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Simpósio: 06 - A PRISÃO EM PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR: OS DIREITOS 
HUMANOS DA PESSOA EM RECLUSÃO 
 
RESUMO: Há algum tempo, temos realizado pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais sobre 
temas envolvendo a efetivação dos direitos humanos fundamentais no Brasil em comparação 
ao direito alienígena. Aqui, o faremos cotejando a ética prisional brasileira com a de Estados 
“escandinavizados” ou em processo de “escandinavização”. A Constituição Federal de 1988 é 
apontada como cidadã, por contemplar, principalmente, o que talvez seja o maior rol de 
direitos humanos fundamentais dentre as cartas constitucionais. Entretanto, a realidade 
denuncia um caos, constatado tanto na vida cotidiana de cada indivíduo, quanto em noticiários 
televisivos, jornalísticos, diversas mídias eletrônicas e documentos jurídicos, donde se 
presenciam, detalhadamente, os cenários de desordem e falência em inúmeros setores, com 
ênfase no jurídico-criminal. A propósito, quando do julgamento do pedido de medida cautelar 
na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 347, em que se 
requereu providências por conta das condições do sistema prisional brasileiro, o Supremo 
Tribunal Federal destacou encontrar-se o país diante de um “estado de coisas 
inconstitucional”, sob fundamentos apontados pela parte autora, o Partido Socialismo e 
Liberdade (PSOL), entre outros, como: apresentar celas superlotadas, imundas, insalubres e 
com temperaturas extremas; comida intragável; falta de água potável e de produtos higiênicos 
básicos; espancamentos e homicídios periódicos e; violências sexuais oriundas de “colegas” e  
agentes do Estado. Com efeito, por mais que pessoas de “garbo e elegância” estejam sendo 
investigadas, processadas e condenadas, o cárcere prossegue se apresentando como um 
“antro” de pobres, negros e analfabetos. A título de exemplo: 8,15% dos presos são 
analfabetos; 44,76% possuem o ensino fundamental incompleto; 12,2% o ensino fundamental 
completo; 9,36% o ensino médio incompleto; 6,81% o ensino médio completo; 0,9% o ensino 
superior incompleto; 0,43% o ensino superior completo; menos de 0,1% nível acima do 
superior completo. Ou seja, tem-se criminalizado a pobreza e os desprovidos de conhecimento 
e demais direitos mínimos. Por outro lado, na Islândia, um dos países mais felizes do mundo, 
1,1% da população é muito rica, 1,5% está insatisfeita e 97% é classe média com alta renda 
per capita e excelente escolaridade. Já na Holanda, a qual noutros tempos adotou a 
perspectiva da “Lei e Ordem”, cerca de dezenove presídios foram fechados de 2009 até os 
dias atuais por falta de “demanda”, ao mesmo tempo em que se prefere, em termos 
econômicos, o monitoramento eletrônico para infrações mais leves, de modo que a pessoa 
prossiga economicamente ativa. Perceba-se, portanto, enquanto no Brasil, adota-se um 
capitalismo selvagem, de desigualdade extrema, as políticas sociais, educacionais, 
econômicas e criminais dos Estados mencionados se encontram vinculadas a um capitalismo 
evoluído, distributivo e tendencialmente civilizado, visando-se a preparação social, 
educacional e profissional de qualidade da pessoa, para que possa ingressar no mercado 
competitivo e, assim, auferir suas aspirações e contribuir para a consecução da vida social em 
que está imersa. Embora haja entraves de ordem cultural, econômica, educacional, entre 
outros, o exemplo escandinavo se apresenta extremamente sedutor. É preciso pensar 
seriamente nisso. 
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