hoje, constatando-se que 

não é um sistema que funciona. Construída esta base, verifica-se que existe o encarceramento em 

massa, e que este é um dos causadores da recorrência de criminalidade no Brasil, uma vez que a 

Política de Segurança Nacional frente ao Sistema Prisional é ineficiente, bem como não cumpre o 

seu objetivo central, qual seja reduzir a criminalidade e ressocializar as pessoas que passam pelo 

cárcere. Além disso, constrói-se como os Direitos Humanos e as Políticas Públicas são ferramentas 

importantes para entendermos como deveria ser o sistema prisional e como estes são bases para o 

fim do encarceramento em massa. O estudo foi desenvolvido com metodologia jurídico-

sociológica e raciocínio indutivo, com técnicas de pesquisa bibliográfica, documental, dados 

estatísticos, normas jurídicas e relatos. A natureza da pesquisa é qualitativa, com objetivos 

explicativos. Concluiu-se que o Brasil não possui uma política Nacional de Segurança Pública 

pautada na democracia plena e por consequência encontramos muitas violações dentro e fora do 

sistema prisional. 

 

Palavras Chave: Encarceramento em Massa; Direitos Humanos; Políticas Públicas e sistema 

prisional. 
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1 INTRODUÇÃO  

A população carcerária brasileira tem crescido exponencialmente. De acordo com os 

dados levantados pela Carta Capital, 2018, o Brasil tem a terceira maior população prisional do 

mundo, ficando atrás de Estados Unidos e China. Segundo INFOPEN1, em seu último período de 

levantamento de dados, julho a dezembro de 2019, o Brasil tinha 748.009 pessoas encarceradas, 

sendo que 64% são negros. Esse fenômeno é denominado de encarceramento em massa, no qual 

nota-se uma expressiva segregação racial e social. Portanto, percebe-se que a temática em questão 

traz uma desigualdade social e racial, bem como demonstra que o sistema prisional passa a não ter 

a prisão como uma exceção. 

Apesar da Lei nº 11.671/2008 garantir que os estabelecimentos penais tenham um 

limite máximo de lotação, a superlotação nesses espaços é algo alarmante. De acordo com 

pesquisas realizadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, em 2019, o Brasil tem uma 

taxa de superlotação carcerária de 166%, sendo que na época existiam 437.912 vagas, mas haviam 

729.949 pessoas encarceradas. Esta situação vem se agravando mais a cada dia, uma vez que 

diariamente as pessoas são sentenciadas ao cárcere, sem limite e alternativas. 

O Estado é o responsável por cada pessoa em situação de cárcere, ou seja, ele deve 

zelar tanto pelos direitos quanto deveres do preso, segundo a lei de execução penal, Lei 7.210/1984. 

Além do mais a própria Constituição Federal de 1988 garante isso no seu art. 5º, inciso XLIX: “é 

assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”. Entretanto, inúmeras são as 

violações aos direitos fundamentais desse grupo.  

Para entender as causas desse fenômeno deve-se analisar três momentos: antes da 

prisão, o cumprimento da pena privativa de liberdade e após o cumprimento do tempo estipulado 

pela justiça. Isso ocorre porque a transgressão social é algo individualizado, sendo que diversos 

fatores, que ocorrem ao longo da vida, vão influenciar para que alguém cometa um delito. Além 

do mais, o que acontece durante a prisão se torna igualmente importante, porque a forma com a 

qual o indivíduo é tratado e o que ele vivenciou dentro deste ambiente, vai determinar quem será 

ele ao sair deste lugar, bem como o que ele vai fazer depois que ele voltar a viver em sociedade. 

 
1 Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias.  
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Além disso, há outros fatores que auxiliam neste processo de encarceramento em massa 

como o aumento do controle punitivo, a guerra às drogas, o aumento de políticas neoliberais, a 

criminalização da pobreza e a omissão estatal perante essas situações (BORGES, 2019). Por isso, 

muitas pessoas são aprisionadas, sem a possibilidade de enfrentar outro tipo de penalização, a não 

ser o cárcere. Além do mais, a ausência de direitos humanos na sociedade e dentro sistema 

penitenciário é alarmante, o que não deveria ocorrer, uma vez que todos os seres humanos, apesar 

de suas diferenças biológicas e culturais, merecem respeito (COMPARATO, 2003). 

Nesse contexto busca-se recuperar, sob o olhar da construção e inclusão, os direitos 

humanos, quase sempre negados as pessoas em situação de cárcere, uma vez que o Brasil é 

signatário de diversos tratados, acordos e pactos internacionais que asseguram a todas as pessoas a 

dignidade humana, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), e, ademais brindou 

o texto Condicional, de forma expressa, com o princípio da dignidade humana, em seu artigo 

primeiro, como um de seus fundamentos base. Nesse contexto, a pergunta diretora dessa pesquisa 

é em que medida os direitos humanos podem ajudar a qualificar as políticas públicas para resolver 

o problema do encarceramento em massa? 

Para respondê-la apresenta-se as seguintes hipóteses: A primeira se trata de ser possível 

afirmar inicialmente que os instrumentos que efetivam os Direitos Humanos, consagrados tanto em 

âmbito nacional, quanto internacional, são capazes de reduzir o encarceramento em massa no 

sistema brasileiro. Isso ocorre, pois os preceitos dos direitos humanos baseiam-se em garantir a 

dignidade da pessoa humana. Dessa forma, se esses direitos sociais fossem respeitados antes de se 

efetuar a prisão, e durante a prisão, resguardando todos os direitos deste cidadão, o ingresso e a 

reincidência diminuiriam expressivamente. 

Para a segunda hipótese supõem-se que o encarceramento em massa é uma questão 

cíclica. O ponto de partida desse acontecimento consiste na baixa qualidade de ensino e educação 

pública no Brasil. A consequência disso é a geração de pessoas desinformadas, de baixa renda e 

com pouca expectativa de crescimento profissional e de vida, o que faz com que muitas delas 

encontrem no crime uma fuga para todos os problemas. A causa disso é uma grave omissão estatal, 

que não fornece qualidade de vida para as pessoas. Ao sair da prisão o indivíduo tem dificuldades 

de integrar-se na sociedade, e acaba reincidindo, retomando a sequência cíclica. Com a aplicação 

de políticas públicas qualificadas em Direitos Humanos, é possível quebrar esse ciclo. 
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A última hipótese a ser colocada sobre o tema se trata de uma das causas para a 

ocorrência do encarceramento em massa. Este consiste no fato de não haver um diálogo entre o 

poder judiciário que emite as condenações e a quantidade de vagas no sistema prisional. Isso ocorre, 

pois há uma série de condenações em favor da privação de liberdade, sem ao menos checar se 

existe uma vaga em determinado estabelecimento prisional ou se existe outra alternativa de 

punição, pela transgressão. As Políticas Públicas qualificadas com os Direitos Humanos, é um 

excelente instrumento capaz de mediar uma conexão entre os dois sistemas.  

Assim, visa-se com esse trabalho discutir sobre a aplicabilidade de políticas públicas 

que sejam capazes preencher lacunas perceptíveis no sistema e na política pública de segurança, e 

dessa maneira, garantir direitos humanos a essas pessoas em situação de cárcere. Propõem-se 

também um diálogo eficiente entre os três poderes, para efetivarem e garantirem esses direitos, da 

melhor forma e com a máxima qualidade. 

A fim de se assegurar os direitos fundamentais que são diariamente retirados dos 

encarcerados, é necessário recorrer-se às políticas públicas. Essa situação faz-se questionar as 

funções públicas na construção e realização de políticas públicas capazes de impactar a realização 

desses direitos no que concerne as obrigações estatais. Assim, o objetivo do trabalho é analisar de 

que forma os direitos humanos podem reduzir ou impactar positivamente na problemática do 

encarceramento em massa através de políticas públicas eficientes, que são pautadas nos direitos 

humanos.  

A minha razão pessoal para a escolha do tema consiste em consciência social, através 

da empatia em enxergar a realidade precária pelo qual as pessoas em situação de cárcere vivem, 

mesmo que eu não a vivo. Apesar do Brasil ser um Estado Democrático de Direito, pouco se vê 

isso na prática, principalmente no sistema prisional, em que as prisões se tornaram a regra, e não 

exceção. Diariamente este grupo tem seus direitos violados, o que gera mais revolta nessas pessoas, 

do que o sentimento de arrependimento e responsabilização sobre suas transgressões. Sendo assim, 

proponho a discussão sobre o tema, a fim de demonstrar que a prisão não é solução para a 

responsabilização criminal. 

É relevante ressaltar que a responsabilidade de solucionar as problemáticas sociais é 

do Estado brasileiro, uma vez que, em tese, ele é o garantidor de direitos e a principal referência 

da população, portanto se torna um conscientizador sobre essas questões. Com a sua omissão, 
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temos diversos efeitos e consequências prejudiciais à sociedade. Por isso, é necessário que 

voltemos uma discussão para os principais conflitos e questionamentos. 

É necessário considerar que hoje no Brasil há uma política ineficiente no tocante a 

segurança pública no sistema prisional. O número de pessoas encarceradas aumenta 

exponencialmente, com o fenômeno chamado encarceramento em massa. A juventude negra e 

pobre é a que mais sofre com esse modelo repressivo de segurança. Além do mais, muitas prisões 

são infundadas, e por muitas vezes o sistema prisional teve inocentes em seus estabelecimentos. 

Outro ponto relevante a ser destacado é como essa política gere o sistema prisional. 

Todos os dias, familiares e amigos denunciam abusos e violências dentro das prisões. É perceptível  

que esse grupo tem inúmeros direitos violados diariamente, mas que são garantidos pela 

constituição. Não basta que seu direito de ir e vir seja retirado, a atual política de segurança pública 

não oferece o mínimo de condição para que essas pessoas cumpram suas penas privativa de 

liberdade com dignidade.  

A pesquisa que se propõe pertence à vertente metodológica jurídico-sociológica. No 

que tange ao tipo de investigação, foi escolhido, na classificação de Witker (1985) e Gustin (2010), 

o tipo jurídico-projetivo. O tipo de pesquisa é de natureza qualitativa. Quanto aos objetivos, estes 

são explicativos. Quanto ao método desenvolvido na pesquisa será predominantemente indutivo. 

Quanto aos dados da pesquisa à natureza dos dados, serão fontes primárias: dados extraídos de 

entrevistas, de documentos oficiais ou não oficiais, legislação, dados estatísticos, dentre outros. 

Serão dados secundários livros, artigos, artigos de revistas e jornais, teses e dissertações 

especializadas sobre o tema. De acordo com a técnica de análise de conteúdo, afirma-se que se trata 

de uma pesquisa teórica, o que será possível a partir da análise de revisão bibliográfica e 

documental. Eventualmente poder-se-á adotar o estudo de caso, através de relatos. 

No primeiro capítulo será analisado conceitos básicos para se definir a temática 

proposta, que são os Direitos Humanos, as políticas públicas e o encarceramento em massa, e de 

que forma eles se relacionam. Em seguida, será apresentado como funciona o sistema prisional e 

suas condições, bem como os dados estáticos relacionados ao número de pessoas encarceradas, que 

atualmente chega 748.009. Ademais, será definido o público alvo que está sendo encarcerado, que 

são as pessoas pobres e negras, o que demonstra ser este um sistema seletivo. No capítulo quatro 
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tem-se uma perspectiva do Direitos Humanos sobre o sistema prisional, o que se pode perceber a 

ausência do princípio da dignidade humana dentro destes espaços. 

Em seguida, serão apresentadas as causas para a ocorrência do encarceramento em 

massa, que perpassa por uma questão cíclica que começa na educação básica do cidadão, até a 

chegada no sistema prisional. Constatou-se também que o tráfico de drogas e a ausência do Poder 

Público, também contribuem para a alimentação desse fenômeno. Por fim, o último capítulo trás 

diversas soluções para o fim do encarceramento em massa. Essas são baseadas em políticas 

públicas eficientes, qualificadas com os Direitos Humanos, que devem atuar nas causas desse 

fenômeno. 
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2 (RE) PENSANDO CONCEITOS  

A cada dia que passa o número de pessoas presas vem aumentando cada vez mais. Esse 

aumento acaba acontecendo porque a política nacional voltada para o sistema prisional vem se 

mostrando ineficiente para diminuir esse fator. Precisa-se de uma intervenção estatal que através 

das políticas públicas voltadas para os direitos humanos hajam antes, durante e depois do 

cumprimento da pena. Diante disso, precisa-se repensar três conceitos: encarceramento em massa, 

políticas públicas e direitos humanos. Aqui não se pretende aprofundar os conceitos, mas tão 

somente, relembrá-los no contexto histórico que marca o crescimento enorme do encarceramento 

em massa que tem por consequência lógica a necessidade de políticas públicas eficazes que poderão 

impactar positivamente o déficit de realização dos direitos humanos. 

 

2.1 Direitos Humanos 

A sociedade está em constante mudança, pois a humanidade está sempre evoluindo e 

transformando. Os Direitos Humanos surgem como uma necessidade de evolução social da 

humanidade, haja vista inúmeras violações da dignidade da pessoa humana, entre as pessoas e pelo 

próprio Estado. Estes direitos tomaram forma em âmbito internacional como meio de amparar 

minorias, findar desigualdades e demonstrar que a todos devem ser respeitados seus direitos, bem 

como a dignidade da pessoa humana. Fábio Konder Comparato faz bem essa definição 

surpreendente afirmando: 

 

[...] todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais que os 

distinguem entre si, merecem igual respeito. como únicos entes no mundo capazes de 

amar, descobrir a verdade e criar a beleza. E o reconhecimento universal de que, em razão 

dessa radical igualdade, ninguém - nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo 

religioso ou nação - pode afirmar-se superior aos demais. (COMPARATO, 2003, p.4) 

Essa ideia permite que o ser humano veja o outro de maneira igual e universal, 

dispensando qualquer tipo de diferenciação, violência e discriminação. Com isso, surgem diversos 

acordos, tratados e pactos, a fim de vincular todos os Estados do mundo, ao qual aderiram aos 

instrumentos, para vinculá-los a cumprir os preceitos dos Direitos Humanos em seus países e 

alcançar os objetivos propostos. Por isso, que no caso do encarceramento em massa deve ser 
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prioritariamente aplicados os Direitos humanos pela justiça criminal e nos estabelecimentos 

prisionais. 

A primeira organização internacional a englobar a quase totalidade dos povos da Terra 

foi a Declaração Universal de Direitos Humanos, que dizia: "todos os homens nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos". Esta é a ideia de que os seres humanos devem ser igualmente 

respeitados pelo simples fato de terem humanidade, logo nasce a ideia de que isso deva ser 

transportado para a vivência em uma sociedade organizada, ou seja, que esses direitos venham a 

ser garantidos nas normas Estatais. É a partir dessa ideia que a democracia ganha espaço na vida 

da sociedade política. 

Fabio Comparato, especifica bem essa evolução dos Direitos Humanos em sociedade, 

chamando a atenção de que: 

deve-se observar que as reflexões da filosofia contemporânea sobre a essência histórica 

da pessoa humana, conjugadas à comprovação do fundamento científico da evolução 

biológica, deram sólido fundamento à tese do caráter histórico (mas não meramente 

convencional) dos direitos humanos, tomando portanto sem sentido a tradicional querela 

entre partidários de um direito natural estático e imutável e os defensores do positivismo 

jurídico, para os quais fora do Estado não há direito. (COMPARATO, 2003, p.22) 

Com isso vão surgindo os principais instrumentos de efetivação dos Direitos Humanos, 

os quais consistem em tratados e convenções. A Magna Carta, em 1215, foi a fundadora, em que 

abriu os horizontes para a solidificação dos Direitos Humanos, bem como a Carta das Nações 

Unidas, em 1945, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, os Pactos Internacionais 

de Direitos Humanos, em 1966, entre outros. De todos esses instrumentos o Brasil é signatário e 

por força do artigo 5º, da Constituição Federal, por se tratar de matéria em direitos humanos tem-

se a aplicabilidade e a consequente equiparação às normas constitucionais. Estes são de 

fundamental importância para a manutenção da humanidade. 

No ordenamento jurídico brasileiro o marco inicial do processo de incorporação de 

tratados internacionais voltados aos direitos humanos foi na pós ditadura, com a retificação, em 

1989, da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes. 

A autora Flavia Piovesan concretiza essa ideia: 

É necessário frisar que a Constituição Brasileira de 1988 constitui o marco jurídico da 

transição democrática e da institucionalização dos direitos humanos no Brasil. O texto de 

1988, ao simbolizar a ruptura com o regime autoritário, empresta aos direitos e garantias 

ênfase extraordinária, situando-se como o documento mais avançado, abrangente e 

pormenorizado sobre a matéria, na história constitucional do País. (PIOVESAN, 2012, 
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p.28) 

A partir deste, inúmeros outros instrumentos de efetivação dos direitos humanos foram 

ratificados e incorporados na legislação brasileira, pela constituição de 1988. Isto foi um marco 

para a evolução da sociedade brasileira, porém ainda falta muito para a erradicação das 

desigualdades sociais e garantia de direitos a humanidade. 

Assim, podemos definir os Direitos Humanos como Paulo Portela: 

Definimos os direitos humanos como aqueles direitos essenciais para que o ser humano 

seja tratado com a dignidade que lhe é inerente e aos quais fazem jus todos os membros 

da espécie humana, sem distinção de qualquer espécie. Os direitos humanos configuram 

defesa contra os excessos de poder, tanto o estatal como aquele exercido por entes 

privados, sejam pessoas naturais ou jurídicas. Entretanto, consistem também em pauta 

voltada a orientar as políticas públicas e as ações privadas. É nesse sentido que não mais 
deve persistir o entendimento tradicional, pelo qual apenas o Estado seria obrigado a 

promover e proteger os direitos humanos. (PORTELA, 2019, p. 769) 

Além disso, outro importante instrumento internacional voltado para os Direitos 

Humanos, e que é pertinente ao tema proposto, é a Convenção contra a tortura e outros tratamentos 

ou penas cruéis, desumanas e degradantes, criada em 1984, pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas. Este foi elaborado tendo em vista inúmeras violações aos corpos das pessoas, em forma de 

tortura, ao longo desses anos.  

Apesar disso, ainda há uma necessidade de se criar mais instrumentos que fazem esses 

direitos serem cumpridos na prática, ou até mesmo qualificar os que já existem. Isso ocorre, pois a 

sociedade e o direito não são imutáveis. Isto pode ser feito através de políticas públicas, uma vez 

que se trata de um efetivo instrumento para a aplicação dos Direitos Humanos na sociedade. 

 

2.2 Políticas Públicas 

No século XIX, surge a necessidade de se haver um diálogo entre a política e outras 

áreas do conhecimento, de interdisciplinaridade no direito. A primeira ideia de política pública 

ocorre nos Estados Unidos, em que relacionam a ciência política com os estudos jurídicos, assim 

diz Maria Bucci (2006, p. 6 apud CLUNE, 2003, p.53): “By definition, all law is public policy, in 

that is the collective will of society expressed in binding norms; and all public policy is law, in that 
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it depends on laws and lawmaking for at least some aspect of its existence”2. Assim, isso faz com 

que as estruturas de decisão e de processos jurídicos estejam mais familiarizadas com a as políticas 

públicas, consequentemente garantindo mais direitos. 

Junior e Freitas abordam como iniciou-se as políticas socias no Brasil, que foi o marco 

inicial para a criação de políticas públicas: 

A área social brasileira desde o período colonial se desenvolveu por meio de ações 

fragmentadas. Até então as ações sociais ficavam de responsabilidade de irmandades 

religiosas, das sociedades de auxílio mútuo e às Santas Casas de Misericórdia. A partir da 

década de 1930, o Brasil começa a apresentar mudanças, tanto econômica com a mudança 

de seu modelo de desenvolvimento econômico – passando de um modelo agrário 

exportador para um modelo urbano industrial - quanto uma mudança política com a 

ascensão de Getúlio Vargas ao poder – um o Estado de caráter populista. É nesse contexto 

de mudanças que se começam a desenvolver as primeiras políticas sociais no Brasil, com 

o surgimento de um moderno Estado de Bem Estar Social. (JUNIOR, p.6 apud FREITAS, 

2005). 

 

No Brasil, em 1930, as Políticas Públicas se formavam através de organizações sociais 

paralelas ao Estado, com a participação de profissionais de diferentes formações disciplinares. 

Percebeu-se que a modernização da administração pública federal, em todos os estados, tinha o 

objetivo de refletir o desempenho das políticas públicas, baseando-se em tecnologia e para obter 

padrões impessoais e científicos. Com isso, institui-se uma estrutura burocrática weberiana 

destinada a produzir políticas públicas em larga escala. Uma das primeiras políticas a serem criadas 

com a intervenção estatal foram os Institutos de Previdência, o qual a autora Marta Ferreira Santos 

Farah cita em seu artigo cientifico:  

[...] Institutos de Previdência, criados nos anos 1930, em especial o Instituto de 

Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI), que permaneceu até sua extinção, em 

1964, insulado e com forte participação de técnicos nas decisões (Hochman, 1988). Estudo 

sobre a atuação dos Institutos na área habitacional mostra como burocratas altamente 

qualificados do IAPI participaram do estudo de alternativas e da tomada de decisão sobre 

a aplicação de recursos da previdência e sobre programas habitacionais (Farah, 1983), 

atuando como verdadeiros “analistas de políticas”. O mesmo estudo mostra como a 

atuação pioneira dos IAPs na área habitacional foi acompanhada pela criação de áreas 

especializadas, as seções de engenharia, que passaram não apenas a desenvolver projetos 

e a se responsabilizar por obras habitacionais, mas também a orientar a ação dos institutos 

para a redução de custo das habitações e a revisão de normas urbanísticas e de construção, 
para viabilizar o acesso da população de baixa renda à moradia (Farah, 1983). (FARAH, 

2016, p. 8) 

 
2 tradução aproximada: Por definição, todo direito é política pública, e nisso está a vontade coletiva da sociedade 

expressa em normas obrigatórias; e toda política pública é direito; nisso ela depende das leis e do processo jurídico 

para pelo menos algum aspecto da sua existência. 
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As políticas tinham, portanto, a capacidade de formular e implementar ações com uma 

formação voltada para atividades meio e fins da ação estatal. Assim, as políticas públicas vêm 

como disse Marta Ferreira Santos Farah (2016): “como formação em várias disciplinas capazes de 

contribuir para os desafios dos diferentes setores de atuação estatal”. 

Com o período pós-democratização, nos anos de 1980, como uma subdisciplina da 

Ciência Política, as Políticas Públicas se formavam através de organizações sociais paralelas ao 

Estado. Com a Constituição de 1988 criou-se mecanismos de participação da sociedade civil na 

formulação, na implementação e no controle das políticas. Para além disso, e dos conselhos 

previstos na Constituição Federal e em leis que regulam os direitos sociais, precisou-se de uma 

gestão adequada, a fim de proteger os direitos da população, daí a necessidade de se criar políticas 

públicas eficientes. Entretanto, o que dificulta o desenvolvimento destes aspectos é que o sistema 

jurídico brasileiro, separa o direito privado do direito administrativo. Dessa forma, as políticas 

públicas passaram a ocupar um lugar central na agenda governamental. 

As políticas públicas são fruto do Estado Social e foram aprimoradas no Estado 

Democrático de Direito. Estas consistem em um importante instrumento para o preenchimento de 

lacunas deixadas pela legislação. Uma dessas lacunas se trata da política de segurança nacional, a 

qual possui um preocupante déficit no tocante ao sistema prisional e suas inúmeras violações de 

Direitos Humanos. Maria Bucci aborda isso em relação a garantia desses direitos a toda 

humanidade:  

A necessidade de compreensão das políticas públicas como categoria jurídica se apresenta 

na medida que se buscam formas de concretização dos direitos humanos, em particular os 

direitos sociais. Como se sabe, os chamados direitos humanos de primeira geração, os 

direitos individuais, consistem em direitos de liberdade, isto é, direitos cujo exercício pelo 
cidadão requer que o Estado e os concidadãos se abstenham de turbar. Em outras palavras, 

o direito de expressão, de associação, de manifestação do pensamento, o direito ao devido 

processo, todos eles se realizaram pelo exercício da liberdade, requerendo, se assim se 

pode falar, garantias negativas, ou seja, a segurança de que nenhuma instituição ou 

indivíduo perturbaria seu gozo. (BUCCI, 2006, p.3) 

 

Maria Paula Dallari Bucci (2006, p. 39) conceitua políticas públicas como: “programas 

de ação governamental resultados de um conjunto de processos (de planejamento de governo, 

orçamentário, legislativo, administrativo e judicial), que objetiva coordenar os meios à disposição 

do Estado para a realização de projetos social e politicamente determinados”. As políticas públicas 

têm diferentes suportes legais, quais sejam a própria Constituição Federal, leis, normas infralegais. 
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Por essa razão se pode notar que as políticas públicas, se tornaram um importante instrumento da 

administração pública e para a sociedade na efetivação da cidadania, podem, portanto, criar ações 

concretas para o desencarceramento das pessoas que cumprem pena privativa de liberdade. 

 

2.3 Encarceramento em Massa 

As instituições-prisões surgem no final do século XVIII e início do século XIX, como 

forma de trazer humanidade nas formas de punição, assim diz Foucault (1999, p.260): “[...] A 

prisão, peça essencial no conjunto das punições, marca certamente um momento importante na 

história da justiça penal: seu acesso à “humanidade” [...]”. Este modelo de detenção penal foi um 

marco importante da história na Justiça Penal, em que quem estava no poder colonizava a 

instituição judiciária. A pena como “privação da liberdade” veio para retirar do indivíduo um bem 

que toda a sociedade possui, de forma a igualar-se ao que ele fez, como um castigo, assim diz 

Foucault: 

Essa “obviedade” da prisão, de que nos destacamos tão mal, se fundamenta em primeiro 

lugar na forma simples da “privação de liberdade”. Como não seria a prisão a pena por 

excelência numa sociedade em que a liberdade é um bem que pertence a todos da mesma 

maneira e ao qual cada um está ligado por um sentimento “universal e constante”?3 Sua 

perda tem portanto o mesmo preço para todos; melhor que a multa, ela é o castigo 

“igualitário”. (FOUCAULT, 1999, p.261) 

 

Nota-se que a prisão, é a concretização da ideia de que a infração lesou a sociedade 

inteira, não só a vítima. Sendo assim, o transgressor deve ser punido de forma igualitária perante 

toda a sociedade, qual seja a perda da sua liberdade, pois é algo que todos possuem. De acordo com 

Foucault (1999) isso faz com que a prisão tome solidez, baseando-se em dois fundamentos: no 

jurídico-econômico e no técnico-disciplinar, pois tinha-se a ideia de que se tratava de um sistema 

corretivo, capaz de modificar os indivíduos. 

No Brasil, a ideia da privação da liberdade, como meio de punir transgressores da 

sociedade, começa no colonialismo, com a escravidão da população negra, no qual essas pessoas 

foram colocadas a margem da sociedade e privadas de serem livres. As prisões, portanto, vem dessa 

ideia e dos resquícios da época medieval, como meio de repressão e controle social. Ao longo dos 

anos esse sistema foi se modificando, mas com a mesma essência, de punir como correção a quem 

não cumprisse as normas impostas pela sociedade civil. Depois veio a Guerra às Drogas, no qual o 

tráfico passou a liderar as tipificações nas razões do encarceramento no Brasil. Em 2006, com a lei 
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nº 11.343 o número de encarcerados elevou-se exponencialmente. Juliana Borges aponta esses 

dados com precisão: 

A Lei 11.343 de 2006, chamada Lei de Drogas, é um dos principais argumentos no qual 

se baseia e legitima o superencarceramento. Em 1990, a população prisional no Brasil 
tinha pouco mais de 90 mil pessoas. Na análise histórica, chegando aos mais de 726 mil, 

hoje, temos um aumento em 707% de pessoas encarceradas. O crescimento abrupto 

acontece, exatamente, após 2006 e a aprovação da Lei de Drogas. De 1990 a 2005, o 

crescimento da população prisional era de cerca de 270 mil em 15 anos. De 2006 até 2016, 

pela fonte de dados que tenho utilizado, ou seja, 8 anos, o aumento foi de 300 mil pessoas. 

(BORGES, 2019, p.24) 

 

Assim, foi a partir de 2006, com a chegada da Lei de drogas, nº 11.343, que se percebe 

um grande aumento ao número de pessoas em cárcere no Brasil. Desde lá esse número só vem 

crescendo, e a segurança cada vez mais falha. O que pode levar a uma primeira compressão de que 

o crescimento do mercado das drogas traz por consequência o crescimento do encarceramento em 

massa.  

Nesse sentido, percebe-se que há diversos fatores que levam ao encarceramento em 

massa da maioria da população brasileira, bem como possui um destaque classista e racista. Os 

dados estatísticos, retirados pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias, reportagem de Pedro 

Calvi, comprovam que a maioria encarcerada é negra e pobre:  

Além da precariedade do sistema carcerário, as políticas de encarceramento e aumento de 

pena se voltam, via de regra, contra a população negra e pobre. Entre os presos, 61,7% 

são pretos ou pardos. Vale lembrar que 53,63% da população brasileira têm essa 

característica. Os brancos, inversamente, são 37,22% dos presos, enquanto são 45,48% na 

população em geral. E, ainda, de acordo com o Departamento Penitenciário Nacional 

(Depen), em 2014, 75% dos encarcerados têm até o ensino fundamental completo, um 

indicador de baixa renda. (CALVI, 2018, s/p) 

Isto aponta para um primeiro contraste porque o mercado da droga é considerado como 

rentoso, e em contrapartida a população carcerária permanece sendo a mais pobre nos critérios 

econômicos. Destaca-se que a omissão estatal para problemática, fortalece o seu avanço e 

desencadeia diversos problemas e fatores relacionados, os quais serão destrinchados mais à frente. 

O encarceramento em massa é fenômeno social, o qual representa um aumento 

expressivo de pessoas no sistema prisional, daí vem a explicação de seu nome por grande parte da 

sociedade estar sendo submetida ao cárcere. Isto é um fator prejudicial ao desenvolvimento de uma 

comunidade, uma vez que o volume de pessoas encarceradas torna as condições nos 

estabelecimentos prisionais precários, pois o sistema não está preparado para receber muitas 

pessoas. 
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Além disso, os espaços de prisões e o sistema retributivo deixam a desejar na 

ressocialização do indivíduo, refletindo no número de reincidências, que continua aumentando, e 

contribui para esse encarceramento acelerado. Segundo Juliana Borges (2019, p.19): “Esta 

população prisional não é multicultural e tem, sistematicamente, seus direitos violados. A prisão, 

como entendemos hoje, surge como espaço de correção. Mas mais distorce do que corrige”. Assim, 

fica evidente que algo deva ser feito para resolver essa problemática. 

O Sistema de Justiça criminal é um tema difícil de ser tratado e discutido em sociedade, 

mas é muito importante dialogar sobre, na medida em que ressalta as desigualdades vivenciadas 

diariamente, como as étnicos-raciais, as socias, econômicas e políticas, que muitas vezes ficam 

omissas de discussões. Percebe-se uma grande negação de direitos ao grupo em específico, o que 

se faz necessário a efetivação dos Direitos Humanos. Estes aplicados na medida correta e de forma 

qualificada, serão fatores de grandes transformações neste cenário. As Políticas Públicas também 

fazem parte dessa transformação, por se tratar de um instrumento político garantidor, que efetivará 

o cumprimento dos Direitos Humanos, no combate ao encarceramento em massa. 

Em suma, a fim de se chegar a este objetivo, se faz necessário compreender o que se 

passa nas prisões. Deve ser observado também este fenômeno sob a ótica dos Direito humanos e 

das Políticas Públicas, para entender a importância do tema trabalhado. 
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3 ENCARCERAMENTO E SISTEMA PRISIONAL 

As transgressões às normas sociais, vem aumentado a cada dia, e com isso cresce o 

fenômeno encarceramento massivo da população. Assim, nesse capítulo será feito uma leitura 

crítica do encarceramento em massa. Para destrinchar essa realidade é necessário que sejam 

analisados os dados estatísticos, que sofrem muita instabilidade no Brasil, com o intuito de definir 

o encarceramento em massa. Além disso, para tal averiguação, precisa-se estabelecer quem é o 

público-alvo deste fenômeno e quais as condições que as pessoas privadas de liberdade são 

submetidas dentro das penitenciárias, para chegar-se as causas deste evento. 

 

3.1 Estatísticas dos presos no Brasil  

No Direito Penal Brasileiro, as pessoas que descumprem as normas podem ser 

submetidas a três tipos de penas: privativas de liberdade, as restritivas de direito ou multa. Para as 

penas privativas de liberdade, pelas quais são submetidas a pena de reclusão, o Sistema Prisional 

permite três tipos regimes para o cumprimento da pena, as quais variam de acordo com o tipo de 

crime cometido. Estes regimes estão previstos no art. 33, §1º, do Código Penal: 

[...] A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A 

de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a 

regime fechado.§ 1º - Considera-se: a) regime fechado a execução da pena em 

estabelecimento de segurança máxima ou média; b) regime semi-aberto a execução da 

pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; c) regime aberto a 
execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. (CÓDIGO PENAL, 

1940, s/p)  

Como posto, o regime fechado a execução da pena neste regime é o cumprimento da 

pena em total privação de liberdade, no sistema prisional. O semiaberto, por sua vez é cumprido, 

na prática, com trabalho externo a prisão durante o dia, e a noite ocorre o retorno à penitenciária. 

Já o aberto, a execução da pena devem ser realizados em casa de albergado ou estabelecimento 

adequado, como o próprio domicílio do condenado, através de monitoramento por tornozeleira 

eletrônica. Segundo o parágrafo §2º do art. 33 do Código Penal (BRASIL, 1940, s/p): “As penas 

privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do 

condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime 

mais rigoroso”. 
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De acordo com os últimos dados levantados pelo INFOPEN3, no segundo semestre de 

2019, o Brasil hoje possui 362.527 mil pessoas em regime fechado, 133.408 mil presos em regime 

semiaberto, 25.137 mil condenados em regime aberto. Além do mais, consta que 222.558 mil 

pessoas constam em prisão provisória, aguardando julgamento, 250 pessoas em Tratamento 

Ambulatorial e 4.109 mil pessoas cumprindo Medida de Segurança. Totalizando 748.009 mil 

pessoas condenadas as penas privativas de liberdade. Estes dados são confirmados pelo Ministério 

da Justiça, pelo DEPEN4, Ministério Público e Defensória Pública. 

Nesse sentido, percebe-se que há um expressivo número de pessoas em situação de 

cárcere, e pouca redução da criminalidade no Brasil. Segundo o mesmo instituto, esses dados, do 

primeiro para o segundo semestre de 2019, aumentou em 1,5% o número de pessoas detidas. Esses 

dados revelam que a prisão está sendo a regra no sistema penal brasileiro, e não a exceção, como é 

posto na Constituição Federal. Além do mais, significa que muitas pessoas estão vivendo situações 

degradantes e desumanas. 

 

3.2 Condições no Sistema Prisional 

3.2.1 Público Alvo 

Segundo Juliana Borges (2019, p.22) “[...] ser encarcerado significa a negação de uma 

série de direitos e uma situação de aprofundamento de vulnerabilidades”. Mas afinal quem são as 

pessoas que vivem em situação de cárcere? Dados estatísticos apontam que estas consistem nas 

pessoas negras, pobres e jovens. Nesse contexto, Juliana Borges aponta dados estáticos atuais, 

pelos quais demonstram que a população negra é a mais atingida pelo fenômeno supra citado: 

64% da população prisional é negra, enquanto que este grupo compõe 53% da população 

brasileira. Ou seja, dois em cada três presos é negro no Brasil. Se cruzarmos o dado 

geracional, esta distorção é ainda maior: 55% da população prisional é composta por 

jovens, ao passo que esta categoria representa 21, 5% da população brasileira. Caso 
mantenhamos este ritmo, em 2075, uma em cada 10 pessoas estará com privação de 

liberdade no Brasil. (BORGES, 2019, p.19) 

No Brasil, a história da privação da liberdade, como meio de punir transgressores da 

sociedade, começa no colonialismo, com a escravidão da população negra, no qual essas pessoas 

foram colocadas a margem da sociedade e privadas de serem livres. Mesmo após a abolição da 

 
3 Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. 
4 Departamento Penitenciário Nacional. 
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escravidão e até nos tempos de hoje este grupo viveu e vive a margem e sofre com o preconceito, 

por resquícios da história.  

Isso tudo vem refletindo na definição do púbico alvo do encarceramento, uma vez que 

pela maioria da população negra estar a margem da sociedade, consequentemente estas têm pouca 

qualidade de vida e ocupam, economicamente, a classe baixa. Estes fatos favorecem muito para 

estas pessoas transgredirem socialmente, por não se sentirem parte da sociedade. Portanto, o 

encarceramento é massivo de negros. A taxa de negros aprisionados está em torno de 64% sobre a 

população carcerária. Segundo a autora Juliana Borges:  

O sistema de justiça criminal tem profunda conexão com o racismo, sendo o 

funcionamento de suas engrenagens mais do que perpassados por esta estrutura de 

opressão, mas o aparato reordenado para garantir a manutenção do racismo e, portanto, 

das desigualdades baseadas na hierarquização racial. Além da privação de liberdade, ser 

encarcerado significa a negação de uma série de direitos e uma situação de 

aprofundamento de vulnerabilidades. Tanto o cárcere quanto o pós-encarceramento 

significam a morte social destes indivíduos negros e negras que, dificilmente, por conta 

do estigma social, terão restituído o seu status, já maculado pela opressão racial em todos 
os campos da vida, de cidadania ou possibilidade de alcançá-la. Esta é uma das instituições 

mais fundamentais no processo de genocídio contra a população negra em curso no país. 

(BORGES, 2019, p.21) 

Isso também fica claro em um diagnóstico feito Michelle Alexander, citado pela autora 

Juliana Borges: 

Como afirma a advogada norte-americana Michelle Alexander, o sistema de justiça 

criminal torna-se, portanto, mais do que um espaço perpassado pelo racismo, mas ganha 

contornos de centralidade porque uma readequação de um “sistema racializado de controle 

social”. Se este sistema já operou explicitamente pela lógica da escravidão, passando pela 

vigilância e controle territorial da população negra após a proclamação da República, pela 

criminalização da cultura e apagamento da memória afrodescendente, percorrendo a 

aculturação e assimilação pela mestiçagem e apropriação, negação do acesso à educação, 

saneamento, saúde – questões que permanecem, inclusive – hoje não temos um cenário de 

fim desta engrenagem, mas de seu remodelamento. Juliana Borges (2019, p. 23 apud 

ALEXANDER, 2010, p. 7) 

A observação da autora está muito presente na atualidade, uma vez que a própria 

sociedade formulou uma pré concepção de quem são as pessoas que podem vir a cometer um crime. 

Isso ocorre, pois vê-se diariamente reportagens de pessoas que foram presas mesmo que inocentes, 

pessoas negras ou mal vestidas que são perseguidas dentro de estabelecimentos comerciais, e até 

mesmo pessoas que são constantemente paradas pela polícia, por serem suspeitas, pelo simples fato 

de ter a cor da pele negra ou estar mal vestido. 
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3.2.2 Condições do Cárcere  

A execução da pena privativa de liberdade é regida e direcionada pela Lei nº 7.210 de 

11 de julho de 1984, a Lei de Execução Penal, que além da Constituição Federal de 1988, garante 

que as pessoas condenadas ao regime fechado, cumpram a pena segundo o Garantismo Penal. Ou 

seja, que o cumprimento da pena seja de acordo com o Devido Processo Legal e que ao condenado 

seja assegurado o mínimo de proteção aos Direitos Humanos. Infelizmente, não é o que se vê na 

atualidade. O Estado é omisso nessas questões, mesmo sendo, em tese, o garantidor desse grupo. 

Hoje, em dia, diversas pesquisas e denúncias são feitas em relação a real situação em 

que os detentos brasileiros vivem todos os dias. Segundo a lei de Execução penal (BRASIL, 1984, 

s/p): “Art. 40 - Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos 

condenados e dos presos provisórios.”, o que nitidamente não ocorre. Diariamente, os encarcerados 

são desrespeitados e tratados como se não fossem seres humanos. Além de inúmeros direitos 

concedidos no art. 41, da mesma lei, o qual garante aos presos que tenham, pelo menos o mínimo 

para sobreviver e garantir a dignidade da pessoa humana. Entretanto, o que se tem visto é que os 

presos são submetidos a condições humilhantes e degradantes, o que falta completamente com os 

princípios constitucionais e de Direitos Humanos. 

A realidade do Sistema Prisional é de superlotação nas celas carcerárias, no qual em 

uma capacidade mínima de 10 pessoas, vivem 60 presos. De acordo com o jornal virtual Toda 

Política, o Conselho Nacional Justiça (CNJ) apontou que atualmente o sistema carcerário brasileiro 

tem aproximadamente 810 mil presos para cerca de 437 mil vagas existentes, e ainda completou a 

autora Tié Lenzi (2019, s/p): “A região Norte do país tem o maior índice de superlotação, que chega 

a ser 200% superior à capacidade dos presídios dessa região. No Sul, onde há o menor índice, a 

taxa é de 130%”. 

As consequências da super lotação nos presídios são drásticas e refletem na ausência 

da dignidade das pessoas que ali estão. Uma delas é a dificuldade que o Estado tem de garantir 

cuidados de saúde e higiene básicas dos presos. Isso ocorre, pois quando há muitas pessoas 

compartilhando um mesmo espaço por dias, a proliferação de sujeiras e doenças, se multiplicam 

exponencialmente, e sem controle. Além do mais, os próprios presos denunciam que não há kits 

higiênicos para cada um, e nem uma higienização adequada dos espaços, muitas das vezes são as 

próprias famílias ou voluntários que fornecem o básico para eles. Com isso, nota-se que as 
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condições de superlotação corroboram e prejudicam cada detento, além de degradar a sua 

humanidade gradativamente. 

Um outro exemplo de violação da higiene pessoal dos presos privados de liberdade, é 

o fato das mulheres não possuírem absorventes para usarem no período menstrual. Uma jornalista 

que denunciou várias atrocidades dentro das prisões femininas, foi entrevistada pela revista Terra, 

e relatou: 

As especificidades de gênero são ignoradas”, assegura Nana, em conversa com Terra. “O 

Estado esquece que as mulheres precisam de absorventes, por exemplo, e que precisam de 
papel higiênico para duas necessidades em vez de uma. Ou ainda que as mulheres 

engravidam, têm filhos e precisam amamentar”. [...] Conforme explica a jornalista, alguns 

presídios oferecem um pacote pequeno de absorventes para o ciclo menstrual, mas, 

conforme muitas detentas relataram, eles não são suficientes para aquelas com fluxo 

maior. Em casos extremos, quando falta absorvente durante a menstruação, detentas 

improvisam usando miolo de pão como absorvente interno. O miolo do pão velho é 

guardado para essas situações. As mulheres o amassam para que fique no formato de um 

O.B. e colocam-no dentro da vagina para absorver o fluxo menstrual. Situações 

degradantes como essa são comuns em presídios femininos e em presídios mistos. Em 

algumas prisões, os itens de higiene pessoal são de responsabilidade da própria detenta, 

ou seja, ela depende daquilo que seus familiares fornecem durante as visitas. (PAOLIERI, 

2015, s/p). 
 

As famílias dos detentos constantemente denunciam as condições desumanas dentro 

das prisões. Como por exemplo a comida, que muitas das vezes são distribuídas fora do prazo de 

validade, de baixa qualidade ou azedas. Mas, muita das vezes não há o que se comer. Até mesmo, 

fica proibido a entrada de alimentos trazidos ou enviados aos detentos, pelas famílias ou 

voluntários. Reportam ainda que as empresas que fornecem esse tipo alimento, a qual ganharam a 

licitação para fornecer esse serviço, não são penalizadas por estes fatos, tampouco utilizam o 

dinheiro todo recebido pelo serviço contratado. 

Visitas aos presos são permitidas e garantidas pelo art. 41, inciso X, da LEP (BRASIL, 

1984, s/p): “Constituem direitos do preso: [...] X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes 

e amigos em dias determinados;”. A necessidade deste mecanismo é de crucial importância para 

quem que está isolado da sociedade, principalmente para o regaste de humanidade dentro daquela 

pessoa, só pelo fato de se ter contato com pessoas familiares que realmente o querer bem, sem 

julgamentos. Este sentimento é aflorado pela família, amigos e companheiros, que fortalece e 

transmite força para que essas pessoas entendam as consequências de seus atos e reflitam em uma 

mudança. Entretanto, o que muito se noticia, é que os presos são transferidos, sem qualquer 
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motivação aparente, para penitenciárias distantes de onde moram, o que impede muitas das vezes 

o deslocamento da família para a realização de visitas. 

O STF já decidiu no mesmo sentido, de que as visitas são fundamentais para a 

constituição dos valores humanos e a preparação do condenado ao retorno no convívio social, 

ementa do HC 71179 STF:  

[...] Tanto quanto possível, incumbe ao Estado adotar medidas preparatórias ao retorno do 

condenado ao convívio social. Os valores humanos fulminam os enfoques 

segregacionistas. A ordem jurídica em vigor consagra o direito do preso de ser transferido 

para local em que possua raízes, visando a indispensável assistência pelos familiares. Os 

óbices ao acolhimento do pleito devem ser inafastáveis e exsurgir ao primeiro exame, 

consideradas as precárias condições do sistema carcerário pátrio. Eficácia do disposto nos 

artigos 1. e 86 da Lei de Execução Penal - Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984 - 

Precedente: habeas-corpus n. 62.411-DF, julgado na Segunda Turma, relatado pelo 

Ministro Aldir Passarinho, tendo sido o acórdão publicado na Revista Trimestral de 

Jurisprudência n. 113, a página 1.049”. (STF, 1994, s/p). 

 

Além disso, ao realizarem as visitas aos presos, muitos familiares denunciam sofrer 

maus-tratos, desrespeito, como se tivessem cometendo um crime grave ao irem visitar seus 

parentes, amigos ou companheiros. Outros ainda relatam que as revistas para adentrarem ao sistema 

penitenciário são invasivas, ferindo a dignidade da pessoa. Nota-se também que vários deles sofrem 

racismo dos próprios agentes penitenciários. O movimento desencarcera MG5 coletou diversos 

relatos de familiares, os quais relatam diversas violações. Um deles, se trata de um relato anônimo 

de uma mãe que sofreu racismo ao ir visitar seu filho na prisão: 

Meu filho ficou preso 5 anos, durante esse período, eu, mãe preta com filho branco, sofri 

muito com as visitas. Teve uma vez que o funcionário perguntou se eu estava ali para 

visitar meu namorado, sendo que a minha carteirinha era de mãe, e ele estava com a 

carteirinha nas mãos dizendo que era falsa. Houve também uma vez que o funcionário 

perguntou se eu estava querendo ficar branca igual o meu filho, pois eu tenho Melasma, 

uma doença que não tem cura, e sim tratamento, e eu tinha me maquiado, eu queria ir 

bonita ver meu filho. O funcionário perguntou: “Senhora, a senhora está muito linda. 

Preta, querendo ficar branca igual o filho?” Dei um sorriso com lágrimas nos olhos. E ele: 
“A senhora acreditou que está bonita?”. E eu em silencio. Ele: “Responde”, isso na frente 

de todas as visitas. E eu respondi: “Sim”. Ele: “A senhora está igual uma palhaça”. 

Lembro-me que chorei o tempo todo na visita. [...] Mas, foram 5 anos de sofrimento para 

mim e para ele. Ele era muito doente, e sempre que eu levava remédio para ele, os 

 
5 O Movimento surgiu através do grupo de familiares e amigos de pessoas em privação de liberdade, que perceberam 

diversas irregularidades dentro do sistema prisional e criaram o grupo com o objetivo de denunciar estes 

acontecimentos. Este acredita no abolicionismo da pena, mas não pela impunidade, ou seja, existem outras formas de 

se responsabilizar uma pessoa por transgredir socialmente. Através deste grupo foi feito um documento, em 2016, com 

a agenda nacional pelo desencarceramento, o qual se criou 10 pontos como diretrizes para o movimento. Em março de 

2019, criou-se a frente Estadual pelo Desencarceramento em Minas Gerais. Além disso, esse grupo Eles possuem uma 

página central no facebook e instagram que é DesencarceraBrasil, e também DesencarceraMG. 
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remédios sumiam. Foi uma luta para que ele recebesse os remédios que eu levava. 

(DESENCARCERAMG, 2020, s/p). 

 

Existem outros depoimentos desta mesma frente nos canais DesencarceraMG e 

DesencarceraBrasil, pelo youtube e instagram. Estes relatam todas as denúncias feitas por 

familiares, amigos e companheiros das pessoas em situação de cárcere. Essa frente articula diversas 

ações para o fim do encarceramento em massa, e para um futuro direito penal abolicionista, ou seja, 

sem privações de liberdade, como pena para uma transgressão social. 

Cada detento é de responsabilidade do Estado, ou seja, desde garantir o cumprimento 

correto da pena, a garantir a ele as condições mínimas para sobreviver dignamente e humanamente 

dentro das penitenciárias. O dever de fiscalização desses acontecimentos denunciados e do 

cumprimento correto da LEP, Lei de Execução Penal, dentro das penitenciárias é incumbida aos 

Juízes das Varas de Execução Penal, ao Ministério Público, a Defensória Publica e ao Ministério 

da Justiça, ou seja, cabe ao Poder Judiciário averiguar as denúncias e fiscalizar com constância as 

penitenciárias, inclusive cabe também aos familiares, como fiscalizadores indiretos. 

A Lei de Execução Penal, em seu art. 66, aborda que é de competência do Juiz da 

execução: 

[...]VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências 

para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de 

responsabilidade; VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver 

funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei; 

(LEI DE EXECUÇÃO PENAL, 1984, s/p) 

 

A mesma legislação aborda sobre o dever de fiscalizar as penitenciárias concedidos ao 

Ministério Público, em seu art. 67 (BRASIL, 1984, s/p): “O Ministério Público fiscalizará a 

execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da 

execução”, e em seu art. 68 (BRASIL, 1984, s/p): “Incumbe, ainda, ao Ministério Público: I - 

fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento; [...] Parágrafo único. 

O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua 

presença em livro próprio”. 

Além desses órgãos, outros foram criados pela mesma legislação para fiscalizar as 

penitenciárias, este são o Conselho Penitenciário e ao Departamento Penitenciário Nacional. O art. 

69 da Lei de Execução Penal, afirma que (BRASIL, 1984, s/p): “O Conselho Penitenciário é órgão 

consultivo e fiscalizador da execução da pena”. O art. 70 designa as seguintes funções para o 
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Conselho Penitenciário (BRASIL, 1984, s/p): “[...] II - inspecionar os estabelecimentos e serviços 

penais”. Já para o Departamento Penitenciário Nacional, que é subordinado ao Ministério da 

Justiça, é incumbido, segundo o art. 72 da mesma lei (BRASIL, 1984, s/p): “[...] I - acompanhar a 

fiel aplicação das normas de execução penal em todo o Território Nacional; II - inspecionar e 

fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais”. Assim, é obrigação de todos estes 

órgãos visitar com frequência as penitenciárias brasileiras, mas não é o que acontece. 

Estes órgãos fiscalizadores e as regras de proteção a pessoas privadas de liberdade, 

estão englobados na política nacional de segurança pública, a qual deveria ampliar sua ótica, 

focando também em dar condições mínimas, na prática, para que estas pessoas cumpram suas penas 

dignamente segundo os preceitos dos Direitos Humanos. Nesses moldes do sistema prisional é 

impossível cumprir seu objetivo principal, qual seja ressocializar os apenados, para que possam 

ingressar novamente na sociedade e não transgredir novamente. Mas isso não significa impunidade, 

as pessoas tem que ser responsabilizadas pelos atos que cometem e que seja de forma justa e digna. 

O depoimento de uma egressa do sistema prisional brasileiro, colhido através de um 

projeto chamado “Vozes de Consciência Negra”, feita pelo movimento Desencarcera MG, em sua 

página do instagram, esclarece bem a situação em que estas pessoas vivem: 

Eu tive uma experiencia muito dolorosa dentro do sistema prisional, porque lá você 

começa a ver a desigualdade social. O racismo para quem está atrás das grades é muito. 

Quando você saiu ele se torna pior ainda, porque o ser humano, as autoridades em si, eles 

não têm igualdade social, mas, sim, eles giram em torno de desigualdade social. A maior 

desigualdade aqui fora, tá difícil, porque a sociedade não aceita que a gente teve, 

infelizmente, um passado. A sociedade não consegue enxergar a nossa mudança. Se você 

não tiver pessoas ali para estar ti apoiando, você se sente totalmente só. [...] O racismo 
hoje em dia de uma pessoa no sistema prisional ou fora dele é muito doloroso. Isso não 

mexe só para quem já esteve no sistema, ou para quem está no sistema, mexe também com 

a família. Ser família não é crime. Ser família é estar presente, querendo o melhor para o 

seu familiar, e ultimamente as famílias sofrem muito discriminação. Eu já passei por várias 

discriminações, primeiro porque eu fui para o sistema prisional e saí, e segundo pelo 

próprio racismo mesmo, de cor, porque eu sou negra. [...] (DESENCARCERAMG, 2020, 

s/p).  

 

É necessário considerar que a pena privativa de liberdade já é a própria condenação, ou 

seja, as condições sub-humanas pelas quais os encarcerados vivem não devem ser a devida 

retribuição a sociedade, bem como um castigo ou forma de impor medo no restante da sociedade 

como condição de não cometer um crime. Além disso, não é por que a pessoa transgrediu 

socialmente que a faz menos humana que as demais. A todos há o direito de uma nova chance e de 

mudança, cabe a sociedade abraçar ou rejeitar, pois o que temos hoje, na prática, é a instigação do 
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sentimento de vingança, e não uma retribuição à sociedade. Para que isso seja feito é necessária 

uma mudança de pensamento de toda sociedade, um trabalho em conjunto para mudar a realidade. 

Não basta apenas condenar as pessoas, as enjaulando, e as submetendo a condições precárias, deve 

ocorrer a mudança de pensamento do coletivo. 

Assim, pode-se perceber que existe o encarceramento em massa, e que este possui um 

público-alvo, qual seja pessoas negras, pobres e jovens, e que as condições no sistema prisional 

não condizem com os objetivos criados inicialmente pelo sistema. Sendo assim, veja-se que é 

necessário a presença mais incisiva do Estado, a fim de que crie novas estratégias, pautadas nos 

Direitos Humanos, e reformule o sistema penitenciário, seja para colocar em prática tudo o que a 

norma aborda, ou que crie novas formas de responsabilizações que agridam menos o ser humano. 

Isso ocorre, pois a presença dos Direitos Humanos é fundamental para que não existam um alvo 

do sistema carcerário, bem como modifique aquela pessoa que transgrediu socialmente. 
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4 ENCARCERAMENTO EM MASSA E DIREITOS HUMANOS 

Esse capítulo se destina a demonstrar como há uma conexão entre o fenômeno do 

encarceramento em massa e os Direitos Humanos, trazendo esse como ponto central da 

problemática. O Princípio Constitucional da dignidade da pessoa humana é aquele que norteia todo 

a legislação brasileira, e garante que todo brasileiro seja tratado de forma humana e digna. Nesse 

sentido, este capítulo irá relacionar o sistema prisional com este princípio e os Direitos Humanos, 

a fim de mostrar a importância destes para a recuperação do ser humano, quando transgredi 

socialmente e que atualmente, infelizmente, eles não estão sendo respeitados dentro e fora das 

penitenciárias. 

 

4.1 Princípio Constitucional da dignidade da pessoa humana 

A proteção da dignidade da pessoa humana tomou forma nos textos constitucionais 

após a Segunda Guerra Mundial, como reação ao nazismo e ao fascismo, os quais violaram a 

dignidade de inúmeros seres humanos, através da tortura, violência corporal e psicológica. Assim, 

a dignidade humana passa a ser um princípio do plano normativo e ético nos Estados. Nesse 

sentido, os Estados, que aderiram tal princípio, em suas constituições devem proteger e cumprir, 

erradicando todos os tipos de violações à dignidade da pessoa humana. 

A Segunda Guerra Mundial foi marcada pela ruptura dos direitos humanos, diante a 

tanta barbárie, atrocidades, destruição e descartabilidade da pessoa humana, protagonizada por 

pessoas desta época. O Pós Guerra, foi o momento de reconstrução destes direitos perdidos. Diante 

disso, percebeu-se a necessidade de se criar o chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos 

e o Direito Constitucional, baseado na dignidade da pessoa humana. Este ficou sendo conhecido 

como o lema do movimento do constitucionalismo, no século XVIII, no qual começaram a aparecer 

as primeiras constituições escritas, as quais limitavam o poder do Estado e preservam os direitos 

sociais. 

O conceito deste princípio consiste em reconhecer o valor do homem em sua dimensão 

de liberdade, bem como de que o próprio Estado se constrói baseando-se nesse princípio, uma vez 

que a própria Constituição limita o poder estatal, exercendo a democracia. A dignidade passa a ser 

a qualidade intrínseca da pessoa humana, independentemente de sua origem, raça, sexo, cor, idade 
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e condição social, não podendo ser renunciado ou alienado. Esse princípio se torna a base para um 

Estado Democrático de Direito, além de ser base para criação de outros princípios jurídicos.  

Flavia Piovesan afirma que: 

Como se tem percebido, para além de se configurar em princípio constitucional 

fundamental, a dignidade da pessoa humana possui um quid que a individualiza de todas 

as demais normas dos ordenamentos aqui estudados, dentre eles o brasileiro. Assim, 

deitando seus próprios fundamentos no ser humano em si mesmo, como ente final, e não 

como meio, em reação à sucessão de horrores praticados pelo próprio ser humano, 
lastreado no próprio direito positivo, é esse princípio, imperante nos documentos 

constitucionais democráticos, que unifica e centraliza todo o sistema; e que, com 

prioridade, reforça a necessária doutrina da força normativa dos princípios constitucionais 

fundamentais. A dignidade humana simboliza, deste modo, um verdadeiro superprincípio 

constitucional, a norma maior a orientar o constitucionalismo contemporâneo, doando-lhe 

especial racionalidade, unidade e sentido. (PIOVESAN, 2012, p. 284) 

 

Diante das atrocidades e barbáries ocorridas na Segunda Guerra Mundial, o Brasil, 

como os demais países ocidentais elaboraram seus textos constitucionais com status aberto aos 

princípios e baseando-se nos valores da dignidade humana. Com isso, o Brasil passa a ser 

incompatível com a vigência do regime militar ditatorial, marcando assim o surgimento da 

Constituição de 1988. Assim, o Direito Constitucional passa a ser um ramo político do sistema 

jurídico, bem como o principal referencial de justiça e proteção da humanidade. 

No Direito Constitucional Brasileiro este princípio está disposto na Constituição 

Federal em seu art.1º (BRASIL, 1988, s/p): “A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 

de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana”. Dessa forma, 

percebe-se que a Constituição Federal, que é a base para todo Direito brasileiro, tem como 

fundamento principal o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

Por fim conclui-se que, igualmente ao pensamento de Flavia Piovesan (PIOVESAN, 

2012, p. 274): “princípio da dignidade da pessoa humana no sistema constitucional brasileiro, 

enquanto princípio fundamental a prevalecer em relação a todos os demais, doando especial sentido 

e racionalidade à ordem jurídica inaugurada em 1988”.  

 

4.2 Direitos Humanos nas Prisões Brasileiras 

Pode-se afirmar que são observados os direitos humanos dentro das penitenciárias 

brasileiras? Diante das inúmeras denúncias feitas pelas famílias de pessoas privadas de liberdade, 
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e até mesmo relatadas pelos detentos, as quais foram expostas em capítulos anteriores, percebe-se 

que o princípio já destacado acima, da dignidade da pessoa humana, que é fundamento básico da 

Constituição Federal, e os próprios Direitos Humanos, não estão sendo respeitados dentro do 

sistema prisional. 

A prática da tortura física e psicológica, a violência contra os corpos como forma de 

pena advém da época medieval, em que não haviam os direitos humanos. A Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, em 1948, foi o primeiro instrumento internacional a proibir a tortura 

(DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948, s/p): “Artigo V: Ninguém 

será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante”. Após este 

instrumento foi firmado, em 1984, a Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas 

cruéis, desumanas ou degradantes e a Convenção interamericana para prevenir e punir a tortura, 

estas foram aprovadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Assim, essa proteção aos 

apenados privados de liberdade fica ainda mais consistente. Entretanto, não é o que se vê na prática, 

pelo contrário, estes não estão sendo respeitados no Sistema Penal Brasileiro. 

Além disso, é o Brasil signatário da Convenção contra a tortura e outros tratamentos 

ou penas cruéis, desumanas ou degradantes em 15 de fevereiro de 1991, através do decreto de nº 

40. O objetivo era erradicar qualquer tipo de violência ou tortura na sociedade, principalmente por 

parte do Estado. Tortura para esta convenção consiste em:  

[...] 1. Para os fins da presente Convenção, o termo "tortura" designa qualquer ato pelo 
qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a 

uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões; de 

castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter 

cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo 

baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são 

infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, 

ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará 

como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções 

legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. (BRASIL, 1991, s/p) 

 

Apesar destes instrumentos de proteção aos privados de liberdade, é perceptível a 

presença de violência, tortura física e psicológica atrás das grades, as quais foram caracterizadas 

pelo Decreto de nº 40. Ou seja, o Estado brasileiro vem violando suas próprias normas, ou até 

mesmo se omitindo diante elas. Esses fatos começam na maioria das vezes nas abordagens 

policiais, que hoje em dia estão sendo na sua maioria de forma violenta, e nos interrogatórios 
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policiais. Além do mais, estes fatos se perpetuam quando do ingresso nas penitenciárias, Juliana 

Borges, aponta isso claramente, com dados comprobatórios: 

Se pensarmos na realidade nas periferias e favelas hoje, e nas constantes violações de 

direitos humanos presentes em denúncias de ações de um braço indispensável da justiça 
criminal, que é a Polícia, inclusive sendo celebrada em filmes de grande sucesso nacional, 

podemos afirmar que a tortura permanece como via, não ligada diretamente ao Judiciário, 

mas como prática constante do aparato de vigilância e repressão. A prática ainda é, 

infelizmente, recorrente no país e, a meu ver, mantém os fortes laços com o processo de 

formação do Estado brasileiro. Segundo estudo realizado por importantes instituições de 

combate à tortura, em 2015, 61% dos acusados de crimes de tortura são agentes públicos, 

frente a 37% de agentes privados. Quando perpetradas por agentes públicas, as motivações 

principais foram para obter informações ou confissão; no caso dos agentes privados, a 

motivação destacada é de castigo. 64% destes crimes ocorrem em ambiente residencial ou 

em locais de retenção, ou seja, a oportunidade, a certeza de que não haverá qualquer 

questionamento à prática, um total desrespeito ao ambiente privado e do que significa a 

tutela do Estado diante de uma pessoa em privação de liberdade, em sua maioria periférica 
se negras, denota como está arraigada, ainda, o cerne punitivo escravocrata e de ideias 

medievais em nossa sociedade, principalmente nas instituições de caráter repressivo e de 

controle social. (BORGES, 2019, p. 37) 

 

Além dessas denúncias feitas pela autora Juliana Borges, percebe-se outras frentes que 

também, estão sempre relatando esses acontecidos, dentro e fora da prisão. Nos capítulos anteriores 

foi demonstrado inúmeros acontecimentos dentro das prisões brasileiras, principalmente no tocante 

a tortura física e psicológica. No dia 22 de agosto a frente Desencarcera Brasil, fez uma Live-Ato, 

na qual foi denunciado, por familiares e amigos de pessoas em privação de liberdade, diversas 

formas de violência e tortura que ocorrem nas prisões de Minas Gerais. 

A maioria dos relatos consistiram em demonstrar que ocorrem diversas formas de 

abuso de poder por parte dos agentes penitenciários. Uma das situações mais recorrentes são as 

agressões que estes indivíduos são submetidos, com tiros de borracha, socos e etc. Quando os 

próprios detentos em situação de cárcere denunciam as autoridades este tipo de maus-tratos, os 

mesmos são retribuídos com mais represália e violência. Outra, e mais presente é a superlotação 

de detentos nas celas carcerárias que ocorrem corriqueiramente, o que causa, segundo os familiares, 

a ausência de higienização nesses espaços, inclusive a higienização pessoal de cada um. Assim, os 

encarcerados dependem da própria família, para garantir esses utensílios, e infelizmente quem não 

possui pessoas que os apoiam, ficam sem nada. 

Outros relatos se referem a alimentação dentro das prisões. Segundo os familiares, as 

empresas que prestam esse serviço para o governo muitas das vezes fornecem alimentos estragados 

ou azedos, não havendo fiscalização sobre esses produtos. Além disso, muitos afirmam que ficam 
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dias sem alimentação alguma. Outro ponto relatado é a falta de medicamentos e consultas dentro 

das prisões, objeto de reclamação dos presos que se sentem mal, mas não são socorridos. Uma 

história em específico chama a atenção, na medida em que uma irmã de um detento conta, que seu 

irmão estava passando muito mal, e mesmo chamando os agentes penitenciários, ele não era 

atendido. Até que em um determinado momento os seus companheiros de cela começaram uma 

revolta dentro da cela e somente neste momento o interno foi atendido, chegando no hospital em 

estado grave, o que poderia ser evitado se tivesse sido atendido anteriormente. 

Além disso, os detentos denunciam que muitas das vezes não há luz, água ou camas 

suficientes para todos. Muitos dos remédios enviados pelos familiares não são entregues, nem 

mesmos os de uso diário. As consequências destes fatos, muitas das vezes é a própria morte do 

encarcerado, o que as famílias denunciam o tempo todo, mortes sem justificativas, seja por falta de 

remédio, por violência, tortura ou desidratação. 

Um outro problema relatado são as transferências imotivadas. De acordo com a Lei de 

Execução Penal, o apenado que cumpre pena privativa de liberdade deve cumprir a sua pena em 

um presídio próximo ao seu domicilio ou no mesmo domicilio. Isso ocorre, pois os familiares 

devem ter acesso facilitado para as visitas, o que ajuda a pessoa em situação de prisão, a se 

reconstruir, e manter o convívio com a sociedade, para que seja mais fácil o seu retorno à 

comunidade. Isso faz parte do processo da ressocialização imposta por esse sistema, entretanto 

muitas das vezes não é o que ocorre, pois muitos são transferidos para longe das suas famílias, que 

por sua vez não possuem condições financeiras para se deslocarem em grandes distâncias.  

A chegada do COVID-19, abalou todas as estruturas da sociedade, o que não foi 

diferente no sistema prisional, que antes de tudo isso ocorrer, já estava em um processo de 

decadência. Essas pessoas já viviam diariamente em isolamento social, em uma eterna quarentena. 

Com a pandemia e o espalhamento do vírus a situação dentro dos presídios se agravou ainda mais, 

pois as famílias relataram que o contagio do vírus dentro das prisões era muito rápido, ainda mais 

nas condições precárias em que se encontram. Ademais, as famílias tiveram suas visitas e qualquer 

forma de contato com os detentos suspensos. Somente depois de muito tempo começaram a realizar 

ligações telefônicas e visitas virtuais e, mesmo assim, há relatos de que não foram realizadas da 

melhor forma. 
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Diante dessa situação, os familiares e amigos, relatam que, mesmo em tempo de 

calamidades, os encarcerados continuaram sem atendimento médico e muitos deles morreram pela 

doença. Diante de tantos relatos, percebe-se há a presença de várias formas de tortura física e 

psicológica dentro do sistema penitenciário. O grande objetivo da privação de liberdade, como 

forma de punição, não está sendo cumprido, e inúmeros direitos do homem, conquistados a tempos 

atrás não estão sendo respeitados pelas próprias autoridades públicas, as quais deveriam garanti-

los. Esse grupo é diariamente torturado e violentado de todas as formas, pois não são considerados 

como membros da sociedade, pelo simples fato de terem cometido erros. Ademais, além destes, 

seus familiares também são marginalizados, e excluídos da sociedade. 

Percebe-se uma nítida omissão estatal, com inversão de papéis, perante aqueles os quais 

ele deveria resguardar a integridade. Isso ocorre porque o Estado mais viola Direitos do que os 

protege. Ocorre que essa omissão muitas das vezes passa despercebido, ou as pessoas fecham os 

olhos para tal. Não existe uma fiscalização direta para isso, bem como algum tipo de penalidade 

para o administrador público omisso. Ao serem presos, os indivíduos perdem seus direitos políticos 

como determina a legislação, ou seja, a pessoa perde o exercício de sua democracia, como o direito 

ao voto. Assim, muitos dos políticos não se preocupam com essas pessoas ou com essas 

problemáticas, pois estes teoricamente não irão fazer diferença nas eleições. 

É necessário destacar que a tortura e a prisão ou outra forma de privação da liberdade 

física grave, em violação as normas fundamentais de direito internacional, são considerados crimes 

contra a humanidade a qualquer população civil. Isso é possível pela criação do Tribunal Penal 

Internacional, que dispõe em seu estatuto, no art.7º, o qual todos os Estados-partes devem respeitá-

lo, bem como podem ser julgados e processados caso não o cumpra. O Brasil é signatário deste 

acordo, e promulgou o estatuto, através do Decreto de nº 4.388 em 25 de setembro de 2002, assim 

está disposto, em seu artigo. 7º:  

[...] Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "crime contra a humanidade", 

qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque, generalizado 

ou sistemático, contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque: [...] 

e) Prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave, em violação das normas 

fundamentais de direito internacional; f) Tortura; (BRASIL, 2002, s/p) 

 

Neste mesmo contexto, na segunda parte do artigo7º, se prevê o conceito de tortura: 

[...] Para efeitos do parágrafo 1º: [...] e) Por "tortura" entende-se o ato por meio do qual 

uma dor ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são intencionalmente causados a uma 

pessoa que esteja sob a custódia ou o controle do acusado; este termo não compreende a 
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dor ou os sofrimentos resultantes unicamente de sanções legais, inerentes a essas sanções 

ou por elas ocasionadas. (BRASIL, 2002, s/p) 

 

Devido a omissão Estatal do Brasil, perante tantas violações nas penitenciárias 

relatadas ao longo deste capítulo, bem como a falta de acessibilidade em direitos básicos aos 

cidadãos brasileiros, como moradia, trabalho e uma boa qualidade de vida. Nota-se que o Brasil se 

enquadra em um país parte, que poderia qualquer tempo ser julgado e processado em razão dessas 

denúncias.  

O impacto da ausência dos Direitos Humanos nas prisões não é positivo, por óbvio. 

Isso ocorre, pois quando o indivíduo passa um bom tempo isolado da humanidade coletiva, o 

sujeito, regressa ao estado de natureza, no qual para este não há sociedade, não há regras, então ele 

vai se sentir no direito de fazer o que quiser. A consequência disso é a reincidência no cometimento 

de crimes, uma vez que este não se sente mais parte da sociedade, e sim como um lixo humano, 

expressão utilizada pelos autores Mariza Rios e Newton Teixeira: 

Demonstração cabal de negação dos direitos humanos é tornar as pessoas “lixo humano”, 

caracterizado pela rejeição delas, que são descartadas, eis que não mais necessárias ao 
funcionamento da economia capitalista. É uma maneira de excluir e, por conseguinte, de 

aprofundar a desigualdade e aumentar a pobreza, miséria e humilhação. (CARVALHO, 

RIOS, 2018, p.267) 

 

Em suma, percebe-se que o Princípio da Dignidade Humana e os Direitos Humanos, 

são essenciais para impactar positivamente na realidade do encarceramento em massa, de forma a 

diminuir e erradicar esse fenômeno, bem como findar qualquer forma de tortura contra essas 

pessoas. Negar qualquer tipo de assistência ao sentenciado e a própria família, é ignorar por 

completo que um dia essa pessoa retornará ao convívio social, mas de uma forma muito pior do 

que ela ingressou no cárcere. 
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5 AS CAUSAS DO ENCARCERAMENTO EM MASSA 

Para entendermos o fenômeno do encarceramento em massa, é preciso que pensemos 

nas causas dele. Neste capítulo serão apresentados estas causas, bem como as razões para estes 

acontecimentos. Sendo assim, será possível conectar os Direitos Humanos e as Políticas Públicas 

com essas causas, a fim diminuir ou erradicar o fenômeno do Encarceramento em Massa. 

 

5.1 A visão cíclica do encarceramento 

Uma das hipóteses que foi levantada no Projeto de Pesquisa, acerca da temática 

trabalhada, consiste em: supõem-se que o encarceramento em massa é uma questão cíclica. O ponto 

de partida desse acontecimento consiste na baixa qualidade de ensino e educação pública no Brasil. 

A consequência disso é a geração de pessoas desinformadas, de baixa renda e com pouca 

expectativa de crescimento profissional e de vida, o que faz com que muitas delas encontrem no 

crime uma saída para todos os problemas. A causa disso é uma grave omissão estatal, que não 

fornece qualidade de vida para as pessoas. Ao sair da prisão o indivíduo tem dificuldades de 

integrar-se na sociedade, e acaba reincidindo, retomando a sequência cíclica. Com a aplicação de 

políticas públicas qualificadas em Direitos Humanos, é possível quebrar esse ciclo. 

Esta hipótese foi confirmada na medida em que se percebe que a educação é a base 

para qualquer sociedade ter um bom desenvolvimento social e econômico. É dever do Estado 

proporcionar essa educação de qualidade e acessível a todos. Entretanto, não é o que se vê no 

Brasil. Isto, é nitidamente percebido quando se trata de dados estatísticos da educação brasileira, 

em comparação com outros países.  

Segundo os dados do PISA6 , em 2018, o Brasil se encontra em uma amarga posição. 

Diego de Oliveira Pinto afirma que (PINTO, 2019, s/p): “o Brasil ocupa a 58º e 60º lugar em leitura, 

entre 66º e 68º em ciências e entre 72º e 74º em matemática”. Ele ainda afirmar que “A nota de 

escolas particulares de elite do Brasil colocaria o país na 5º posição do ranking mundial de leitura 

do PISA.)”. Nota-se que o Brasil está bem abaixo do esperado, no tocante à educação, sendo que 

o Estado deveria investir em uma educação de qualidade para as escolas públicas, que está a cada 

 

6 Programa Internacional de Avaliação de Alunos 
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dia mais defasada, conforme se percebe nas posições alcançadas, em comparação com outros 

países. 

Outros dados preocupantes, que segundo especialistas o cenário da educação brasileira 

é alarmante. De acordo com o IDEB, as metas estabelecidas nos últimos anos não foram alcançadas 

pela juventude brasileira, entre 2013 a 2019: 
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Fonte: IDEB, 20197 

Esses índices refletem no resultado que temos hoje de encarceramento em massa da 

população jovem brasileira. Isso ocorre, pois a educação é fonte primária para o ingresso em uma 

sociedade, com ela a criança é capaz de aprender e ser ensinada os valores morais, a ética e as 

regras sociais. Ocorre que muitas famílias brasileiras são desestruturadas neste ponto, e são 

insuficientes na educação básica de seus filhos, por diversos motivos. Com isso, fica a cargo das 

escolas, bem como do Estado fornecer uma educação de qualidade para estas pessoas, a fim de se 

tornarem cidadãos no futuro, e de não transgredirem socialmente. 

Ocorre que o Estado é totalmente omisso nesses quesitos. Apesar de terem profissionais 

capacitados, aprovados em concursos, e que querem contribuir para o crescimento pessoal e 

profissional destes jovens, os professores não possuem condições adequadas para o fornecimento 

das aulas. Muitas das escolas públicas brasileiras não possuem uma infraestrutura adequada para 

receber estes alunos, como salas devidamente equipadas, material escolar de qualidade, a estrutura 

física das escolas muitas vezes não comporta o número de alunos, um acompanhamento 

personificado para cada aluno, a fim de entender o que se passa fora das escolas. Isso tudo contribui 

para a evasão escolar antes de concluir os estudos. 

Um país sem educação escolar de qualidade está fadado ao fracasso em seu 

desenvolvimento. A educação está diretamente ligada com a formação do senso crítico de cada ser 

humano, seja ela feita em casa ou na escola. Com os baixos índices de educação, o que tende 

acontecer é a evasão escolar. Em decorrência desta situação, muitas vezes, crianças e jovens, que 

não possuem orientação, acabam encontrando no mundo do crime uma saída para as problemáticas 

sociais, uma vez que são facilmente manipuláveis, podendo ser moldadas por pessoas de má índole. 

Outro ponto que causa a evasão escolar é a falta de apoio da família, bem como do 

Estado. A criança quando é incentivada, estimulada e apoiada desde de muito nova, terá uma visão 

de vida diferente da criança que não pode estudar ou não tem acesso a um ensino de qualidade. 

Muitas crianças brasileiras deixam de frequentar a escola para trabalhar, uma vez que os pais não 

apoiam os estudos ou que muitas vezes precisa que o filho trabalhe para não passarem fome. 

Inúmeras delas são atraídas e manipuladas a entrar no mundo do tráfico de drogas, e a partir disso 

 
7 IDEB. IDEB - Resultados e Metas: IDEB e Projeções para o BRASIL. Brasília: IDEB, 2020. 
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possuem uma visão da vida diferente da criança que é assistida, por mais que ela saiba que aquilo 

é errado. Essa situação é a mais recorrente do que se pode imaginar no Brasil.  

Em julho de 2018, a frente Observatório de Favelas, através do Jornal Extra, efetivou 

várias entrevistas com crianças das favelas, realizadas entre maio de 2017 e abril de 2018. O 

resultado é preocupante, segundo Louise Queiroga, autora da reportagem (QUEIROGA, 2018, s/p): 

“O número de crianças com idade entre 10 e 12 anos que entram para o tráfico de drogas no Rio 

de Janeiro passou de 6,5% em 2006 para 13% em 2017, segundo uma pesquisa do Observatório de 

Favelas divulgada nesta terça-feira”. Percebe-se o nítido crescimento no número de crianças que 

se envolvem nessas atividades. 

Sobre o que levam esses jovens a participarem dessas práticas, também foi revelado: 

As principais motivações para fazer parte do tráfico de drogas são "ajudar em casa" e 

"ganhar muito dinheiro", mencionadas por 62,1% e 47, 5%, respectivamente. Essas razões 
também foram citadas para permanecer na atividade criminosa. A dificuldade em se inserir 

no mercado de trabalho foi mencionada por 11,1% dos entrevistados. Outras apresentadas 

são "relação com amigos" (15,3, %) e a "adrenalina decorrente da atividade" (14,6%). O 

dinheiro que recebem no tráfico é gasto principalmente com necessidades básicas e 

desejos de consumo imediatos. A pesquisa revela que 77,4% disseram usar os rendimentos 

com a família, 68,2% com a compra de roupas e 51,7% com atividades de lazer. Por outro 

lado, 10,3% mencionam utilizar este recurso para a compra de drogas, e apenas 3,8% 

afirmaram realizar algum tipo de poupança ou investimento. (QUEIROGA, 2018, s/p) 

 

Fica evidente que as motivações para se inserirem nesse meio é sobreviver a uma 

sociedade que os exclui e marginaliza, bem como de um Estado que fecham os olhos para essa 

população em situação de pobreza. A consequência disso é clara, pois a mesma reportagem revela 

(QUEIROGA, 2018, s/p): “A publicação indica ainda que 78,2% não frequentam a escola, mas 

21,8% disseram continuar estudando. Segundo os pesquisadores, essa distinção acontece 

principalmente devido à forma como entram no tráfico”. Assim, a maioria dessas crianças ou vão 

morrer nesse meio ou irão para o sistema prisional, alimentando esse fenômeno do encarceramento 

em massa. 

Através desses estudos e dados estatísticos é ensinado que o encarceramento em massa 

possui uma visão cíclica, que começa na base da sociedade, que é a educação e a qualidade de vida 

das pessoas, desde uma boa moradia ao um bom sistema de saúde e sanitário, o que não vemos nas 

comunidades de hoje. A desigualdade social entre classes é cada dia maior, junto a omissão estatal, 

o que só aumenta a criminalidade e discriminação no Brasil.  
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De acordo com o art. 10 da Lei de Execução Penal (BRASIL, 1984, s/p): “A assistência 

ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à 

convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso”. Entretanto, isso 

não é cumprido, pois como já relatado em capítulos anteriores a ausência de Direitos Humanos, 

cumulados com várias formas de tortura e violências, faz com que muitas dessas pessoas se tornem 

piores do que antes de adentrarem no sistema.  

Sendo assim, após o cumprimento da pena privativa de liberdade o indivíduo continua 

sem suporte do Estado ou até da sociedade, bem como de seus familiares. Muitos dos egressos são 

rejeitados e ainda mais excluídos por terem uma mancha em seu passado. Isso ocorre, pois a 

sociedade tem sua mente condicionada no sentido de que a pessoa que transgredi socialmente é de 

índole ruim, no qual não merece uma oportunidade, ou seja, não se reconhece que os seres humanos 

são sujeitos de erros. Além do que, para estas pessoas a única forma de retribuição por esta 

transgressão é a privação de liberdade. Juliana Borges, deixa claro: 

Nosso pensamento é condicionado a pensar as prisões como algo inevitável para quaisquer 

transgressões convencionadas socialmente. Ou seja, a punição já foi naturalizada no 

imaginário social. Neste sentido, muita vez, ativistas que questionam o Status punitivista 

e chegam, até, a defender o chamado abolicionismo penal são considerados meros 

sonhadores e defensores de algo impensável, se não impossível. Mas as perguntas que 

devemos nos fazer são: as prisões estão sendo espaços de real ressocialização como se 

propõe? Como surge esta ideia da privação de liberdade como uma pena para uma quebra 

de convenções e contratos sociais? São as prisões as únicas formas de tratar de certas 

quebras de acordo sociais? (BORGES, 2019, p. 35) 

 

Com isso, essas pessoas muitas das vezes não tem um lugar para ir ou não conseguem 

um trabalho digno, não conseguindo se inserir novamente na sociedade e acabam cometendo novos 

crimes, aumentando o índice de reincidência. É perceptível que mesmo ao sair do sistema prisional 

essas pessoas continuam perdendo seus direitos, que por sua vez são garantidos pela legislação 

brasileira. 

Por fim, percebe-se o quão é primordial que se invista em políticas públicas voltadas 

aos Direitos Humanos, capazes de quebrarem esse longo ciclo, seja reformando a educação pública 

brasileira, ou o fornecimento de qualidade de vida acessível a toda a população. Além disso, 

realizar também uma reforma do sistema prisional, tanto criando medidas para diminuir o 

encarceramento, quanto fornecer um cumprimento da pena que respeite a dignidade dessas pessoas, 
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bem como fornecer um apoio para quando findar o cumprimento da pena, de forma que esses 

indivíduos sejam acolhidos novamente na sociedade.  

 

5.2 Tráfico de drogas e o encarceramento em massa 

É necessário considerar que a população carcerária vem aumentando a cada ano que 

passa, o número de pessoas que cometem crimes de tráfico de drogas ou de roubo são a maioria. 

Em uma reportagem feita pelo Jornal Gazeta do Povo, em uma entrevista coletiva a imprensa em 

fevereiro de 2020, o ex Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro e o Diretor do Depen, 

afirmaram que (KADANUS, 2020, s/p): “a maior parte das pessoas que estavam presas até junho 

de 2019 cometeu crimes relacionados à lei de drogas (39,4%). Apenas 11,31% são presos por 

crimes contra a pessoa, como homicídio, aborto, ameaça, violência doméstica e auxílio a suicídio, 

entre outros.” 

No último levantamento feito pelo INFOPEN8, foi constatado que 30% da população 

carcerária era composta por pessoas que cometeram crimes relacionados com o tráfico de drogas, 

21% por roubo, e 16% por homicídio, entre outros. Percebe-se que, então, que umas das grandes 

causas para o encarceramento em massa é a guerra contra as drogas, que começou em meados do 

século XX, e vem se agravando mais a cada dia. 

O tráfico de drogas faz parte, também, da hipótese cíclica do encarceramento em massa 

expressa no capítulo anterior. Juliana Borges aponta as razões pelas quais isso vem ocorrendo 

(BORGES, 2019, p.21): “Tráfico de drogas e roubo são a maioria dos atos infracionais e os 

argumentos apresentados não diferem: vulnerabilidades sociais, necessidade de sustento dos filhos 

e família, desestruturação familiar, violência e abuso doméstico-sexual”. Estas questões, para 

Juliana Borges, fazem parte de resquícios deixados pelo Brasil escravocrata, na medida em que a 

Justiça criminal se torna um sistema racializado de controle social. Isso ocorre, pois segundo a 

autora: 

Muitos estudiosos e ativistas têm afirmado, e comprovado, que a Guerra às Drogas é a 

narrativa central desta engrenagem redesenhada. Uma das experiências que tem 

organizado está narrativa articulada entre o sistema de justiça criminal, a política de guerra 
às drogas e o racismo no Brasil é a Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. 

18. O discurso de epidemia e de amedrontamento da população em relação às substâncias 

ilícitas cria o caldo necessário para a militarização de territórios periféricos sob o verniz 

 
8 Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 
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de enfrentamento a este “problema” social. Sendo assim, o sistema mantém em 

funcionamento de sua engrenagem pela criminalização, controle e vigilância ostensiva 

destes territórios e extermínio que se justifica e tem sustentação social de jovens 

supostamente envolvidos no pequeno tráfico. (BORGES, 2019, p. 23 e 24) 

 

Em relação aos dados estatísticos envolvendo os gêneros, comprovam ainda mais as 

ideias expostas por Juliana Borges: 

O tráfico lidera as tipificações para o encarceramento. 26% da população prisional 

masculina está presa por tráfico, enquanto que dentre as mulheres, 62% delas estão 

encarceradas por esta tipificação. 54% destas pessoas cumprem penas de até 8 anos, o que 

demonstra que o aprisionamento tem sido a única decisão diante de pequenos delitos. 

(BORGES, 2019, p. 24) 

 

O mercado das drogas vem aumentando cada dia mais e se tornando mais rentoso. 

Entretanto, é nítido o contraste exposto neste meio, uma vez que as pessoas que praticam este tipo 

de crime continuam pobres, de classe baixa e vivendo sobre condições sub-humana. À primeira 

vista o que se pode supor é que o lucro bruto deste meio é destinado aos grandes traficantes, os 

quais administram todo este negócio, como se fosse uma atividade lícita de empresários. Mas, 

quem mantém todo esse sistema, são os chamados operários, aqueles que estão à frente das vendas, 

correndo riscos de vida e de serem apreendidos e também os usuários de drogas, pois por ser tratar 

de um vício, estão sempre comprando e incentivando a propagação deste meio. 

Além disso, o que fortalece esse mercado é o fato de que esse mercado criou nas 

comunidades um Estado Paralelo, no qual quem determina as normas sociais é o tráfico de drogas. 

O Estado brasileiro perdeu o controle destes lugares, e os grandes traficantes dominaram estes 

espaços, que já sofriam por estarem abandonados pelos estados, uma vez que a periferia vive a 

margem da sociedade. Sendo assim, como não há a presença do Estado, o mercado do tráfico de 

drogas só vem aumentando, e continuará empobrecendo as pessoas que vivem na comunidade, pois 

as regras que valem não são as da Constituição Federal.  

É relevante ressaltar, portanto, que a Guerra às drogas é uma questão de saúde pública 

e ausência do Estado. Primeiro seria necessário que houvessem políticas públicas voltadas para a 

saúde das pessoas que estão em estado de vício, para que elas sejam recuperadas e tenham suas 

saúdes restabelecidas, e deixem de alimentar esse sistema. É necessário também que haja uma 

imediata intervenção estatal, para resgatar a paz nas comunidades, a fim de que as pessoas não 

sejam afetadas por esta problemática, tenham suas vidas restabelecidas e vivam sobre a proteção 

estatal que está disposta na Constituição Federal. 
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5.3 Diálogo entre os poderes e o sistema prisional 

Outra hipótese levantada no Projeto de Pesquisa, na qual revela uma das causas para o 

encarceramento em massa consiste no fato de não haver um diálogo entre o poder judiciário que 

emite as condenações e a quantidade de vagas no sistema prisional. Isso ocorre, pois há uma série 

de condenações em favor da privação de liberdade, sem ao menos checar se existe uma vaga em 

determinado estabelecimento prisional ou se existe outra alternativa de punição, pela transgressão. 

As Políticas Públicas direcionados aos Direitos Humanos, é um excelente instrumento capaz de 

mediar uma conexão entre os dois sistemas.  

É importante considerar que atualmente há pouco diálogo entre os poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário, principalmente no tocante a política de segurança nacional no sistema 

prisional. Em primeiro lugar, isso se percebe nítido quando se vê a situação de superlotação dentro 

das penitenciárias, na qual a maioria ou pode-se dizer todas as penitenciárias ultrapassam o limite 

de pessoas capaz de suportar aquele local. Ou seja, o que se pode concluir é que primeiro o Poder 

Executivo, o qual deveria controlar a lotação limite dos espaços penais, está falhando. Apesar de a 

criação de espaços penitenciários resolver o problema da superlotação, não irá resolver o problema 

do encarceramento em massa, tampouco diminuirá a criminalidade. 

É relevante destacar que o número de pessoas presas injustamente cresce diariamente, 

por erro do judiciário brasileiro. Essas vítimas são negras, pobres, periféricas e que possuem menos 

acesso à justiça. Isso se dá porque há uma falha de comunicação entre os poderes na medida em 

que muitas prisões estão sendo arbitrárias, com pouco fundamento em provas e na própria 

legislação. Ocorre que falta muita qualidade e embasamento nas investigações criminais, tanto pela 

falta de recurso provido pelo governo, quanto pela capacitação dos profissionais.  

Um dos exemplos disso, foi o caso do jovem Douglas, preso acusado de portar uma 

mochila com drogas. Mas, existiram provas contundentes, através de um vídeo, no qual mostra 

Douglas sem mochila e com um bebê no colo. Este caso foi mostrado pelo Fantástico, através de 

um projeto chamado “Projetos Inocentes”, o qual busca defender pessoas e demonstrar sua 

inocência, através de erros judiciais. 

Os presos provisórios são aqueles que estão presos aguardando o seu julgamento, ou 

seja, ainda não há sentença transitada em julgada, mas o indivíduo fica preso, a pedido do 
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Ministério Público, ou de autoridades policias. Essas prisões são baseadas em manter a ordem 

pública, uma vez que esse indivíduo poderia vir a interferir nas investigações ou efetuar fuga, mas 

isso deve ser comprovado. 

De acordo com dados fornecidos pelo DEPEN:  

O percentual de presos provisórios (sem uma condenação) manteve-se estável em 

aproximadamente 33%. O crescimento da população carcerária que, de acordo com 

projeção feita em dezembro de 2018, seria de 8,3% por ano, não se confirmou. De 2017 

para 2018, o crescimento chegou a 2,97%. E do último semestre de 2018 para o primeiro 

de 2019 foi de 3,89%. (DEPEN, 2019) 

 

Em 2019, os presos sem condenação representavam 40% da população carcerária. Isso 

é um número preocupante, uma vez que demonstra que se está retirando a liberdade de muitas 

pessoas sem antes ter passado por um devido processo legal, o qual exige o Direito Processual 

Penal Brasileiro. Esses números não deveriam ser tão altos, pois se houvesse um diálogo entre os 

poderes esse julgamento seria muito mais célere, e as privações de liberdade seriam somente de 

pessoas com julgamentos já realizados. Assim, a situação dos presos provisórios deve ser revista 

imediatamente. 

Nesse sentido, percebe-se que se houvesse mais diálogo entre os poderes públicos. 

poderia ser alcançado o desencarceramento da população brasileira, atingindo, inclusive, a 

diminuição da criminalidade com esse trabalho em conjunto, pois os três poderes formam a base 

da sociedade brasileira. Além do mais, é preciso que essa temática seja pauta das agendas nacionais 

de todos os poderes, buscando a mudança do cenário atual. 

Assim, definindo as principais causas do encarceramento, qual sejam a questão cíclica 

entre a base educacional e profissional, estrutura familiar e atuação estatal, bem como o tráfico de 

drogas e ausência de diálogo entre os poderes, pode-se compreender melhor as raízes do 

encarceramento em massa. Por meio dessas definições é possível constatar os limites da política 

de segurança nacional no sistema prisional, atingidas através de Políticas Públicas pautadas nos 

Direitos Humanos. 
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6 LIMITES DA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA NO SISTEMA PRISIONAL 

6.1 Existem políticas Públicas voltadas ao fim do encarceramento em massa? 

É necessário considerar que existem muitas frentes empenhadas em finalizar o 

encarceramento em massa, como o Desencarcera Brasil, Desencarcera Minas Gerais, a Pastoral 

Carcerária entre outras espalhadas pelo Brasil. Todos estes são compostos por familiares, amigos 

de pessoas em situação de cárcere, bem como por pessoas da comunidade, os quais se preocupam 

com a situação pelo qual o Brasil se encontra hoje, principalmente com as realidades existentes 

dentro das prisões. Isso ocorre devido a omissão estatal para com a problemática onde dificilmente 

se vê ações sendo desenvolvidas por iniciativa do Estado. 

Através destas frentes supracitadas criou-se a agenda Nacional pelo 

Desencarceramento em todo Brasil. A proposta central apontava para a exigência de um programa 

de desencarceramento que estabelecesse metas claras para a redução imediata e drástica da 

população prisional. Em 2016, a Agenda Nacional pelo Desencarceramento foi atualizada e ganhou 

maior apoio de diversos coletivos, organizações, movimentos e pastorais sociais, e todo ano é 

realizado o Encontro Nacional pelo Desencarceramento, a fim de discutir os problemas envolvendo 

o sistema penitenciário. Através destes encontros reafirmou-se a necessidade urgente de um amplo 

programa popular de desencarceramento e desmilitarização das polícias, da política e da vida, pelo 

fim da violência. 

Essa Agenda Nacional pelo Desencarceramento é um bom exemplo de investimento 

com as políticas públicas vinculadas ao Governo, uma vez que este ponto foi inserido nas 

discussões do Estado. Essa agenda também tem como objetivo oferecer algum tipo de resposta para 

a comunidade, sobre o que se passa dentro dos presídios e sobre todos os tipos de violações que 

ocorrem lá. 

Uma outra iniciativa foi as APAC’s9, que significa Associação de Assistência aos 

Condenados, criada em 1972, em São Paulo, por um grupo de voluntários cristãos, que tinha 

objetivo de dar apoio moral aos presos ou qualquer outro tipo de assistência, a qual o Estado se 

omitia. Além do mais, objetivo era auxiliar a Justiça na execução da pena, recuperando o preso, 

protegendo a sociedade, socorrendo as vítimas e promovendo a Justiça restaurativa. Essas 

 
9 Associação de Assistência aos Condenados 
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associações, portanto, se espalharam para o Brasil todo. Atualmente é uma entidade civil de direito 

privado, com personalidade jurídica própria, dedicada à recuperação e à reintegração social dos 

condenados a penas privativas de liberdade. Ela ainda opera como entidade auxiliar do poder 

Judiciário e Executivo, respectivamente, na execução penal e na administração do cumprimento 

das penas privativas de liberdade.  

Outra prática que vem acontecendo em alguns Estados brasileiros, é a Justiça 

restaurativa nas prisões. Esta é uma modalidade de justiça, pela qual se promove a mediação entre 

o autor da infração penal e a vítima, buscando um diálogo entre eles, a fim de solucionar o conflito, 

promovendo a restauração daquele que transgrediu e a aceitação do transgressor no meio social, 

por parte da comunidade. Ademais, desenvolve-se, a partir do diálogo, o sentimento de perdão na 

vítima, a fim de que ela perdoe o mal causado pelo transgressor. 

Percebe-se que são poucas as medidas tomadas pelo Estado com a finalidade de 

diminuir a criminalidade, e o encarceramento em massa. Isso ocorre, pois a maioria das 

organizações são criadas pela comunidade, que sofre com todas as omissões deixadas pela União. 

É necessário criar mais medidas incisivas, bem como qualificar as que já existem. O investimento 

em políticas públicas e nos Direitos Humanos, é algo fundamental para haja uma evolução social. 

 

6.2 Políticas públicas e os Direitos Humanos no enfrentamento ao encarceramento 

A hipótese central do presente trabalho baseia-se no fato de que é possível afirmar 

inicialmente que os instrumentos que efetivam os Direitos Humanos, consagrados tanto em âmbito 

nacional, quanto internacional, são capazes de reduzir o encarceramento em massa no sistema 

brasileiro. Isso ocorre, pois os preceitos dos direitos humanos baseiam se em garantir a dignidade 

da pessoa humana. Com isso, se esses direitos sociais fossem respeitados antes de se efetuar a 

prisão, e durante a prisão, resguardando todos os direitos deste cidadão, o ingresso e a reincidência 

diminuiriam expressivamente.  

Em primeiro lugar deve-se pensar no ponto de partida, no qual surgem a criminalidade. 

Definiu-se em capítulos anteriores que este está na educação básica de todo cidadão, e que no Brasil 

a educação escolar e comunitária está em níveis baixos em comparação a outros países. O estado 

deveria investir mais em uma educação de qualidade ou redirecionar melhor os impostos, 
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principalmente voltados para a educação básica e a profissionalizante. Hoje em dia vemos o surgir 

de inúmeras profissões, principalmente na área de tecnologia, se o Estado garantisse para cada 

adolescente uma vaga em cursos como o SENAI10, por exemplo, seria o ponto ideal para aquele 

jovem que está em fase de descobrir o que gosta, testar suas habilidades, e como consequência teria 

uma oportunidade de emprego, pois os cursos técnicos possibilitam a prática de estágios. Nota-se 

que isso é um tipo de estímulo a carreiras profissionais, pelas quais os jovens podem ter 

rentabilidade, ajudar suas famílias e ainda ter uma vida digna, ser tratado como uma pessoa 

humana. 

Estes tipos de cursos deveriam ter parcerias diretas com grandes empresas, as quais 

poderiam ter isenção de impostos, em troca de ajudar uma criança a sair do meio da criminalidade. 

Todos nós somos responsáveis por cada criança que vem a nossa sociedade, é como aquele ditado 

popular: se cada um fizer sua parte tudo pode acontecer.”. Com isso, o número de jovens inseridos 

no mercado de trabalho ao invés do mercado do tráfico seria muito maior, quebrando o ciclo, no 

qual acabaria com a base do tráfico de drogas. Isso tudo pode ser feito através de políticas públicas 

qualificadas com os Direitos Humanos, para que esse processo seja humanizado. 

É importante destacar que além de políticas voltadas à educação, é necessário que haja 

políticas públicas voltadas a saúde pública, especificamente programas mais incisivos e 

recuperativo para pessoas viciadas em drogas, a fim de acabar com esse mercado. Além de 

programas propostos nas escolas, para desestimular as crianças e adolescentes a usarem drogas e 

outros ilícitos. É fundamental construir bons exemplos nas escolas, pois isso tudo irá influenciar 

na construção do senso crítico de cada uma, e evitará que elas ingressem no mundo da 

criminalidade. 

Outro ponto que merece ser abordado é o ingresso nas penitenciárias e forma pelo qual 

essas pessoas são tratadas lá dentro. O grande objetivo do sistema prisional é fazer com que as 

pessoas que transgrediram retribuam a sociedade o mal causado, através de sua privação de 

liberdade, e assim, que nesse processo elas mudem todos os seus conceitos e preconcepções, e 

mudem para retornar diferente a sociedade. Entretanto, a forma como esse processo é feito não 

 
10 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
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vem atingindo esse objetivo, uma vez que ele é feito de forma degradante, e com a ausência de 

Direitos humanos. Nota-se que é necessária uma grande reforma no sistema prisional. 

Essa reforma pode ser feita de várias formas, a começar pela capacitação dos agentes 

penitenciários implantando o respeito a dignidade da pessoa humana, no qual todos são tratados de 

forma igual e recebendo o mínimo para sobreviver de forma digna. Quanto a recuperação destas 

pessoas o Estado poderia investir em políticas públicas focadas no trabalho do preso dentro e fora 

da prisão, para todos os tipos de regime. O mundo da tecnologia, hoje, clama por mão de obra, 

assim se essas pessoas fossem capacitadas enquanto cumprem pena, e tivessem empregos 

garantidos quando saíssem ou ao mudar de regime, seria uma forma de tentar mudar esse cenário. 

Além disso, uma assistência pessoal através da terapia é capaz de recuperar qualquer ser humano. 

Isso só seria possível se cada pessoa for estudada de forma personalizada, extraindo dela os motivos 

pelos quais a levaram a transgredir. Com isso, seria possível separar aquelas pessoas que já 

possuem personalidades criminosas por traços genéticos de quem foi levado a esse meio, e para 

cada qual se trataria de uma forma. 

Para os egressos do sistema carcerário o que os mais faz retornar ao meio do crime, é 

ausência de oportunidades no mercado de trabalho. Muitos deles não querem voltar a cometer 

crimes, entretanto a sociedade os coloca a margem e são raras as pessoas que os acolhem. A ficha 

criminal passa a ser motivo de repudio e preconceito. Isso tudo faz com que as pessoas não 

encontrem outra saída a não ser reincidir. Um ou outro foge dessa estatística. Por isso, é importante 

implementar políticas públicas que deem a essas pessoas oportunidade de ingressar no mercado de 

trabalho de forma digna, como um ser humano. Assim, é importante ter empresas parceiras do 

Estado que se comprometam em ofertar um certo número de vagas a pessoas egressas do sistema 

prisional, bem como o próprio Estado poderia ofertar vagas específicas em concursos públicos para 

pessoas egressas. 

Para mudar essa realidade do encarceramento em massa é necessário que haja pelo 

menos uma ONG, ou um setor responsável e vinculado ao estado que controle todas essas áreas 

antes, durante e após a passagem pelo sistema prisional, para que todos sejam assistidos mais de 

perto pelo Estado, com profissionais capacitados, e principalmente que tenham representantes das 

comunidades capazes de fiscalizar todo este serviço, além dos próprios órgãos já existentes. 
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Por fim, segue o depoimento de uma egressa, chamada Cecilia, do Sistema Prisional 

brasileiro, colhida através de um projeto chamado “Vozes de Consciência Negra”, feita pelo 

movimento Desencarcera MG, em sua página do instagram: 

E o que acontece, eu fui fazer uma entrevista a pouco tempo, e ai nessa entrevista, como 

agora eles tem acesso a quem já teve um passado, uma ficha criminal, ai eles só viraram e 

falaram assim: “a gente vai ligar”. E ai nesse ligar, eles falam que cancelaram a vaga, que 

a vaga não vai abrir mais no mercado ou cancelou a vaga, mas que vai voltar a ter novas 

inscrições, novas entrevistas e eles vai e ligam e nisso eles não ligam, eles não dão uma 
satisfação, por que? Porque eles têm acesso hoje em dia ao passado da gente, que é a ficha 

criminal da gente. Antigamente não tinha, mas hoje em dia tem. Então no dia de hoje eu 

espero que todo mundo posso se conscientizar. Que um presidiário ou um ex-presidiário 

é um ser humano acima de tudo, ele é um ser humano. E a família de um presidiário ou de 

ex-presidiário, ser família não é crime. Então, eu espero muito que esse quadro possa 

mudar. [...] (DESENCARCERAMG, 2020, s/p). 

 

A fim complementar toda a discussão aqui proposta, concluo com uma observação de 

Juliana Borges: 

Mas por que, então, moldar e homogeneizar a conduta humana? Porque buscar controlar 

sentimentos e determinar como eles podem ou devem ser expressos? Obviamente que não 

estamos aqui defendendo assassinatos, estupros, etc. Nossa questão é o quanto uma 

sociedade punitivista e absolutamente controlada e controladora vai construindo cada vez 

mais mecanismos de vigilância e influência de determinação na vida de seus cidadãos, ao 

passo que toda e qualquer ação de pouca consequência definitiva na vida de outrem se 

torne algo delituoso e, até mesmo, hediondo como é o caso da política de drogas? Qual é 

o motivo descriminalizarmos o consumo e a comercialização das drogas? Por que 

considerar que um indivíduo não está, supostamente, sendo útil a sociedade garante 

argumento para intervenções e criminalização deste cidadão? Quem e onde é definido o 
parâmetro de utilidade social? E com quais propósitos? As perguntas devem sempre 

buscar, na verdade, quais são as ideologias que estruturam uma série de ações, condutas e 

ordenamentos sociais. (BROGES, 2019, p. 49) 

 

Assim, através de todos esses limites estabelecidos a política de segurança nacional no 

sistema prisional é notório que chegaremos a atingir as mudanças necessárias neste sistema, a fim 

de acabar com o encarceramento em massa e o aumento da criminalidade. Para além disso, percebe-

se que os instrumentos que efetivam os Direitos Humanos, consagrados tanto em âmbito nacional, 

quanto internacional, são capazes de reduzir o encarceramento em massa no sistema brasileiro, 

bem como se for qualificado as políticas públicas com os Direitos Humanos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As Políticas Públicas vêm para preencher todas as lacunas deixadas pelo Estado, até 

mesmo por sua omissão. Através delas é possível sanar as inúmeras violações existentes na nova 

forma de segregação social que é a o Sistema Prisional. Os Direitos Humanos como base da 

legislação brasileira, é capaz de qualificar essas políticas públicas na medida em que garantem a 

proteção aos direitos daqueles que hoje não os possuem na prática e vivem à margem da sociedade. 

O objetivo geral do trabalho foi analisar a forma pela qual os Direitos Humanos podem 

reduzir ou acabar com a problemática do encarceramento em massa através de políticas públicas 

eficientes ou qualificando as políticas já existentes. Estas consistem em efetivar os direitos já 

garantidos aos encarcerados, desde fornecer um lugar digno ao cumprimento de pena, a garantir 

que essa pessoa não irá retornar ao sistema. Além do mais, o principal ponto de partida dessas 

políticas deve ser no sistema educacional, de forma a evitar a transgressão através da educação. 

Assim, deve-se criar políticas eficientes a garantir acesso a direitos a toda a população. 

Vivemos em um Estado Democrático de Direito, mas o vivenciamos somente na teoria, 

junto ao nosso arcabouço legislativo. É preciso que saiamos do plano teórico e impor a prática. O 

objetivo do trabalho foi provocar uma discussão sobre a temática exposta, uma vez que somente 

promovendo o diálogo é possível formar opiniões críticas e que delas resultem em soluções para 

tantos problemas sociais. A presença do Estado é algo crucial para manter a democracia, é sobre 

tratar os iguais de maneira igual e os desiguais na medida de sua desigualdade. 

Portanto, este trabalho se trata de dar visibilidade para as pessoas que estão sendo 

apagadas da sociedade, esquecidas e abandonadas a margem, tanto em penitenciárias quanto nas 

comunidades. Não se trata de impunidade, e sim de garantir uma responsabilização dos 

condenados, de forma humana, como determina a Constituição Federal e os demais tratados 

internacionais. Dessa forma, buscou-se demonstrar que se a política nacional de segurança pública 

investir em políticas públicas pautadas pelos direitos humanos, é possível modificar tanto o cenário 

de criminalidade, quanto o encarceramento em massa da população brasileira, bem como 

colocando a educação como saída para todas essas problemáticas. 
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