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Simpósio: DIREITO CONSTITUCIONAL E FILOSOFIA POLÍTICA 

 

RESUMO: A precariedade da realidade prisional brasileira apresenta por consequência 

elevados índices de criminalidade e reincidência, afastando a reabilitação como finalidade 

nuclear da pena e implementando a retribuição do mal causado como única premissa estatuída 

ao detento, o que, por conseguinte, tende a denotar consequências nefastas no cenário social 

com a proliferação da violência desenfreada e da crescente criminalidade. Nesse contexto, há 

de se indagar através do presente estudo se é possível extrair a proteção da condição humana, 

segundo as diretrizes apresentadas na filosofia política arenditiana ante a ofensa à dignidade 

no cumprimento da pena. O presente estudo busca, portanto, discutir se a realidade da 

implementação do universo prisional consiste em instrumento apto fulminar direitos e 

garantias fundamentais ínsitas ao detento. Perpassa- assim a explorar a realidade prisional 

brasileira como mácula à dignidade humana do detento e à violação corriqueira de direitos 

humanos ante a situação de penúria em que se encontra insertos os detentos sujeitos ao 

cumprimento de pena privativa de liberdade no Brasil. Em seguida, estrutura-se ao estudo da 

ideia defendida por Hannah Arendt quando da discussão das nuances que devem circundar a 

observância do ser humano como ser dotado de direitos que devem restar por protegidos em 

face do Estado. Nesse sentido, pretende-se demonstrar que a fixação de direitos fundamentais 

ínsitos à pessoa humana, segundo as diretrizes traçadas pela Constituição Federal Brasileira 

de 1988, não restam por afastados em face daqueles que encontram-se reclusos. E por fim, 

analisa-se quais os impactos advindos na seara prisional ante o contato dos detentos com a 

violência, o descaso, o desalento, a marginalização do ser humano e a sua desconsideração 

como ser dotado de direitos, destacando as nuances da realidade prisional brasileira como 

meio violador a ideia defendida por Hannah Arendt quanto à prevalência da tutela à vida e a 

integridade física e moral do ser humano em todas as suas formas, entendendo-se, pois, pelo 

afastamento de qualquer expressão de degredo carcerário oriunda  do universo criminoso, que 

tende a apresentar por consequência a  proliferação da criminalidade e na violência social. 

Para tanto, o presente estudo utilizar-se-á de pesquisa qualitativa, com fulcro em estudos 

bibliográficos e na formalização de coleta de dados acerca do exame das consequências 

advindas da educação em prisões. Busca-se, portanto, através desta abordagem verificar quais 

as consequências nefastas que se encontram atreladas ao cenário prisional quando à tutela à 

humanidade da pena, a condição humana e a dignidade da pena restam por excluídos do 



apenado, despertando assim na ótica prisional a consolidação do estigma de delinquente aos 

detentos. Detecta-se, portanto, que o afastamento de uma cultura jurídica incriminadora e que 

estigmatiza o detento, com a implementação das técnicas ressocializatórias se coadunam com 

a fixação da dignidade humana no cumprimento da pena e, por conseguinte, da possibilidade 

de concretização da reeducação através da execução da pena. 
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