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“Os direitos humanos não nos obrigarão a abençoar as 

“alegrias” do capitalismo liberal do qual eles participam ativamente. 

Não há Estado (dito) democrático que não esteja totalmente 

comprometido nesta fabricação da miséria humana”.  

GILES DELEUZE 



 

RESUMO 

Este trabalho objetivou discutir sobre os Direitos Humanos e a Justiça Social 

especialmente no Brasil, comparado à América Latina, e analisar sociologicamente de 

forma breve o sistema de execução penal Brasileiro. A metodologia de pesquisa 

utilizada foi de revisão bibliográfica, levando em consideração o desenvolvimento 

econômico e social dos países latinos no que tange sobre a desigualdade social e a 

violência no Brasil. Por conseguinte, percebe-se o comportamento do Estado e da 

sociedade, para melhor entender de que forma lidam com a questão sobre Direitos 

Humanos e Justiça Social. Além disso é analisado a maneira de como o Brasil conduz 

soluções para o sistema de execução penal socialmente, analisando os atores sociais 

que estão sob a perspectiva do crime, aquele que é aprisionado e aquele quem o 

aprisiona. Em dois capítulos, onde no primeiro é abordado sobre o que são Direitos 

Humanos e o que é Justiça Social, apresentando a forma como vem se desenvolvendo 

no Brasil. No segundo capítulo, apresenta-se brevemente algumas considerações 

sobre o sistema penal brasileiro e sobre os atores sociais que nela estão envolvidos, 

levando em consideração a forma como o Estado administra o crime e o medo da 

população. A discussão sobre Direitos Humanos e Justiça Social, é portanto, crucial 

para analisar o sistema penal brasileiro e para pensar nas ações tomadas pelo Estado 

e pelos indivíduos em sociedade.   

 
Palavras-chave: equidade, democracia, desigualdade social, prisão. 



 

ABSTRACT 

This is work aimed to discuss about Human Rights and Social Justice especially 

in Brazil, compared to Latin America, and briefly analyze the Brazilian penal execution 

system. The research methodology used was a bibliographic review, taking into 

account the economic and social development of the Latin countries in terms of social 

inequality and violence in Brazil. There for, the behavior of the State and society is 

perceived, to better understand how they deal with the question of Human Rights and 

Social Justice. In addition, the way in which Brazil conducts solutions to the penal 

execution system analyzed socially, investigating the social actors who are under the 

perspective of crime, those who are imprisoned and those who imprison them. In two 

chapters, where in the first one approached about what are Human Rights and what is 

Social Justice, presenting the way it has been developing in Brazil. In the second 

chapter, some considerations about the Brazilian penal system and about the social 

actors involved in it are briefly presented, taking into account the way the State 

manages crime and the population's fear. The discussion on Human Rights and Social 

Justice, therefore, is crucial to analyze the Brazilian penal system and to think about 

the actions taken by the State and by individuals in society. 

 

Keywords: equity, democracy, social inequality, prison. 
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1 INTRODUÇÃO 

Observando o cenário da América Latina, talvez seja complexa a análise a 

respeito dos direitos humanos e da justiça social. Através do diálogo referente aos 

conflitos e violências gerados pelo crime, principalmente pelo tráfico de armas e 

drogas que circulam por todos os países latinos, o que provoca por muitas vezes uma 

guerra que altera toda dinâmica social e econômica dos países. Bem como afirma 

Joana Ferraz:  

 

“Guerra é um estado de exceção, nele vale tudo. Mas a guerra não está 

generalizada por toda cidade e nem é contra todos os habitantes. São 

violências dirigidas especialmente para um grupo na sociedade, aqueles que 

estão à margem do sistema produtivo, os subempregados, os desempregados, 

os pobres.” (FERRAZ, 2014, p. 200)1 

 

Convém lembrar a austeridade de como o Estado administra o crime e o medo 

da população, a forma em que a sociedade entende e responde ao conflito. 

Apresentando o perfil dos que cometem o crime e quem aprisiona o criminoso, por 

meio das ações legitimadas pelo Estado e parte da sociedade, conduzidas pelas leis 

e estratégias enraizadas culturalmente, observa-se, de acordo com a Organização 

das Nações Unidas (ONU), que o Brasil convive com “racismo estrutural e 

institucionalizado” (GELÉDES, 2015)2. 

 

“Abordando racismo em particular e a sua inscrição nos mecanismos do Estado 

e do poder, Michel Foucault dizia, a este respeito, que qualquer moderno 

funcionamento do Estado, «a determinado momento, a um certo limite e em 

certas condições, passaria pelo racismo». A raça, o racismo, explicava ele, «é 

a condição de aceitabilidade da condenação à morte numa sociedade de 

normalização». E conclui: «A função assassina do Estado só pode ser 

                                            
1 FERRAZ, Joana D’Arc Fernandes. Do “Mal Necessário” à “Metáfora Bélica”: a lógica dual do 
Estado Autoritário. Revista Maracanan, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 195-207, nov. 2014. ISSN 2359-0092. 
Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/maracanan/article/view/13233>. 
Acessado em: 03 dez. 2019. 
2 GELÉDES. ONU: racismo no Brasil é estrutural e institucionalizado. 

https://www.geledes.org.br/onu-racismo-no-brasil-e-estrutural-e-institucionalizado/. Abr., 2015. 
Acessado em: 15/06/2019. 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/maracanan/article/view/13233
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garantida, funcionando o Estado no modo do biopoder, através do racismo»”3. 

(FOUCAULT apud MBEMBE, 2014, pp. 66-67) 

 

Levando-se em consideração os aspectos pensados por Mbembe (2014), o 

Estado decide quem deve morrer ou viver através do seu biopoder, ou seja, escolhe 

seus inimigos. Em contrapartida a sociedade naturaliza essas ações por meio do 

senso comum. Conforme de conhecimento geral estes conflitos deixam muitas 

vítimas, sendo inegável que algumas vidas tornam-se descartáveis. 

 Considerando (BAUMAN, 2007), a quantidade excessiva de seres humanos 

está perto de ultrapassar a capacidade administrativa do planeta. A modernidade pode 

afogar-se em seu próprio lixo tóxico que acumula-se rapidamente. Gera grandes 

excessos de produções em produtos e pessoas de modo excedente a capacidade de 

administrar, acumulando-se em lixo com a finalidade de exclusão. 

Percebe-se com essa observação, que todas as coisas tornaram-se produto de 

consumo, inclusive a vida, que em alguns casos vem sendo tratada como pouco ou 

até mesmo como lixo para fim de descarte, e nada melhor do que a pobreza, a fome 

e a guerra para excluir pessoas. Ao contrário do que muitos acreditam, essas formas 

de descartar são criadas pelo Estado através de mecanismos legais e moralmente 

aceitáveis de legitimar essas ações sem se preocupar com responsabilidade, pois a 

sociedade democraticamente é quem deu poder ao Estado de colocar a exclusão em 

prática. E para um progresso social: 

 

“O desenvolvimento da democracia e a conseguinte participação cidadã, 

portanto, está intimamente ligada à busca de maior igualdade social, à luta 

eficaz contra a pobreza e à expansão dos direitos dos cidadãos”. (DIZ & 

LEMOS JÚNIOR, 2016, p. 96) 

 

Nesse sentido, pode se afirmar que, em razão da democracia, a sociedade hoje 

tem mais influência na tomada de decisões dos Estados em que convive. No caso de 

repúblicas representativas, a população escolhe seus representantes por um 

determinado período de tempo, apesar de não ser a maioria a escolher o governante. 

Essa escolha está ligada ao tipo de política em que o Estado vai assumir e se será de 

                                            
3 MBEMBE, Archlille. Crítica da razão negra. Tradução Marta Lança – Portugal: Antígona Ed., 2014. 
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maior igualdade ou de maior desigualdade social, a própria sociedade elege 

indiretamente quais serão os novos direitos dos cidadãos. 

Há de se pensar, se realmente podemos ver o Estado como democrático e de 

direitos. Como, por exemplo, o Brasil que “constitui-se em Estado Democrático de 

Direito”4 (BRASIL, 2016, p.11). Portanto, Teles (2018, p.48) “os estados de direito se 

organizam justamente sobre a normatização das práticas sociais”. Dessa forma 

instituindo direitos em várias áreas e para diferentes sujeitos de direitos, regulando a 

sociabilidade através de ordenamento político jurídico. Onde, “Os vivas à democracia, 

ao estado de direito, à constituição, às leis e à ordem, cohabitam com o ódio ao outro”. 

(TELES, 2018, p.140). Assim chamamos de democracia enquanto: 

 

“Assistimos a ocorrência de violência institucional, desrespeito aos direitos do 

cidadão ou aos direitos humanos, forte desigualdade social, pouca participação 

popular nas decisões (…) a ausência e o silenciar dos movimentos sociais nas 

decisões de governo, são exemplos de estratégias autoritárias de segurança 

atuantes dentro do estado de direito.” (TELES, 2018, p. 60-61). 

 

Dessa forma, atualmente vive-se uma democracia? Já que o povo não participa 

das decisões que o Estado toma. Além disso, e dentre outras por exemplo, assume 

estratégias autoritárias de segurança com aumento de homicídios por parte da polícia 

nas periferias. Poderiam essas ações serem de consequência do que Teles chama 

de democracia social? 

 

“Inaugurou-se uma democracia social cuja herança das injustiças e carências 

do passado (sofremos ditaduras, escravidão, extermínio de índios, problemas 

crônicos nas áreas de saúde, educação alimentação etc.) justifica a adoção de 

medidas necessárias e terapêuticas. Sob a promessa de desfazer os erros 

cometidos (sempre em outro governo, outro Estado, outra história) e diminuir o 

sofrimento social autoriza-se o acionamento de medidas emergenciais que 

dispensam os procedimentos democráticos. Tais medidas não são ilegais e se 

encontram dentro do ordenamento. Contudo, deveriam ser autorizadas 

somente em situações especiais e de alta necessidade.” (TELES, 2018, p.61) 

                                            
4  Constituição Federal Brasileira de 1988. 
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Partindo do pressuposto de Orwell (2009) quando narra a história de Winston 

Smith, habitante da Oceania e pertencente do Partido Interno de um regime totalitário, 

o Estado controla todas as formas de produção, pois o Estado vê tudo, comanda tudo 

e pode tudo.  De acordo com a lógica do Grande Irmão, a figura positiva do Estado 

que tem a função de gerar uma identificação dos indivíduos com as premissas do 

Partido. 

 

“No topo da pirâmide está o grande irmão. O Grande Irmão é infalível e todo-

poderoso. Todos os sucessos, todas as realizações, todas as vitórias, todas as 

experiências cientificas, todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a 

felicidade, toda a virtude seriam um produto direto de sua liderança e 

inspiração. (…) O Grande Irmão é o disfarce escolhido pelo Partido para 

mostrar-se ao mundo. Sua função é atuar como um ponto focal de amor, medo 

e reverência, emoções mais facilmente sentidas por um indivíduo do que por 

uma organização.” (ORWELL, 2009, p. 245) 

 

Ao analisar estes fatos, Sennett (2006) diz que a capitalização das relações 

humanas desorientam os indivíduos que planejam suas trajetórias de vida. Acabam 

sendo direcionadas por instituições que impulsionam os homens a sentir-se útil, ao 

contribuir com relevância para a sociedade e sendo reconhecido publicamente pelo 

feito. Assim, se faz crescer seu status social somado ao que o autor chama de 

“perícia”, que é o desejo de fazer algo por si mesmo e bem feito, desafiando a 

individualidade do homem propensa a mudanças. 

Em virtude do que foi argumentado por Sennett (2006), ao nos tornarmos 

obedientes às instituições, acabamos vulneráveis à tomada de decisões ou vivências 

por uma influência externa. Muitas vezes, os caminhos buscados são de acordo com 

os interesses pessoais ou por fatores exógenos às condições reais de vida para cada 

indivíduo. Até mesmo esses podem ser interpretados de diversas formas por quem 

analisa, mas o que pretende-se neste estudo é fazer um convite à reflexão. Segundo 

Oliveira: 

 

“O modelo vitorioso do capitalismo global mostrou possuir elementos 

estruturais que contêm uma perversa realidade: aumento da pobreza com 
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exclusão crescente das sociedades em países periféricos (…) um processo 

através do qual os indivíduos (ou grupos sociais), com ativa capacidade 

produtiva e de consumo, são postos de lado e para fora, afastados e 

marginalizado da cadeia produtiva global sem direito a ter direitos e com 

poucas possibilidades de reintegrar a complexa sociedade de consumo 

ocidental. (…) Portanto, exclusão social, pobreza e desigualdades são parte 

integrante dos processos de violência praticadas nos países latino-americanos, 

para manutenção da cadeia produtiva dos países desenvolvidos.” (OLIVEIRA, 

2004, pp. 462- 471) 

 

Em face da realidade visto por Oliveira, os elementos estruturais do capitalismo 

global que dentre inúmeros motivos levaram os países latino-americanos a adotar as 

políticas neoliberais no final do século XX que agravou as desigualdades nesses 

países, originaram um sentimento de insegurança nas pessoas que se viram 

desprovidas de garantias e estabilidades sociais.  

Conforme o que foi exposto, e mesmo após a declaração da Carta Dos Direitos 

Humanos, muito ainda se vê pessoas sendo colocadas em situações desumanas e 

degradantes, vivendo em extrema pobreza, marginalizadas socialmente e recebendo 

duras repressões, e outras geradas como agentes de repressão do Estado para 

garantir o plano de Estado dito democrático, que mobiliza várias pessoas com a 

intenção de excluí-las. De modo que: 

 

“No capitalismo só uma coisa é universal, o mercado. Não existe Estado 

universal, justamente porque existe um mercado universal cujas sedes são os 

Estados, as Bolsas. Ora, ele não é universalizante, homogeneizante, é uma 

fantástica fabricação de riqueza e miséria. Os direitos humanos não nos 

obrigarão a abençoar as “alegrias” do capitalismo liberal do qual eles participam 

ativamente. Não há Estado (dito) democrático que não esteja totalmente 

comprometido nesta fabricação da miséria humana”. (DELEUZE, 1992, p.213) 

 

Levando em consideração os fatos apresentados, o presente trabalho tem por 

objetivo discutir sobre direitos humanos e justiça social no Brasil, comparado a 

América Latina, a partir do desenvolvimento econômico e social do crime e da 

violência analisando a postura e as políticas de controle do Estado.  
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A vigente pesquisa busca analisar o comportamento do Estado e da sociedade 

para melhor entender e discutir as particularidades do Brasil sob conflito, e na forma 

de como lida com a questão dos direitos humanos e a justiça social, comparado 

economicamente a alguns países latinos. Além da maneira como o Brasil conduz 

soluções no que tange a execução penal socialmente. 

A presente monografia adotou como metodologia a revisão bibliográfica, onde 

foram definidos os objetivos e a principal ideia textual a ser debatida (MARCONI & 

LAKATOS, 1996). Portanto ao questionar sobre os conflitos ocorridos foram realizadas 

buscas sobre leis e acordos referente aos Direitos Humanos e Justiça Social no Brasil, 

analisando os atores sociais que circulam sob a perspectiva do crime e como o Estado 

lida com os conflitos, somado a forma como a sociedade participa dessas ações e as 

legitima pelo modo em que ocorrem. 

Por todos esses aspectos, no primeiro capítulo será discutido o que são os 

Direitos Humanos e o que é Justiça Social, também é apresentado como o países 

latinos vem se desenvolvendo economicamente. No segundo capítulo vai ser visto 

sobre a história das prisões e breve analise sobre os atores sociais que estão 

envolvidos com o sistema de execução penal, tanto quem aprisiona, tanto quem é 

aprisionado, e como o Estado administra o crime e o medo da população e de que 

forma os torna repreensíveis. 
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2 DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA SOCIAL NO BRASIL, EM 
RELAÇÃO À AMÉRICA LATINA 

Após a Segunda Guerra Mundial, conflito este que devastou territórios e ceifou 

a vida de milhões de pessoas, iniciou-se o pensamento internacional de articular uma 

forma de manter a paz entre os países. Depois de alguns anos em planejamento 

nasce a Organização das Nações Unidas, com o compromisso de 26 países em lutar 

contra as potências do Eixo da II Guerra Mundial. Em conferência, 50 países 

elaboraram ‘A Carta das Nações Unidas’ no ano de 1945, com Brasil e mais 20 países 

latino-americanos como membros fundadores da organização. Portanto: 

 

“No dia 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas 

adotou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Logo após, 

a Assembleia Geral solicitou a todos os Países Membros que publicassem o 

texto da Declaração em seus Países para que ele fosse divulgado, mostrado, 

lido e explicado, principalmente nas escolas e em outras instituições 

educacionais, sem distinção alguma baseada na situação política ou 

econômica dos Países ou Estados.” (ONU BR, 2009, p. 1) 

 

O texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos5 é composto por 30 

artigos e considera de dignidade humana a todos os seres humanos com direitos 

iguais à liberdade, justiça e paz no mundo. Salvaguarda um mundo em que todos 

gozem de liberdade de palavra, de crença e de viverem a salvo do temor, seus direitos 

devem ser protegidos por lei pelos países membros da ONU. Em defesa do ser 

humano promovendo relações de respeito entre as nações e rebelar-se contra a 

tirania e opressão em último recurso. 

O desprezo pelos direitos humanos podem levar a barbaridades que violam o 

senso de justiça e paz no mundo. Os povos das Nações Unidas consagraram na Carta 

da ONU, “Sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor” (ONU 

BR, 2009, p. 3) de ser humano, na igualdade dos direitos de todos. Promovendo 

progresso social e melhores condições de vida, comprometeram-se em promover o 

respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais.  

                                            
5 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, UNIC/RIO/005, Janeiro 2009 (DPI/876).  
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Levando em consideração esses aspectos, a ONU reconheceu que havia a 

necessidade também, além de defender os direitos dos homens, promover igualdade 

e equidade de direitos. Com o intuito de garantir os direitos básicos das pessoas 

criando mecanismos de proteção para diminuir as desigualdades, promovendo o dia 

da Justiça Social. 

Em 20 de fevereiro de 2009, a ONU começou a comemorar pela primeira vez 

o Dia Mundial da Justiça Social, “proclamado em 2007 pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas […] pretendendo ressaltar a importância da Justiça Social” (ONU BR 

20096). Defende-se Justiça Social quando há promoção de igualdades de direitos, e 

rompe as barreiras enfrentadas pelas pessoas por motivos de gênero, idade, raça, 

etnia, religião e etc. Para garantir direitos básicos como saúde, educação, trabalho e 

acesso à justiça, e criar mecanismos de proteção para diminuir as desigualdades 

geradas pelo mercado e diferenças sociais. Segundo o Plano Nacional de Educação 

em Direitos Humanos da UNESCO: 

 

“O processo de globalização, entendido como novo e complexo momento de 

relações entre as nações e povos, tem resultado na concentração de riqueza, 

beneficiando apenas um terço da humanidade, em prejuízo, especialmente, 

dos habitantes dos países do Sul, onde se aprofundam a desigualdade e a 

exclusão social, o que compromete a justiça distributiva e a paz.” (UNESCO, 

2007, p. 15) 

 

As consequências sociais da globalização tornam ainda mais urgente a 

necessidade de promoção da igualdade de direitos e equidade social, já que mesmo 

com todas as propostas sobre os direitos dos homens, ainda hoje se vê esses direitos 

violados, ou melhor, vale refletir como exatamente é concedido, deste modo: 

 

“Deleuze afirma que os direitos humanos - desde suas gêneses - têm servido 

para levar aos subalternizados a ilusão de participação, de que as elites 

preocupam-se com o seu bem-estar, de que o humanismo dentro do 

capitalismo é uma realidade [...] sempre estiveram fora desses direitos à vida 

e à dignidade os segmentos pauperizados e percebidos como 'marginais' [...] 

                                            
6 KI-MOON, Ban. Dia Mundial da Justiça Social – 20 de fevereiro de 2009. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/dia-mundial-da-justica-social-20-de-fevereiro-de-2009/amp/. Acessado em: 
14 nov. 2019.  



20 

 

A esses, efetivamente, os direitos humanos sempre foram - e continuam sendo 

- negados, pois tais parcelas foram produzidas para serem vistas como 

'subumanas', como não-pertencentes ao gênero humano.” (COIMBRA, 2000, 

p. 258) 

 

Em consequência disso vê-se a todo instante pessoas sendo levadas a viver 

em situações desumanas, de modo em que Coimbra (2000) nos faz perceber que são 

defendidos certos tipos de direitos a certas pessoas e que devem estar em certos 

territórios delimitados em parâmetros que não podem ser ultrapassados. Além disso, 

devemos nos questionar quem está sendo digno de humanidade, pois há diferentes 

modos de ser e viver neste mundo, não garantidos nesses direitos, que acaba 

permitindo tratar pessoas como não humanas e dessa forma não tem acesso aos 

direitos humanos. Para Arruda: 

 

“A sociedade de que se caracteriza pelo uso prático, rápido e indiscriminado 

de produtos a serem consumidos e facilmente descartáveis, sendo de pronto 

substituídos por outros ‘sempre de melhor qualidade’ [...] em total conformidade 

a este modus vivendi fácil e impensado, também agimos assim com nossa 

própria gente”. (ARRUDA, 1986, p. 20) 

 

Além de tratados como não humanos, são passiveis de descarte como se 

aglomerados em lixo, mas como trata-se de humanos não se pode apenas colocar em 

sacolas e despeja-los em qualquer lugar, criam-se formas de descartar pessoas de 

forma moralmente aceitável através de alguns mecanismos gerados, portanto Petry 

nos recorda que: 

 

“Na América Latina, um número significativo de sujeitos perde 

progressivamente seus atributos de cidadania e de direitos: não tem trabalho, 

vive em áreas marginais, sente-se excluído das instituições, não tem acesso à 

saúde, não está conectado com o progresso das redes de comunicação etc.” 

(PETRY, 2008, p. 13) 

 

Essa lógica de excluir e segregar pessoas nos faz ver com clareza o 

pensamento dos detentores desses direitos, de que aqueles que não têm acesso é 

porque não devem ter acesso a esses direitos, entretanto, no regime militar, abordar 



21 

 

os Direitos Humanos “em nosso país era considerado subversão, os seus 

divulgadores eram mal vistos e até execrados como defensores de bandidos” 

(GENOVOIS7) dessa forma lanço o seguinte questionamento: mas não seriam os 

direitos humanos para todos os homens? Forrestier afirma: 

 

“E como alguns os querem ainda mais apagados, riscados, escamoteados 

dessa sociedade, eles são chamados de excluídos.  Mas, ao contrário, eles 

estão lá, apertados, encarcerados, incluídos até a medula! Eles são 

absorvidos, devorados, relegados para sempre, deportados, repudiados, 

banidos, submissos e decaídos, mas tão incômodos: uns chatos! Jamais 

completamente, não, jamais suficientemente expulsos! Incluídos, e em 

descrédito.” (FORRESTIER, 1997, p.15). 

 

Dentre os inúmeros motivos descritos por Forrestier onde nos aponta que os 

miseráveis estão incluídos ao invés de excluídos no plano de sociedade de controle. 

Afirma que essas pessoas são colocadas encarceradas por tempo indeterminado no 

qual tem por limite a morte, ou seja, o que essas pessoas mais tem direito é a miséria 

e ao desprestígio social. Todo descrédito social que vivenciam as coloca na posição 

de “ente perigoso, temido; a sua identidade está cada vez mais relacionada com o 

bandido, o marginal” (GENOVOIS8). 

Para Deleuze, o controle da sociedade de controle, tem prazo curto, é rápido, 

é continuo e ilimitado. “Os controlados, são variações inseparáveis, formando um 

sistema de geometria variável cuja linguagem é numérica” (DELEUZE, 1992, p. 221). 

Vê os confinamentos como moldagens que deformam as pessoas que mudam 

continuamente a todo instante. Nada se termina em uma sociedade de controle e sua 

linguagem através de cifras marca o acesso a informação. Sendo o dinheiro quem 

exprime a distinção entre duas sociedades, portanto, 

 

“É verdade que o capitalismo manteve como constante a extrema miséria de 

três quartos da humanidade, pobres demais para a dívida, numerosos demais 

para o confinamento: o controle não só terá que enfrentar a dissipação das 

                                            
7 Margarida Genovois, Direitos Humanos na História. Disponível em: 
https://www.dhnet.org.br/direitos/anthisst/margarid.htm Acessado em: 12/12/2019. 
8 Margarida Genovois, Direitos Humanos na História. Disponível em: 

https://www.dhnet.org.br/direitos/anthisst/margarid.htm Acessado em: 12/12/2019. 
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fronteiras, mas também a explosão dos guetos e favelas.” (DELEUZE, 1992, p. 

224) 

 

Sendo o dinheiro a cifra que distingue as sociedades, torna palatável a 

explicação sobre a miséria humana que o capitalismo mantem. Apresenta que há uma 

emergência em se transformar a sociedade de controle. Nada justifica essa tentativa 

de aliviar a miséria humana simplesmente explodindo guetos e favelas ou agir com 

compaixão oferecendo algumas esmolas aos pobres sem fortalecer os laços sociais 

e efetivamente reduzir as desigualdades. Tanto que: 

 

“O princípio que guia a ação pública americana na miséria não é a 

solidariedade, mas a compaixão; seu objetivo não é fortalecer os laços sociais 

(e ainda menos reduzir as desigualdades), mas no máximo aliviar a miséria 

mais gritante.” (WACQUANT, 2003, p. 20) 

 

Consequentemente, não há um desejo em de aliviar a miséria, ou fortalecer 

laços sociais. A vontade principal é manter parte da sociedade pobre o suficiente para 

que os ricos mantenham-se ricos. Ainda convém lembrar o fato de que “a pobreza 

gera uma “apartação social 9 ” [...] e ‘a acentuada concentração de rendas está 

disseminada por todo o continente’” (PETRY, 2008, p.15). Portanto: 

 

“Documento do CEPAL constata que os 10% dos mais ricos latino-americanos 

ganham significativamente mais do que os 10% mais pobres: 70% mais, no 

Brasil; 50% no México; 42% na Colômbia e 26%, na Argentina. Segundo este 

documento, duzentos milhões de pessoas ainda vivem em estado de pobreza 

na América Latina, apesar de o percentual ter caído de 44% para 39% entre 

1990 e 1994. O consultor do BID, Bernardo Klisberg, prevê que, na virada do 

milênio, 6 de cada 10 latino-americanos viverão na pobreza, e afirma que esta 

pobreza mata, na América Latina, 1 milhão e 500 mil pessoas entre as quais 

900 mil crianças.”10 (PETRY, 2008, p.15) 

 

                                            
9 Expressão criada por Christovam Buarque, apartação ou apartheid social: é a diferença que 
brasileiros ricos e quase ricos começam a assumir em relação aos pobres; é a aceitação da miséria 
do outro ao seu lado, com o cuidado de se construir mecanismos de separação. 
10 O autor PETRY cita este trecho em sua produção. 
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Atualmente, contrapondo os dados anteriores, vale observar os dados 

referentes ao índice de desenvolvimento humano (IDH) de alguns países da América 

Latina que revela o progresso dos países em três dimensões: saúde, educação e 

renda. Os indicadores usados são referentes ao ano de 2014 de acordo com o 

relatório do programa das nações unidas para o desenvolvimento humano (PNUD) e 

o Banco Mundial sobre o Produto Interno Bruto (PIB) referente ao ano de 2018. 

Apresentados na tabela a seguir: 

Tabela 1 - PIB e IDH de 20 Países Latinos. 

Fonte: autora com base em dados compilados, IDH de PNUD e PIB do Banco Mundial.12 

                                            
11 Único país com números referentes a 2014. 
12 Dados sobre o IDH: PNUD. Ranking IDH Global 2014. Relatório de Desenvolvimento Humano de 

2015. Disponível em: https://www.br.undp.org/content/brasil/pt/home/idh0/ranking/idh-global.html. 
Acessado em: 19 nov. 2019. E dados sobre o PIB: Banco Mundial. Dados sobre PIB per capita (US 

Países Latinos PIB per capita  

(US $ atual) 

IDH 

Argentina 11.652,6 0,836 

Bolívia 3.548,6 0,662 

Brasil 8.920,8 0,755 

Chile 15.923,4 0,832 

Colômbia 6.651,3 0,720 

Costa Rica 12.026,5 0,766 

Cuba 8.541,2 0,769 

Equador 6.344,9 0,732 

El Salvador 4.058,2 80,666 

Guatemala 4.549,0 0,627 

Haiti 868,3 0,483 

Honduras 2.482,7 0,606 

México 9.698,1 0,756 

Nicarágua 2.028,9 0,631 

Panamá 15.575,1 0,780 

Paraguai 5.871,5 0,679 

Peru 6.947,3 0,734 

República Dominicana 7.650,1 0,715 

Uruguai 17.278,0 0,793 

Venezuela 16.054,511 0,762 
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Ao considerar apenas a dimensão econômica do desenvolvimento através do 

PIB acaba ficando mais difícil de observar as desigualdades sociais que ocorrem nos 

países, para isso é interessante comparar com IDH que calcula o desenvolvimento 

humano desses países. Ao perceber os índices como IDH baixo (abaixo de 0,500), 

IDH médio (entre 0,500 e 0,799), IDH alto (entre 0,800 e 0,899) e IDH muito alto (acima 

de 0,900). Dessa forma, podemos ver que na América Latina a maioria dos países 

que foram citados na tabela, com dados em referência a 2014 alcançaram um IDH 

médio, apenas Argentina e Chile alcançaram um IDH alto e o Haiti um IDH baixo. 

Apesar das políticas adotadas serem diferentes, Argentina e Chile atualmente 

são os países mais ricos da América Latina, o Chile tem o maior PIB per capita, 

seguido da Argentina. Mesmo com a Argentina sendo menos desigual como mostra 

os indicadores referente ao IDH onde a Argentina aparece em primeiro seguido do 

Chile, o aumento do PIB per capita fez com que a pobreza se tornasse menor no Chile.  

Por mais que a América Latina esteja relativamente ‘bem’ em números no Chile 

e na Argentina, e apesar de apresentar uma pequena queda em desigualdades e 

diminuir a fome também em outros países como no Brasil, ainda está muito longe de 

reduzir a pobreza. Para tanto: 

 

“Cumprir com o objetivo do Banco Mundial de diminuir a 3% a pobreza extrema 

global em 2030 (…) se traçarmos como meta o objetivo de desenvolvimento 

sustentável13 (Nações Unidas) de ‘eliminar a pobreza’ chegando a 0%, não 

ocorrerá sem uma grande mudança nas políticas: ao ritmo atual levará 200 

anos.” (RAVALLION apud FARIZA, 2019)14 

 

                                            
$ atual). Dados sobre contas nacionais do banco mundial e arquivos sobre contas nacionais da 

OCDE. In: 
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?end=2018&start=2018&view=bar. 

Acessado em: 19 nov. 2019. 
13 Objetivos de desenvolvimento sustentável (ONU): 1 Erradicação da pobreza; 2 Fome zero; 3 
Boa saúde e bem-estar; 4 Educação de qualidade; 5 Igualdade de gênero; 6 Água limpa e 
saneamento; 7 Energia acessível e limpa; 8 Emprego digno e crescimento econômico; 9 Indústria, 
inovação e infraestrutura; 10 Redução das desigualdades; 11 Cidades e comunidades sustentáveis; 
12 Consumo e produção responsáveis; 13 Combate às alterações climáticas; 14 Vida de baixo 
d’água; 15 Vida sobre a terra; 16 Paz, justiça e instituições fortes; 17 Parcerias em prol das metas. 
14 FARIZA, I. “É preciso apagar a ideia de que reduzir a desigualdade é coisa de comunista”. 
Entrevista à Martin Ravallion. Economia. El País. Cidade do México. 2019. 
http://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/02/economia/1564739067_996880.html Acessado em: 
13/11/19. 
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Os números mostram que na América Latina as pessoas não deixaram de ser 

pobres, é interessante dar atenção ao Índice de pobreza multidimensional (IPM). 

Relatório global gerado em 2019 pelo programa das Nações Unidas para o 

desenvolvimento (PNUD) e a Oxford Poverty and Human Development Initiative 

(OPHI). Leva em consideração todos os elementos que confirmam a pobreza, já que 

definir riqueza e pobreza com base na renda simplifica excessivamente a discussão 

sobre pobreza. Como demostra a Diniz Alves: 

 

“Os dados mostram que mais de dois terços das pessoas 

multidimensionalmente pobres – 886 milhões de pessoas – vivem em países 

de renda média, sendo 94 milhões em países da parte superior do grupo de 

renda média (upper-middle-income) e 792 milhões em países da parte de baixo 

do grupo de países de renda média (lower-middle-income). Outros 440 milhões 

vivem em países de baixa renda.” (DINIZ ALVES apud UNISINOS, 2019)15 

 

A população pobre pode estar em qualquer parte de uma cidade considerada 

rica economicamente através de uma análise por renda, tornando quase imperceptível 

a existência de pobreza em algumas regiões quando não estão bem definidas 

territorialmente, o que às vezes impede políticas públicas efetivas para superar os 

problemas que as desigualdades geram nas sociedades. Ao perceber o 

desenvolvimento das desigualdades, Ravallion16 afirma em entrevista ao El País: 

 

“A desigualdade na América Latina é muito alta e isso é um problema, tanto ao 

crescimento econômico como à luta contra a pobreza [...] é preciso mostrar às 

pessoas como a desigualdade é custosa. Não é somente ética e moralmente 

repulsiva: também é uma má notícia ao crescimento econômico. [...] é preciso 

existir boas condições de saúde, creches e escolas decentes, os jovens devem 

poder estudar na Universidade [...] também apagar a ideia de que querer 

reduzir a desigualdade é coisa de comunista.” (RAVALLION apud FARIZA, 

2019)17 

                                            
15 DINIZ ALVES, José. O índice de pobreza multidimensional global de 2019 e o aumento da 
fome no mundo. UNISINOS e ADITAL. Jul. 2019. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-
noticias/590901-o-indice-de-pobreza-multidimencional-global-de-2019-e-o-aumento-da-fome-no-

mundo. Consultado em: 19 nov. 2019 
16 Ex-economista do Banco Mundial e atual professor em Georgetown. 
17 FARIZA, I. “É preciso apagar a ideia de que reduzir a desigualdade é coisa de comunista”. 
Entrevista à Martin Ravallion. Economia. El País. Cidade do México. 2019. 
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A redução das desigualdades é verdadeiramente necessária para um bom 

desenvolvimento social e econômico dos países latinos. A desigualdade é 

extremamente custosa, para todas as pessoas da sociedade. Manter pessoas 

encarceradas, ou com péssimas condições de vida em liberdade, com acesso à 

educação precária e baixo poder de compra por uma grande parte da população 

desempregada, pouco se movimenta dinheiro na sociedade, o que não o faz bandido. 

De modo que o dinheiro é a linguagem atual e quem distingue as sociedades, as 

pessoas não se comunicam, e sem dinheiro as pessoas não tem trânsito social. 

Conforme falado, podemos observar que:  

 

“Robert Muggah, cofundador do instituto Igarapé, assinala que os altos índices 

de violência se associam aos elevados índices de desempregos de homens 

jovens latino-americanos a taxa de homicídios envolvendo esse segmento da 

população na América Latina é muito superior ao registrado em outras partes 

do mundo”. (MUGGAH apud LISSARDY, 201918)  

 

Além disso, 

 

“Os relatórios internacionais denunciam, ano a ano, as violências praticadas na 

AL, como sequestros, torturas, assassinatos, execuções sumárias, corrupção, 

tráfico de drogas, tráfico de pessoas, prisões desumanas, seja na Colômbia, 

no México, no Peru, na Nicarágua, na Guatemala, na Argentina, no Brasil, em 

Cuba, entre outros.” (PETRY, 2008, p.15) 

 

Ao olhar os índices de violência atuais na América Latina, podemos ver que 

elas seguem em um crescente ao logo dos anos, fazendo receber o título de região 

mais violenta do mundo. Segundo um relatório divulgado pelas nações unidas o 

subcontinente tem as maiores taxas de homicídio, “do total registrado em todo planeta, 

                                            
http://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/02/economia/1564739067_996880.html Acessado em: 
13/11/19. 
18 LISSARDY, G. Por que a América Latina é a região mais violenta do mundo. BBC News 

Mundo. Brasil. 2019. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-48988559. 
Acessado em: 22/11/19. 
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37% foram contabilizados na América Latina, que concentra apenas 8% da população 

mundial.” (LISSARDY, 201919) 

A rápida urbanização da América Latina com uma enorme transição da 

população para as cidades que cresceram descontroladamente com “a falta de 

serviços providos pelo Estado, como educação e saúde [...] resultou em áreas 

marginais e densamente povoadas, como as favelas no Brasil ou as ‘villas’ na 

Argentina” (LISSARDY, 201920). As organizações criminosas ganham força nesses 

territórios que viraram centro de disputa entre eles e o próprio Estado para adquirir o 

controle desses locais com a maior concentração de homicídios, “enquanto 

globalmente a taxa de homicídios é de 6,1 por 100 mil habitantes, na América Central 

chega a 25,9 e na América do Sul chega a 24,2, segundo a ONU”. (LISSARDY, 

201921). 

Repare que o fenômeno do crime é normalmente atribuído a problemas 

econômicos, mas, percebeu que o aumento do crime nos países-latinos foi justamente 

quando houve queda nos índices de pobreza e desigualdades, talvez por falta de 

investimentos com segurança? – “Angela Me, diretora de pesquisa e estatísticas do 

escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), diz que as taxas de 

homicídio podem ser descritas como uma epidemia na América Latina” (LISSARDY, 

201922). -- O mais curioso é o tamanho do gasto público com segurança neste 

subcontinente em relação os investimentos feitos por países desenvolvidos chegando 

a ser quase o dobro da média segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

Seria então a falta de julgamentos judiciais mais pesados para que as pessoas 

cumpram penas maiores por seus crimes? -- Chegamos a outro fato curioso, “a 

população carcerária nas Américas (excluindo os Estados Unidos) cresceu 121% 

                                            
19 LISSARDY, G. Por que a América Latina é a região mais violenta do mundo. BBC News 

Mundo. Brasil. 2019. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-48988559. 
Acessado em: 22/11/19. 
20 LISSARDY, G. Por que a América Latina é a região mais violenta do mundo. BBC News 

Mundo. Brasil. 2019. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-48988559. 
Acessado em: 22/11/19. 
21 LISSARDY, G. Por que a América Latina é a região mais violenta do mundo. BBC News 

Mundo. Brasil. 2019. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-48988559. 
Acessado em: 22/11/19. 
22 LISSARDY, G. Por que a América Latina é a região mais violenta do mundo. BBC News 

Mundo. Brasil. 2019. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-48988559. 
Acessado em: 22/11/19. 
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desde 2000, segundo o World Prision Report” (LISSARDY, 201923). -- Ou o crime 

organizado, as gangues e outras formas de crime nessa região é a mais violenta; ou 

a disputa pelo narcotráfico e por ser a única região produtora de cocaína torna a região 

mais suscetível ao crime; ou o fácil acesso à armas de fogo; ou também uma 

impunidade generalizada que incentiva a justiça com as próprias mãos. 

Ao buscar entender por quê a América Latina vem sendo tão violenta, e como 

ao mesmo tempo gasta-se tanto com segurança pública, e sendo a região que mais 

prende no mundo, na tentativa de ir ao encontro com fatos, de certo modo, nota-se 

um juízo de valor social gerado por algumas pessoas através da forma como nascem 

e se desenvolvem em determinado contexto social em que pertencem. 

 

“Com a distinção entre “o que é” e o que “deve ser”, Weber, a seu modo, acolhe 

a distinção rickertiana entre “juízo de valor” (Werturteil) e “relação de valor” 

(Wertbeziehung), admitindo que as Ciências Sociais não podem nutrir, em seu 

âmbito, qualquer sorte de valoração prática (avaliação moral), mas estão em 

relação com os valores somente na medida em que estes delimitam seu objeto 

em meio à multiplicidade dos fatos empíricos”. (BRUUN apud WEISS, 2014, p. 

114). 

  

 Assim como não cabe as Ciências Sociais emitir juízos de valores, as ações 

das pessoas seguem sendo naturalizadas por si mesmas, de modo que acabam 

ressaltando ou formando suas personalidades, a maneira como percebem o mundo, 

apesar de as pessoas serem diferentes incidem no modo como os fatos ou pessoas 

são julgadas. Os juízos de valores estão vinculados as ideias e comportamentos que 

acreditam e que daí estima-se como boas ou ruins as ações que tomam. Podendo 

nascer daí a lógica inimigo e herói que muitas vezes define duramente quem deve 

viver e quem deve deixar de viver. 

Dessa forma ao promover segurança pública, cria-se todo um sistema para 

prevalecer os interesses ditos como interesses comuns a toda sociedade; mas que na 

verdade muitas vezes acabam defendendo os de apenas alguns grupos sociais. Uma 

dessas estratégias são os usos das mídias para levar notícias, onde nessas devem 

                                            
23 LISSARDY, G. Por que a América Latina é a região mais violenta do mundo. BBC News 

Mundo. Brasil. 2019. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-48988559. 
Acessado em: 22/11/19. 
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estar incutidos os ideais sociais para que todo o sistema administrado pelo governo 

seja legítimo, o principal interesse é que a sociedade discuta as notícias e aceite 

certos modos de ação como a principal ou até mesmo a única opção de se resolver 

os seus conflitos sociais. 
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3 O SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL: BREVES CONSIDERAÇÕES 

Ao decorrer de toda história da humanidade são utilizados sistemas de 

punições que foram se metamorfoseando até chegar no modelo atual de execução 

penal que segue os princípios de privação de liberdade da pessoa como um modelo 

de punição coercitiva e regenerativa. De acordo com a descrição sobre a história das 

prisões da ESPEN (Escola de Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário), na idade 

antiga já existia um tipo de cárcere, sendo que sem regulação social.  

Segundo a ESPEN, o ato de aprisionar não era com interesse de cumprimento 

de pena, mas sim para garantir que o sujeito estivesse em domínio físico com o intuito 

de punir, baseado no tormento físico, o encarcerado cumpria seus suplícios em 

calabouços, ruínas e torres de castelos. Em consonância a esse fato, Carvalho Filho 

(2002), descreve esses locais como insalubres, sem iluminação, sem condições de 

higiene e inexpurgáveis; onde muitas vezes os presos adoeciam e morriam antes de 

seus julgamentos e condenações. 

Já no período da idade média, Carvalho Filho (2002) diz que as punições nesse 

período eram baseadas em amputações de membros, a forca, o suplício em fogueira, 

queimaduras a ferro em brasa, a roda e a guilhotina que causavam dor extrema e 

proporcionavam grandes espetáculos à população.  

Tal qual a ESPEN afirma que manteve-se o cárcere, sendo que em duas 

esferas, o cárcere de Estado como local de custódia a aqueles que seriam submetidos 

a castigos corporais e os que iriam à pena de morte para garantir as punições. E o 

cárcere eclesiástico, destinado aos clérigos rebeldes que eram trancados nos 

mosteiros para que por meio de penitência obtivessem correção, momento este que 

surge o termo ‘penitenciária’. 

Durante a idade moderna e contemporânea transformou-se a prisão em um 

sistema de pena privativa de liberdade substituindo o martírio, e passou a demostrar 

ser o meio mais eficaz de controle social. No campo jurídico, ainda no regime anterior 

Beccaria (2000) defende que a justiça não tinha condições de legalizar a violência, 

deveria funcionar pela sua utilidade e eficácia. Portanto, 
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“O protesto contra os suplícios é encontrado em toda parte na Segunda metade 

do século XVIII: entre os filósofos e teóricos do direito; entre juristas, 

magistrados, parlamentares; nos chaiers de doléances e entre os legisladores 

das assembleias. É preciso punir de outro modo: eliminar essa confrontação 

física entre soberano e condenado; esse conflito frontal entre a vingança do 

príncipe e a cólera contida do povo, por intermédio do supliciado e do carrasco. 

(…) Pode-se compreender o caráter de obviedade que a prisão-castigo muito 

cedo assumiu. Desde os primeiros anos do século XIX, ter-se-á ainda 

consciência de sua novidade; e entretanto ela surgiu tão ligada, e em 

profundidade, com o próprio funcionamento da sociedade, que relegou ao 

esquecimento todas as outras punições que os reformadores do século XVIII 

haviam imaginado.” (FOUCAULT, 1987, p. 63-70) 

 

Nesse período as prisões foram modificadas, tornaram-se a essência do 

modelo punitivo em estabelecimento público de privação de liberdade. Assim, 

Carvalho Filho (2002) explica que as prerrogativas que passaram a caracterizar as 

instituições penais foram agir com mais rigor, severidade, regulamentação, higiene e 

com dinâmica capaz de reprimir o delito e promover reinserção social de quem os 

comete. E vincula o surgimento da pena de privação de liberdade ao surgimento do 

capitalismo. Desse modo, 

 

“Com as novas formas de acumulação de capital, de relações de produção e 

de estatuto jurídico da propriedade, todas as práticas populares que se 

classificavam, seja numa forma silenciosa, cotidiana, tolerada, seja uma forma 

violenta, na ilegalidade dos direitos, são desviadas à força para a ilegalidade 

dos bens [...] a ilegalidade dos bens foi separada da ilegalidade dos direitos. 

[..] O direito de punir deslocou-se da vingança do soberano à defesa da 

sociedade.” (FOUCAULT, 1987, p. 74-76) 

 

As prisões transformaram-se no que são na atualidade, onde o cárcere mudou 

de concepção para penas privativas de liberdade. Na criação e construção de prisões 

para a correção dos presos, a punição passou a constituir-se em método e disciplina. 

Segundo Foucault (1987), a finalidade da prisão deixou de ser o objeto da punição e 

constituí uma nova tática da arte de fazer sofrer, sendo a disciplina elemento central 

de controle da nova sociedade. Para o Estado é mais favorável vigiar do que punir, 

pois vigiar as pessoas as mantem conscientes desse processo, sendo uma maneira 
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de controle para não desobedecerem a ordem, as leis, e lembra-los de que é 

necessário privar o indivíduo de liberdade para que aprenda no isolamento e refletir 

sobre seu ato criminoso, sendo o reflexo de sua punição. 

Há vários problemas observados quando se diz a respeito sobre o cárcere. 

Exemplo disso são as penas de reclusão ou detenção, já não são mais vistas como 

eficazes para reabilitar os sentenciados que não oferecem um grande risco a 

sociedade, ou seja, há um desserviço da pena privativa de liberdade sob as infrações 

penais de menor e médio potencial ofensivo, como Baratta (1990) afirma que para 

reintegrar autores de delitos deveriam haver políticas a favor de menos cárcere e não 

de um cárcere melhor. 

As condições dos espaços e a forma de tratamento em que se matem pessoas 

encarceradas hoje, cria um outro problema dentro das cadeias, o acumulo de pessoas 

que além de grave parece insolúvel e forma comunidades. Através da convivência o 

grupo passa a viver em um regime interno próprio, estabelecem entre si regras e 

normas de conduta em busca de uma socialização informal, resultado da interação 

dos homens apesar de não partilharem dos mesmos valores.  

O preso está inserido em um sistema peculiar de característica principal, o 

poder. Conforme Karan (1997) a imposição da pena é uma manifestação de poder 

que em alguns casos determina a pena de reclusão para manter interesses 

dominantes de parte da sociedade. Para Deleuze (1992) a disciplina é uma maneira 

de exercer o poder, onde a vigilância permite que a disciplina opere com baixo custo, 

o que difunde os mecanismos disciplinares socialmente, cada pessoa se torna vigia 

de si mesmo e dos outros.  

A maior e melhor forma de operar a sociedade disciplinar se dá pelo 

confinamento massivo de pessoas, diferenciando seus corpos. Essa capacidade de 

diferenciação coloca o Estado e o Capital na mesma posição para integrar as 

singularidades em função de um objetivo comum. O que assim faz-se encarcerar a 

diferença, pois esta é a que deve ser regulada. 

As relações dentro das cadeias seguem sendo influenciadas pelo poder e a 

vida compartilhada com muitas pessoas sem nenhuma intimidade ou privacidade. Não 

há relação intima com os familiares, pois estes são tratados como cumplices e 

submetidos a ações humilhantes. As relações que o preso tinha anteriormente são 
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destruídas pela segregação, que vem à tona quando se é preso, tornado mais difícil 

manter os vínculos externos, o que fracassa a ressocialização. 

Há uma nova necessidade de repensar o sistema de execução penal nos dias 

de hoje, Evandro Lins e Silva (2001)24  afirmou que a prisão não tem o poder de 

regenerar e menos ainda de ressocializar, pelo contrário, acaba corrompendo e 

embrutecendo a pessoa, tornando-se uma fábrica de reincidência. E hoje poucos anos 

depois, ainda segue esse mesmo sistema perverso sem sombra de melhora ou 

reconstrução. De modo como disse Darcy Ribeiro (1982 p.17), “se os governantes não 

construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios”, e hoje 

depois de 37 anos, os presídios estão lotados em um grau tão elevado que chega a 

parecer uma equação incalculável e sem solução. 

Tomando como exemplo o Brasil, as pessoas privadas de liberdade, de acordo 

com os dados levantados pelo INFOPEN (2014, p. 18), a população prisional chegava 

a 622 mil presos e com vaga apenas para 371 mil, o que leva a um déficit de 250 mil 

vagas com uma taxa de ocupação de 167% colocando o Brasil na 4º posição mundial 

de maior quantidade de presos.  

Segundo o CONJUR (2018), houve um aumento de presos no sistema 

carcerário brasileiro, elevando o índice de ocupação nas unidades do país, em 2015 

a taxa foi a 160,7%, em 2016 foi a 161,9%, em 2017 chegou a 172,7%. São mais de 

700 mil pessoas presas para cerca de 410 mil vagas e com relação a assistência 

educacional, 44,64% dos estabelecimentos não oferecem essas iniciativas aos 

detentos. 

Os números mostram que há superlotação em diversas unidades prisionais 

no Brasil e que há pouco incentivo educacional, o que nos leva a perceber que a 

ressocialização dos presos segue ainda mais difícil ao sair em liberdade. “Segundo a 

Lei de Execução Penal (LEP), a assistência à saúde e educacional, além da jurídica, 

social e religiosa é direito dos presidiários e dever do Estado” (CONJUR, 2018)25. 

Partindo do pressuposto de George Orwell (2009) onde todas as formas de 

produção são mediatizadas pelo Estado que vê tudo, comanda tudo e pode tudo. Ou 

seja, o Estado detêm do poder de regular todas as coisas. Seguindo este contexto, 

                                            
24 SILVA, E. Lins. História das Penas. Revista Consulex. Brasília, ano 5, nº 104, Maio de 2001. 
25 CONJUR. Cresce índice de superlotação em unidades prisionais, afirma Ministério Público. 
Jun.2018. Acessado em: 28 dez. 2019. 
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devemos pensar na seguinte questão: as pessoas estão presas para serem 

reinseridas na sociedade ou por que são irreparáveis? 

Para responder essa questão é necessário que se faça recortes de gênero, 

raça e classe. Tomando como exemplo o Brasil, no que tange ao exemplo de gênero, 

segundo o INFOPEN Mulher (2016), a população prisional feminina é de 42.355 mil, 

com vaga para 27.029 mil, tendo déficit ocupacional de 15.326 mil e taxa de ocupação 

de 156,7%. As condições das mulheres no cárcere conseguem ser ainda piores que 

a dos homens, pois o sistema não tem infraestrutura para o corpo feminino.  

As encarceradas femininas enfrentam vários problemas, principalmente com 

higiene. Nana Queiroz em seu livro Presos que Menstruam, diz que “A quantidade de 

absorventes íntimos entregues por mês, por exemplo, é tão pequena que, para conter 

o fluxo menstrual, é comum que utilizem miolo de pão” (QUEIROZ apud SENADO 

FEDERAL)26.  

Nessas condições a gravidez torna-se um problema ainda maior apesar de 

“Sancionada em 2009, a Lei 11.942 assegura às mães presas e aos recém nascidos 

condições mínimas de assistência, como acompanhamento médico à mulher e 

berçários” (SENADO FEDERAL) 27 . Segundo o Senado Federal, o Brasil ainda 

enfrenta dificuldade em cumprir essa lei, pois apenas 32 estabelecimentos femininos 

tem a infraestrutura para assistência, já nas unidades mistas existem apenas 14 alas 

ou salas femininas. 

Considerando as questões raciais, tendo novamente o Brasil como exemplo, 

segundo os dados do INFOPEN (2014), cerca de 61,67% de negros/pretos e pardos 

encontram-se em situação de encarceramento no sistema prisional, ou seja, quase 

passa dos 70% os encarcerados que não são brancos no Brasil. Dessa forma, os 

números mostram um sistema estruturalmente racista, assim como afirmou a 

Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil convive com “racismo estrutural e 

                                            
26 BRASIL. A Visão Social do Preso. Senado Federal. 
https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/privatizacao-de-presidios/privatizacao-de-
presidios/a-visao-social-do-preso. Acessado em: 28 dez. 2019. 
27 BRASIL. A Visão Social do Preso. Senado Federal. 

https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/privatizacao-de-presidios/privatizacao-de-
presidios/a-visao-social-do-preso. Acessado em: 28 dez. 2019. 
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institucionalizado” 28 . O racismo que torna-se um agravante quando a pessoa é 

contemplada como um típico e possível preso. Consequentemente, 

 

“Dessa forma, mesmo sem dispormos de informações convincentes acerca da 

prática, por parte de dado indivíduo, de um fato preciso, contemplado como 

típico pela lei penal, reconhecê-lo-emos como delinqüente se: pertencendo à 

classe inferior - o que é apurável através das indicações mais visíveis relativas 

à cor (preto ou mulato), aspecto físico (falhas de dentes, mãos e pés grandes, 

feições abrutalhadas, olhar oblíquo), baixa escolaridade (linguagem pobre, 

pejada de gírias), morador em favela, membro de família desorganizada ou 

sem família, sem emprego ou subempregado - apresenta registros policiais.” 

(THOMPSON, 2007, p. 68) 

 

Levando em conta as discussões sobre classe, Engels em 1845 realizou uma 

pesquisa sobre a condição da classe trabalhadora na Inglaterra durante a revolução 

industrial. Observou em um levantamento que 4.605 presos eram da classe 

trabalhadora e que anos depois o número foi para 31.309 presos. Nesse período, em 

decorrência da extrema pobreza na época, cabia ao proletariado a escolha entre 

morrer lentamente de fome, cometer suicídio rapidamente ou recorrer ao crime. 

Recorrer ao crime disparou em tendência na época. Partindo para condições mais 

atuais sobre a discussão, há também a forma de identificar a pessoa como criminoso 

ou delinquente por local onde vive, portanto: 

 

“O delinqüente é identificado pelo fato de ser favelado antes de sê-lo pelo ato 

de que é acusado. Na favela habita boa parte das populações pobres dos 

grandes centros urbanos e que de forma alguma é composta de delinqüentes. 

Não se pode negar que a maior parte dos presos procede de periferias, favelas, 

bairros pobres, mas a sutileza da argumentação está no fato de que isto não 

significa que haja uma relação necessária e natural entre ser favelado e ser 

delinqüente: a relação é social. Na sua grande maioria os moradores das 

favelas não são delinqüentes mas são tratados enquanto tais pela polícia e 

pela justiça. (…) É natural que os morros e favelas sejam os lugares 

considerados como redutos de marginais, e deste ponto de vista, torna-se 

                                            
28 GELÉDES. ONU: racismo no Brasil é estrutural e institucionalizado. 

https://www.geledes.org.br/onu-racismo-no-brasil-e-estrutural-e-institucionalizado/. Abr., 2015. 
Acessado em: 15/06/2019. 
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natural o vasculhamento freqüente desses locais. (…) Na verdade, esses fatos 

giram em torno da suspeição contra determinados grupos sociais, o que 

efetivamente significa a suspeição de uma classe sobre a outra.” (RAMALHO 

apud THOMPSON 2007, pp. 66-67) 

 

Dessa forma podemos observar, que na maioria das vezes o verdadeiro crime 

é ser pobre. Onde o fato de ser delinquente faz parte da relação social pelo qual a 

pessoa faz vivência e do grupo social a qual pertence. Ser pobre o torna não só 

efetivamente suspeito, mas sim no futuro o tornará criminoso. Portanto, 

 

“Daí decorre importante conseqüência: sempre que existir algum motivo, 

mesmo não muito razoável, que justifique à máquina repressiva formalizar a 

anotação de uma infração, ela deve ser feita desde que o autor (ou suspeito da 

autoria) exiba o primeiro traço marcante do marginal - ser pobre -, pois dessa 

maneira mais fácil ficará, no futuro, identificá-lo como verdadeiro criminoso.” 

(THOMPSON, 2007, p.68) 

 

Ao analisar o sistema judiciário, que aplica as normas jurídicas e delega as 

penas privativas de liberdade, Miranda Rosa diz: 

 

“(…) as normas jurídicas são aplicadas através de pessoas, de seres humanos, 

criaturas que vivem em determinada circunstância, que foram formadas e 

desenvolvidas em face de elementos condicionantes de natureza sócio-cultural 

e cuja “vivência”, ou experiência de vida, há de estar presente em toda a sua 

atividade, inclusive na intermediação que realizam entre o universo normativo-

jurídico e os fatos concretos levados a sua apreciação, analise e julgamento, 

em busca de uma solução para litígios declarados (…) Dados ainda não 

devidamente processados de pesquisa (…) parecem indicar o caráter 

predominantemente conservador dos juízes (…) Esse conservadorismo, 

embora mesclado com a tomada de algumas posições nitidamente “abertas” 

ou “avançadas”, é revelado pelo extrato sócio-cultural e sócio-econômico de 

que provêm eles na sua esmagadora maioria (classe média, pequena 

burguesia) e pela trajetória seguida em sua formação escolar e universitária e, 

em muitos casos, em sua vida profissional anterior ao ingresso na magistratura. 

Os conceitos manifestados, os valores afirmados, as preferências, opiniões e 

maneiras de decidir certas questões cruciais mostram que essa formação 

conservadora deixou marcas fortes (…) O aparelho judicial é, assim, parte do 

largo sistema de instrumentos pelos quais se afirma e reafirma a ideologia 
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dominante em dado momento histórico, como resultado de uma formação 

social determinada.” (MIRANDA ROSA apud HERMANN & BARSTED, 1995, 

pp.28-29). 

 

Segundo (HERMANN & BARSTED, 1995), o processo judicial e o mundo 

(social) não são entidades abstratas ou autônomas, elas se relacionam a todo instante 

e uma influência a outra. O fato de os juízes não estarem acima da sociedade os 

impede de serem imparciais em suas decisões, pois pertencem ao mundo social e 

decidem através de processo judicial. E o processo judicial que é conduzido pelas 

normas e procedimentos gerados politicamente pelo Legislativo e Executivo faz com 

que as coisas do mundo formem as decisões dos legisladores e administradores 

públicos. Desse modo:  

 

“O “mito da estrita legalidade” e o “mito da imparcialidade”, ao serem 

analisados, apontam para a estreita imbricação entre lei e política, entre 

legislativo, executivo e judiciário. Ou seja, o Estado é um só, apesar das 

relativas autonomia de suas diversas esferas de atribuições. (…) Outro dado 

que deve ser examinado é a questão do corporativismo, que somado a um 

“habitus” de classe, torna os magistrados mais inacessíveis. Além da origem 

sócio-economica, das articulações com poder político, há, entre os juízes, um 

esprit de corps que não deve ser submetido na análise de como as leis são 

interpretadas e aplicadas pelo poder judiciário.” (HERMANN & BARSTED, 

1995, p. 31). 

 

O acesso à justiça na América Latina por muito tempo foi difícil, nos dias de 

hoje o acesso vem obtendo melhora em alguns desses países. Mas, outro problema 

ainda persiste, a resolução dos casos analisados pelo judiciário. Em virtude da 

quantidade de enorme de casos a serem analisados as vezes falta juiz para analisar 

e julgar a grande demanda de processos existentes. 

Tomando o Brasil como exemplo, segundo Bodas (2017) do início da ação até 

a sentença do caso, podem passar anos ou décadas, o que levar o crime a prescrever. 

Porém, isso não indica ineficiência dos juízes, mas sim um grande volume de 

processos em tramitação na justiça. 
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“De 2009 a 2016, o número de processos sem sentença, conhecido como de 

taxa de congestionamento, cresceu mais de 30% e chegou a 73% em 2016. 

Isso significa que apenas 27% de todos os processos que tramitaram nesse 

período foram solucionados, acumulando quase 80 milhões de casos 

pendentes. Temos o 30º judiciário mais lento entre 133 países, segundo o 

Banco Mundial.” (BODAS, 2017) 

 

De acordo com Bodas (2017), uma das causas para esse grande volume de 

processos em tramitação na justiça, é a falta de juízes. Também há uma cultura de 

litígio por parte da sociedade e do judiciário em busca de segurança, sendo pouco 

procurado acordo ou mediação para os conflitos. Esse enorme número de processos 

gera um afogamento do sistema judiciário que não só parece lento, está realmente 

vivendo uma lentidão que precisa de revisão. 

Partindo do pressuposto de que o Estado é um só, o Estado também gera 

seus agentes de segurança. Onde o Estado seleciona pessoas da sociedade para 

transforma-las em soldados. Sendo assim:  

 

“Segunda metade do século XVIII: o soldado tornou-se algo que se fabrica; de 

massa informe, de um corpo inapto, fez-se a máquina de que se precisa; 

corrigiram-se aos poucos as posturas; lentamente uma coação calculada 

percorre cada parte do corpo, se assenhoreia dele, dobra o conjunto, torna-o 

perpetuamente disponível, e se prolonga, em silencio no automatismo dos 

hábitos; em resumo, foi <expulso o camponês> e lhe foi dada a <fisionomia de 

soldado>” (FOUCAULT, 1986, p.125) 

 
Os agentes de segurança são fabricados pelo Estado para representar o 

poder do estado, e não só, para realizar a manutenção de seu poder. Desse modo, as 

polícias detêm da força física legitimada pelo Estado que lhe dá liberdade de fazer 

seu uso da forma que achar melhor, instituída para manter a ordem pública, a 

liberdade, a propriedade e segurança da sociedade. Entretanto ao apropriar-se do uso 

desta força, as vezes utiliza-se desta força de forma desproporcional com a parcela 

mais pobre da sociedade, muitas das vezes por estar no lugar errado e na hora errada 

acabam sendo vítimas da força policial. Bem como afirmou Paulo Freire,  
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“A violência dos opressores que os faz também desumanizados, não instaura 

uma outra vocação – a do ser menos. Como distorção do ser mais, o ser menos 

leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez menos. E esta luta 

somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscar recuperar sua 

humanidade, que é uma forma de cria-la, não se sentem idealistamente 

opressores, nem se tornam, de fato, opressores dos opressores, mas 

restauradores da humanidade de ambos. (...) o poder dos opressores, quando 

se pretende amenizar ante a debilidade dos oprimidos, não apenas quase 

sempre se expressa em falsa generosidade, como jamais a ultrapassa. Os 

opressores, falsamente generosos, têm necessidade, para que a sua 

“generosidade” continue tendo oportunidade de realizar-se, da permanência da 

injustiça. A “ordem” social injusta é a fonte geradora, permanente, desta 

“generosidade” que se nutre da morte, do desalento e da miséria.” (FREIRE, 

1970, p. 16-17) 

 

Ao fabricar agentes de segurança, as pessoas passam a desejar esta função 

entendendo que ela ao assumir pode deixar de ser oprimido e mudar as normas de 

opressão, de modo que ver-se a como o herói de sua sociedade. Sendo que quando 

o Estado o forma, ele torna o agente um opressor para representar seu poder. O 

agente quando se depara nesta posição, entende-se como “falso generoso” e entra 

em conflito em si mesmo, pois pertence a sociedade na qual é oprimido e ao mesmo 

tempo se vê como opressor por operacionalizar as opressões do Estado. 

Nesse caso, os trabalhadores do sistema de segurança convivem com duas 

sociedades ao mesmo tempo, tendo em vista que a prisão é “uma sociedade dentro 

de uma sociedade” (THOMPSON, 1991 apud SILVEIRA, 2009, p. 5).  

 

“Dentro desse contexto, ressalta-se que os agentes penitenciários convivem 

com uma situação ambivalente, fruto de suas atribuições e do fato de serem os 

trabalhadores que têm o contato mais próximo com os presos, o que não deixa 

de gerar alguma intimidade. Tal situação conflituosa parece determinar o 

aparecimento de doenças e transtornos mentais e emocionais.” (SANTOS et 

all, 2010, p.35) 

 

Em decorrência do aparecimento de doenças e transtornos mentais e 

emocionais. O agente de segurança precisa de resguardo psicológico e médico, pois 

muitos enlouquecem ou morrem por causa do sistema de segurança. Sendo assim,  
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“Segundo Cecília, o estresse emocional se expressa em medo, insônia, 

ansiedade, nervosismo, autoculpabilização, raiva, vergonha, tristeza e 

depressão. Ela explica que, se esses sintomas duram mais de um mês, os 

psicólogos consideram que a vítima passou a sofrer de “desordem pós-

traumática”, que pode ser definida como distresse psicológico (ou seja, um 

estresse psicológico negativo) ou uma reação fisiológica relacionada com a 

exposição à ameaça de morte ou lesão grave.” (LESSA, 2013). 

 

De acordo com Lessa (2013), ainda pode ocorrer algo ainda mais além, como 

sequelas emocionais que passam pela influência da cultura e de condições sociais 

que permeiam em seu trabalho. Consequentemente os policiais são treinados 

fortalecendo atitudes machistas que acabam endurecendo seus comportamentos com 

o argumento de criar-se mecanismos para sua própria sobrevivência por causa dos 

riscos que passam. Muitas vezes estes policiais incorporam alguns cinismos aos seus 

discursos e comportamentos que os distanciam de qualquer apoio social e psicológico. 

Considerando: 

 

“O trabalho não é apenas uma atividade; ele é, também, uma forma de relação 

social, o que significa que ele se desdobra em um mundo humano 

caracterizado por relações de desigualdade, de poder e de dominação. 

Trabalhar é engajar sua subjetividade num mundo hierarquizado, ordenado e 

coercitivo, perpassado pela luta para a dominação.” (DEJOURS, 2008, p.27 

apud ANDRADE 2015). 

 

É imprescindível que diante dos argumentos expostos, o modelo prisional 

atual é factível as desconstruções de pessoas, ou melhor dizendo não regenera e nem 

recupera ninguém. Pelo contrário, deforma as pessoas que estão inseridas no sistema, 

tanto quanto presos e agentes como modifica toda a sociedade, pois tornam os 

indivíduos mais embrutecidos e agressivos. Portanto é mais do que necessário 

repensar este sistema atual, onde há pouca visão de humanidade entre as pessoas e 

a dificuldade de acesso à justiça por muitos.  



41 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude dos fatos mencionados, pôde ser percebido que apesar de 

algumas das pessoas terem acesso aos Direitos Humanos, no Brasil ainda há os que 

sofrem com ações de desumanização por parte de alguns indivíduos. Para poucos 

são designados certos direitos e em certos territórios, motivo pelo qual gera exclusão 

social e marginalização de algumas pessoas. Através de opressões culturalmente 

enraizadas na sociedade com alto índice de desigualdade social e em algumas 

ocasiões em extrema pobreza. 

Portanto, as relações foram capitalizadas, onde o dinheiro faz a comunicação 

entre as pessoas, e desse modo sem dinheiro não há trânsito social. Para manter o 

poder de alguns e a riqueza de outros, tornou-se necessário o encarceramento de 

parte da população, fazendo-os acreditar que assim estariam excluindo-os do convívio 

de todos, no entanto esses estão sim inseridos na sociedade. E como o crime está 

associado a problemas econômicos, explica os altos índices de violência na região. 

Tendo em vista os aspectos observados, encarcerar parte da população é 

bem interessante em um âmbito de controle. Manter o encarceramento de pessoas 

mostra que na verdade esse sistema tem a justificativa de defender os interesses 

comuns de toda sociedade, mas acaba defendendo os interesses de alguns grupos 

sociais. É imprescindível que todos se conscientizem de que o modelo prisional atual 

desconstrói as pessoas, não regenera e nem ressocializa as pessoas que acabam 

deformadas pelo sistema, tornando-se agressivas e embrutecidas. 

Por consequência, vem crescendo o desejo de oprimir o outro por conta de 

suas vivências de oprimido, o que faz diminuir a solidariedade para com seus 

semelhantes. Tornando-se cada vez mais raro pessoas com senso de humanidade, 

essas são as que mantêm a esperança de solução para diminuir as brutalidades 

humanas. Porém nada tem o poder de justificar a miséria, algumas ideias podem até 

explicar a organização e os interesses por traz dela e o porquê de mantê-las. 

Levando em consideração o juízo de valor social gerado por algumas pessoas 

através de suas vivencias em determinados contextos sociais nos quais pertencem. 

As ações dos indivíduos seguem sendo naturalizadas por si mesmas e acabam por 

indicar a forma como percebem o mundo, onde mesmo as pessoas sendo diferentes 
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incide no modo como fatos e pessoas são julgadas. Assim, ao utilizar as mídias como 

estratégia para colocar em discussão as ideias sociais para legitimar o sistema de 

administração do governo, tentando fazer com que a sociedade aceite os modos de 

ação como a principal ou a única opção de resolução de seus conflitos sociais. 

Pela observação dos aspectos analisados, o Estado fabrica seus agentes de 

segurança selecionando pessoas da sociedade para representa-lo, e não somente, 

mas também para realizar a manutenção de seu poder através de força física se 

necessário. Como também os juízes que aplicam os processos judiciais conduzidos 

por normas e procedimentos criados politicamente pelo legislativo e executivo. Que 

nesses casos, mesmo essas pessoas pertencendo também a sociedade acabam 

sendo os praticantes legais dos desejos e interesses do Estado. 

Dado exposto, futuramente essa pesquisa poderá ter continuidade com o 

intuito de compreender mais aproximadamente o pensamento da sociedade e de 

como elas racionalizam esses conflitos. Realizando entrevistas ou questionários para 

as pessoas que habitam nessa região para entender como se mantem algumas ações 

ofertadas por parte da sociedade e parametrizar os dados coletados. Além de 

investigar os locais de cumprimento de pena avaliando as condições desses espaços. 

Por todos esses aspectos, observamos que a cada dia que passa torna-se 

mais necessário reduzir as desigualdades, buscar mais justiça social em igualdade de 

direitos e equidade social. Levando a acreditar que repensar o sistema de execução 

penal seria importantíssimo para diminuir algumas brutalidades humanas, já que a 

prisão não ressocializa ninguém e acaba tornando-se uma fábrica de reincidência. O 

Estado necessita, portanto, romper com a ideia de naturalização da defesa de 

interesses de poucos e garantir que toda população tenha não só acesso à justiça, 

mas que possa ter seus processos judiciais tramitando por igual na justiça. 
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