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Resumo 

O trabalho em voga busca analisar, brevemente, diante de algumas tratativas e 
determinações emitidas pela Organização dos Estados Americanos (OEA), como se 
estabelece o direito à Educação nas penitenciárias brasileiras, buscando observar 
se há uma influência dessa organização nas decisões tomadas pelo judiciário deste 
país. O período de análise está baseado nos últimos 20 anos (1995-2015). Além 
disso, discute-se a relevância e a aplicação dos Direitos Humanos, bem como 
algumas reflexões acerca da violência como um fenômeno operante no quadro 
social brasileiro. Há também alguns fragmentos de entrevistas com indivíduos 
relacionados a essa área. 
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Introdução 

 A concepção de que todo indivíduo possui autonomia e, pelo simples fato 

de existir, pode e deve exigir que sua dignidade seja zelada no convívio social, 

como defende o filósofo iluminista Immanuel Kant3, faz parte do contexto de ideias 

que seriam formuladas ao longo do tempo sobre a situação humana no mundo. 

Segundo Comparato (2010), a progressão com a qual as instituições jurídicas 

lidaram para a formulação do conceito de Direitos Humanos tem sua origem nos 

pensamentos mais longínquos acerca da dignidade humana. Trazendo essa ideia 

                                         
1  Bacharel em Relações Internacionais pela ESPM-Sul. Foi Bolsista de Iniciação Científica pelo 
programa PIC-ESPM de ago/2015 à ago/2016. E-mail: talles.coelhosantos@gmail.com. 
2Graduado Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(1998), mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2008) e 
doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2013). É professor de 
Relações Internacionais na ESPM-Sul e na Unisinos. E-mail: gadam@espm.br.  
3 Ver a obra do autor “Fundamentação da Metafísica dos Costumes” (1785). 
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para a seara hodierna, as ciências jurídicas assumem o papel de protagonistas, 

legitimadas pelas instâncias judiciárias que atuam na sociedade civil. Dentro da 

história das civilizações e do poder exercido pelos códigos de lei estabelecidos, são 

nítidos e, muitas vezes, desproporcionais os modos com os quais as leis são 

asseguradas aos indivíduos representantes das nações. Dessa forma, od Direitos 

Humanos assumem o protagonismo no que tange a proteção e asseguramento de 

direitos básicos individuais. No continente americano, a Organização dos Estados 

Americanos (OEA), como veremos a seguir, possui um enfoque na promoção desses 

direitos aos indivíduos e/ou grupos em situação de vulnerabilidade e recorrente 

violação dos mesmos.  

 Levando-se em consideração a realidade dos presídios brasileiros, o 

direito à Educação assegurado na Constituição Federal do Brasil e a Resolução da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos nº01/2008, questiona-se: Até que 

ponto as políticas públicas de ressocialização dos apenados no Brasil estão em 

convergências com o direito à educação proposto pela OEA? 

 Assim sendo, o objetivo geral desta pesquisa consiste em apontar em que 

grau as medidas e operacionalização das políticas voltadas à ressocialização dos 

apenados estão convergindo com o direito à educação proposto pela OEA. Dentre 

os objetivos específicos O primeiro consiste em resgatar a evolução dos Direitos 

Humanos ao longo da história. Em segundo lugar, vislumbra-se examinar a 

documentação elaborada pela Organização dos Estados Americanos na questão dos 

Direitos Humanos e do acesso à educação nas penitenciárias brasileiras. O terceiro 

consiste em estabelecer uma relação entre os Direitos Humanos e o panorama 

situacional carcerário do Brasil, mediante uma breve contextualização da condição 

social e política e, por fim, apontar em que medida as políticas públicas do Estado 

convergem com os ideais de ressocialização pautados na educação – conforme 

preconiza a OEA. Sendo a cronologia da pesquisa original, primeiramente será 

abordada a questão dos Direitos Humanos em si, em segundo, a OEA será 

intorduzida; logo após isso, o contexto social sob a ótica da violência civil e as 

penitenciárias brasileiras será apresentado para, por fim, ilustrar o comparativo 

com as ecigências da OEA. 

 

DA CONCEPÇÃO, NOÇÕES E EVOLUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 
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 Os chamados “direitos humanos fundamentais”  originaram-se a partir da 

junção de várias fontes e tradições oriundas de distintas civilizações, como 

pensamentos filosófico-jurídicos, princípios do cristianismo e noções de direito 

natural. O locus desse conjunto foi a necessidade (comum) de limitar e controlar os 

abusos de poder do próprio Estado e de suas autoridades e consagrar premissas 

básicas da igualdade e legalidade, como uma regência do Estado contemporâneo. 

Somados ao surgimento do Direito Constitucional, sobretudo ao constitucionalismo 

norte-americano de 1787 onde se postulou a fundamentação da organização do 

Estado, os direitos humanos fundamentais colocam-se como uma das previsões 

altamente necessárias a todas Constituições, no sentido de conferir o respeito à 

dignidade humana, assegurar a limitação de poder e operar em prol de um pleno 

desenvolvimento da personalidade humana (MORAES, 1998).  

 O primeiro documento oficial que veio a postular a assertiva 

mantenedora dos direitos individuais foi a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, oriunda da Revolução Francesa de 1789 (DIAS, 2012). Marcada por um 

período histórico de constantes e intensas alterações nas sociedades e, 

simultaneamente, a transição de modelos econômicos, a Europa estava em seu 

apogeu no que diz respeito às reivindicações por parte de diversos grupos – em 

especial camponeses e a burguesia comercial. A transição de uma sociedade feudal 

para a capitalista não só ilustra esse marco histórico, como também evidencia a 

ascensão da classe burguesa, responsável por grande parte da revolução. A relação 

assimétrica entre o desenvolvimento da economia e o inexpressivo aparato 

jurídico, somados ao perfil despótico de uma velha aristocracia francesa, levaram 

ao intenso conflito de interesses com as forças sociais ascendentes. Dentre outros 

inúmeros ocorridos, o grande feito da Revolução Francesa foi ter posto abaixo o 

Antigo Regime e, mediante o novo caráter de regime instituído, aboliu a relação 

servil entre os homens e assegurou a esses a participação na formação do Estado 

(FIORIM, 2006). Interessante apontar que, mesmo tendo sido um marco regulatório 

para as liberdades individuais, visto o exemplo de conferir a liberdade de 

permanecer em uma situação igualitária de direitos, locomoção, expressão, opinião 

e religião, apresentou também muitas limitações. Sendo assim, a Declaração 

compreende-se como um manifesto contrário ao privilégio antes provido à nobreza, 
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mas em nenhum momento pleiteou a construção de uma sociedade democrática e 

que assegure a plenipotência dos direitos a sua população (HOBSBAWN, 2001). 

 Dando prosseguimento à ampliação dos primeiros direitos civis 

estabelecidos, nota-se que o século XIX protagonizou avanços expressivos, 

principalmente na abolição do tráfico negreiro e da escravatura 4 , além da 

Convenção de Genebra (1864) que inaugurou o direito humanitário e das resoluções 

da Conferência de Haia (1889) que modificaram práticas e leis de guerra. Logo após 

no século XXI, as inflexões ocorridas possuem uma protuberância que influenciam, 

direta e indiretamente, as normas jurídicas universais em grande medida até o 

momento presente. Devido ao grande impacto das duas grandes guerras, surge a 

Organização das Nações Unidas em 1945, organismo que, de fato, universalizou a 

jurisdição humana por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

(DIAS, 2012). Bobbio (1995) destaca também o pensamento jus naturalista, onde os 

direitos naturais dos homens são anteriores à formação da sociedade, esses que 

devem ser reconhecidos e garantidos, a priori, pelo Estado. Com o advento do 

século XX e as consequentes I e II Guerra, ficou clara a ineficiência, em termos 

práticos, do aparato jurídico dos Direitos Humanos (COMPARATO, 2010). O maior 

expoente, sem dúvidas, foi no período pós-guerra, onde a Organização das Nações 

Unidas (ONU), estabeleceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tendo 

como objetivo a manutenção da paz e segurança internacional através da 

cooperação cultural, econômica e social entre as nações (DIAS, 2012). 

 Trazendo o debate mais próximo da atualidade, Piovesan (2006) destaca 

também a Declaração dos Direito Humanos de Viena, de 1993, onde reiterou-se a 

concepção da Declaração de 1948. Viena possuiu suas particularidades ao trazer a 

ótica global na esfera dos Direitos Humanos, afirmando a interdependência da 

comunidade internacional sobre o assunto, sendo uma questão de importância 

equânime, a qual deve receber um tratamento justo, em pé de igualdade e com 

ênfase semelhante a outras pautas, tais como a econômica/comercial. Essa 

segunda Conferência Mundial de Direitos Humanos trouxe consigo uma reavaliação, 

de ordem global, da aplicabilidade dos instrumentos e das perspectivas para o 

século que surgira, o XXI, expondo um exame de todo o processo de 

aperfeiçoamento e solidificação dos principais mecanismos que encontram-se no 
                                         
4 Destaque para o Reino Unido (1807), Estados Unidos (1810) e, próximo ao final do século, a abolição 
brasileira (1888) (DIAS, 2012, p. 92-93). 
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conjunto de proteção internacional dos Direitos Humanos. É importante destacar 

que, na década da então citada Conferência, já era possível notar avanços e 

progressos, visto que mais de 350 mil denúncias foram notificadas a fim de revelar 

uma espécie de “quadro persistente de violações” de direitos humanos enviadas às 

Nações Unidas, além do recebimento de 810 relatórios, sendo esses periódicos e 

complementares, provenientes dos Estados Partes que acionaram o Comitê para a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e, dentre outras diversas 

inflexões, uma maior participação e autonomia do ACNUR (Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados), cuidando, na época, de aproximadamente 20 

milhões de refugiados em escala global (CANÇADO TRINDADE, 1997). 

 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) 

 Partindo desde 1889 em Washington, nos Estados Unidos, até o ano de 

1948, através da assinatura do Pacto de Bogotá, a Organização dos Estados 

Americanos (OEA), foi instituída para atender, dentre outros princípios, 

basicamente ao que consta em seu artigo 1°, que diz: 

“Os Estados americanos consagram nesta Carta a organização internacional 

que vêm desenvolvendo para conseguir uma ordem de paz e de justiça, 

para promover sua solidariedade, intensificar sua colaboração e defender 

sua soberania, sua integridade territorial e sua independência.” (CARTA DA 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, cap. I, art. 1º,  1984). 

 Buscando atender ao slogan que carrega, “democracia para a paz, 

segurança e desenvolvimento”, a Organização dos Estados Americanos foi o 

primeiro organismo regional a ser constituído. Fundada em 1948, na capital 

colombiana Bogotá, a Carta que carrega todos os princípios instituídos entrou em 

vigor três anos depois da criação, em 1951 (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 

AMERICANOS, 2015).  Segundo Dias (2012), a Organização foi criada com o 

propósito principal de alcançar os Estados membros, promovendo a solidariedade, 

intensificando a colaboração e defendendo a soberania da entidade. Dentre os 

pilares da OEA, os Direitos Humanos ganham destaque, principalmente no âmbito 

interamericano (ARRIGHI, 2004). No que consiste os direitos humanos, a unidade 

responsável por atender a essa função é a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH). Como esclarece Arrighi (2004), a CIDH é um órgão autônomo da 

OEA, encarregado da promoção e proteção dos Direitos Humanos no continente. 
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Sua forma de atuação é com base nos sete membros escolhidos por votação por 

todos integrantes da organização (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS, 2015). Sendo o principal instrumento do Sistema Interamericano, a 

Convenção Americana tem por função assegurar, de forma substancial, um amplo 

catálogo de direitos políticos e civis, tais como o direito à vida, à liberdade de 

consciência e religião, à liberdade de pensamento e expressão, dentre outros, não 

contemplando qualquer direito social, cultural ou econômico de forma específica, 

delegando aos Estados a garantia plena desses direitos. Diante desse catálogo de 

direitos inseridos na Convenção, cabe ao Estado-parte a obrigação do respeito e 

instituição do exercício destes direitos e liberdades, adotando medidas legislativas 

que possam conferir efetividade aos pressupostos e premissas enunciados 

(PIOVESAN, 2002). 

 O continente americano é característico por possuir uma constante 

violação dos direitos humanos básicos em matéria de pessoas privadas de 

liberdade, em outras palavras, os presidiários que se encontram em regimes de 

detenção. Isso se aplica em larga escala em países como o Brasil. Segundo um 

estudo levantado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) do ano de 2014, o Brasil 

possui uma população carcerária absoluta, ou seja, contemplando prisões em 

penitenciárias e em outros meios, como o domiciliar, um total de 715.665 pessoas, 

sendo o terceiro colocado em ranking mundial (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 

2014). Um documento elementar para essa pesquisa é a Resolução nº 1/08, 

também elaborado pela CIDH acerca das medidas e práticas de pessoas com 

privação de liberdade. Dentre os princípios que compõem a resolução, o de número 

XIII trata especificamente de “Educação e atividades culturais”, como descrito: 
 Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la educación, 
la cual será accesible para todas las personas, sin discriminación alguna, y 
tomará en cuenta la diversidad cultural y sus necesidades especiales. La 
enseñanza primaria o básica será gratuita para las personas privadas de 
libertad, en particular, para los niños y niñas, y para los adultos que no 
hubieren recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria. 
Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos 
promoverán en los lugares de privación de libertad, de manera progresiva 
y según la máxima disponibilidad de sus recursos, la enseñanza secundaria, 
técnica, profesional y superior, igualmente accesible para todos, según sus 
capacidades y aptitudes. Los Estados Miembros deberán garantizar que los 
servicios de educación proporcionados en los lugares de privación de 
libertad funcionen en estrecha coordinación e integración con el sistema 
de educación pública; y fomentarán la cooperación de la sociedad a través 
de la participación de las asociaciones civiles, organizaciones no 
gubernamentales e instituciones privadas de educación. Los lugares de 
privación de libertad dispondrán de bibliotecas, con suficientes libros, 
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periódicos y revistas educativas, con equipos y tecnología apropiada, según 
los recursos disponibles. Las personas privadas de libertad tendrán derecho 
a participar en actividades culturales, deportivas, sociales, y a tener 
oportunidades de esparcimiento sano y constructivo. Los Estados Miembros 
alentarán la participación de la familia, de la comunidad y de las 
organizaciones no gubernamentales, en dichas actividades, a fin de 
promover la reforma, la readaptación social y la rehabilitación de las 
personas privadas de libertad (RESOLUCIÓN 1/08, p.9, 2008). 

   

 Um exemplo em que a obrigatoriedade do acesso a programas educativos 

e laborais é o estudo feito pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

entre 2004-2011, em 15 países do hemisfério sul, incluindo o Brasil, onde os 

problemas mais graves observados foram listados: 

2. Así, la CIDH ha observado que los problemas más graves y   
  extendidos en la región son:   

   (a)   el hacinamiento y la sobrepoblación; 

   (b)   las deficientes condiciones de reclusión, tanto físicas, como  
    relativas a la falta de provisión de servicios básicos (…) 

y (h)   la falta de programas laborales y educativos, y la ausencia de  
  transparencia en los mecanismos de acceso a estos programas (COMISIÓN 
  INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2011); 

 Importante levantar, ao mencionar o Brasil, que o país foi um dos 

últimos Estados que aderiram à Convenção Americana de Direitos Humanos, 

protocolada e assinada em San José, Costa Rica, em 1969, reconhecendo o 

documento somente em setembro de 1992, coincidentemente pouco depois do 

conhecido massacre ocorrido no presídio do Carandiru. Alguns exemplos recentes 

contribuem para situar-se acerca da conjuntura atual. Os motivos do acionamento 

da OEA variam algumas vezes, mas há uma linha muito tênue entre cada motivo 

alegado, tendo na maioria das vezes uma relação direta ou indireta envolvendo 

cada um. As resoluções 11/2013 e 05/2014, as mais recentes atribuídas ao país, 

tratam das violações ocorridas nos presídios de Pedrinhas, do estado do Maranhão, 

e de Curado, referente ao estado de Pernambuco. Ambas solicitadas por 

profissionais atuantes nos complexos presidiários e por órgãos federativos, como a 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Em ambos os casos, a revisão solicitada ao 

Estado brasileiro sobre as condições dos presídios abordou temas como a proteção 

à vida e à integridade dos presidiários, familiares e agentes penitenciários, bem 

como a questão da superlotação, garantia de atenção médica e extinção da revista 

vexatória. A CIDH determinou que as medidas fossem tomadas com urgência, de 
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modo a suprir todas as necessidades (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS, 2013; 2014). No que tange o exemplo do complexo Penitenciário de 

Pedrinhas, ao se tratar da Medida Cautelar nº 367-13, afirma-se que “as pessoas 

privadas de liberdade no CPP (abreviação do nome do complexo) se encontram 

numa situação de gravidade e urgência, pois sua vida e integridade pessoal 

estariam ameaçadas e em grave risco (RES. n. 11/13, p.1)”, pois há um alto índice 

de enfrentamentos entre bandos rivais e motins, resultando num total de 47 mortos 

somente no ano de 2013, além de vários outros feridos gravemente ou não. Além 

disso,  

“..a essa situação somar-se-iam inúmeras tentativas de fugas, vários danos 
estruturais causados ao CPP, provenientes de túneis construídos pelos 
detentos, além da destruição de celas, espaços, colchões, camas, cadeiras, 
equipamentos diversos (RES. n. 11/13, p.2)”. 

 Outro exemplo já mencionado é o do Complexo Penitenciário de Curado, 

em Pernambuco, que apresenta uma situação semelhante ao de Pedrinhas. O caso 

de Curado foi levado, no ano de 2014, para a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. Após uma somatória de denúncias sobre direitos básicos violados, a 

resolução informou sobre diversos casos, como o ocorrido em agosto de 2011, onde 

organizações do estado pernambucano enviaram informações sobre 55 mortes 

violentas ocorridas no centro penitenciário desde o ano de 2008, bem como atos de 

tortura e rebeliões. Dentre outras informações, a Comissão apresentou informações 

sobe uma série de fatos, como a morte de seis internos, de forma violenta, no ano 

de 2013; houve 50 denúncias de violência entre setembro de 2013 e março de 2014 

em prejuízo das pessoas privadas de liberdade, que supostamente incluem: 

espancamentos, choques elétricos, uso de cães para morder e/ou provocar feridas, 

ameaças de morte, uso indiscriminado de armas brancas, punhais, bombas de gás 

lacrimogêneo e balas de borracha, tentativas de homicídio e violência sexual 

contra internos, de maneira individual e também coletiva. 

BRASIL: UM PAÍS DA VIOLÊNCIA NO CÁRCERE 

 Um dos desafios na investigação sobre a violência nas cidades brasileiras 

é uma negação sistemática da mesma a nível ideológico. Embora seja um traço 

nacional marcante tal como o clima ou peculiaridades culturais de determinadas 

regiões, o que se pôde observar foi a promoção de valores e constructos sociais 
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onde, a exemplo da falsa ideia de mistura de raças5, o Brasil era uma sociedade 

harmônica e de suposta índole pacífica. A partir de uma breve retrospectiva 

histórica, torna-se nítido o passado sombrio de episódios truculentos e atrozes, pois 

 Bem diferente é o que nos ensina a nossa história. Nela vemos 
ocorrer, ao lado dos grandes e incruentos acontecimentos oficiais (como a 
Proclamação da Independência e a da República), a violenta repressão a 
movimentos populares como o Quilombo dos Palmares, a Cabanada, a 
Balaiada, Canudos, Contestado, os Muckers e a revolta da Chibata, a 
última resolvida de um modo tão brasileiro, isto é, a anistia dos rebeldes e 
seu subsequente desaparecimento (OLIVEN, 2010, p. 6). 

 Houveram também episódios cuja violência marcou profundamente o 

cenário social e o Estado não possuía um envolvimento direto, como as constantes 

guerras civis no estado do Rio Grande do Sul, marcadas por barbáries e frequentes 

degolamentos, além do cotidiano de povos afrodescendentes no período de regime 

escravocrata e mesmo após a abolição. A necessidade da formação de uma classe 

trabalhadora foi fundamental para que a violência pudesse reforçar-se e se 

instrumentalizar através do aparato estatal e sua burocracia. No período da 

República, com a formação de uma recém-classe trabalhadora livre, milhares de 

pessoas desse meio foram submetidas à inúmeras atrocidades através de maus 

tratos e torturas por parte do regime estatal em vigor. Já na República Velha, 

quase todo operário era classificado como potencialmente perigoso, lideranças que 

organizavam a classe trabalhadora eram constantemente desterradas para locais 

desertos e altamente afastados, sendo os estrangeiros deportados para seus 

respectivos países, pois, a lógica era não deixar que tais indivíduos pudessem 

“contaminar” seus colegas. Em se tratando de polícia e dispositivos de segurança, a 

violência e a tortura historicamente características do tratamento para com as 

classes populares, longe de serem fruto de distorções ou possíveis despreparos do 

aparelho de repressão e seus agentes, são nada mais que objeto de uma função 

eminentemente política, fortemente atuante na preservação da hegemonia de 

classes dominantes e na asseguração de seus privilégios socioeconômicos. Esse 

exercício de repressão acaba por cristalizar uma imagem de segurança enquanto 

um status social para classes médias em virtude dessa eterna “ameaça” que 

representa para elas qualquer tipo de ampliação da participação popular e 

emancipação da democracia (PINHEIRO, 1979). 
                                         
5 A respeito desse tema, ver FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: formação da família 
brasileira sob o regime da economia patriarcal. São Paulo: Global, 2006ª e a crítica em 
FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos. São Paulo: Global, 2007. 
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 Trazendo a discussão para a atualidade, um documento de grande valia 

para que sejam feitos estudos, pesquisas e que se possa obter uma real observância 

da dimensão da violência no Brasil é o chamado Mapa da Violência – um documento 

elaborado pelo Governo Federal em parceria com órgãos importantes como a 

UNESCO. Em se tratando de mortes e crimes cujo o envolvimento do uso de armas 

de fogo foi o ponto de análise, constatou-se que, entre o período de 1980 e 2012, 

morreram mais de 880 mil pessoas no Brasil por conta de disparos de algum tipo de 

arma de fogo (AF). Foi um salto de 8.710 vítimas em 1980 para 42.416 no ano de 

2012, um crescimento de 387%. Mesmo levando-se em conta o fato de que a 

população absoluta no país cresceu 61%, ainda assim o saldo líquido é 

impressionante. Se considerados apenas jovens entre 15 e 29 anos, os índices de 

crescimento são ainda maiores: de 4.415 vítimas em 1980, para 24,882 em 2012, 

constando um aumento de 463,6% (MAPA DA VIOLÊNCIA, 2015). 

 Conforme aponta Adorno (2007), praticamente inexistiram, ao longo de 

toda a história brasileira, períodos em que o sistema de cumprimento de pena fosse 

organizado, apresentando boa estrutura e em consonância com os direitos sociais 

básicos. De forma contrária, sempre ilustrou um quadro altamente caótico em 

qualquer condição de convívio, com diversas violações e abusos por parte de 

agentes penitenciários e policiais, espaços físicos com estruturas deterioradas, 

superlotações e uma infinidade de arbitrariedades. Muito embora fossem realizadas 

novas medidas nos códigos penais de 1890 e 1940, no tocante às execuções de 

penas, o panorama geral permaneceu abominável. Consequentemente, observou-se 

nos últimos vinte anos um sistema penitenciário cada vez mais degradado, o qual 

talvez possa não se definir como um verdadeiro “sistema”, haja visto que suas 

características e bastidores caóticos dos presídios enquadrados numa pressuposição 

de algo sistematicamente organizado seria algo incompatível. A primeira 

penitenciária a qual merece grande destaque é fundada em 1920, sendo o 

conhecido presídio do Carandiru, em São Paulo. Desde então, as características 

básicas dos cárceres brasileiros foram se afirmando, como a superlotação e as 

condições de extrema insalubridade, além dos abusos por parte dos agentes e 

funcionários locais. Mesmo após a reforma no Código Penal de 1977 e com o vasto 

crescimento de instituições de fomento e ampliação dos direitos aos condenados, a 

conjuntura prisional brasileira parece seguir um caminho cada vez mais nebuloso e 
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preocupante. Carvalho Filho (2002) cita também o exemplo da Casa de Detenção, 

uma das unidades do Complexo Carandiru, que ficou muito conhecida por, além de 

apresentar um quadro estarrecedor de plena miséria em seu interior e extensa 

coleção de motins e fugas, foi protagonista no massacre de 111 detentos em 1992, 

pela Polícia Militar de São Paulo.  

 A partir dos resultados obtidos no relatório final da Violência e 

Criminalidade no Rio Grande do Sul 6 , os presos possuem apenas o ensino 

fundamental (incompleto) na grande maioria, além de famílias desestruturadas e 

rendas extremamente baixas. Tal quadro obviamente não é exclusivo apenas do 

Estado rio-grandense, pois como aponta Adorno (2007), em função das baixas 

condições financeiras e sociais dos apenados, estes acabam por ser um alvo fácil 

das garras do crime organizado já presentes em todos os presídios,  

É sempre bom lembrar, como apontam os poucos estudos disponíveis, que, 
no Brasil, a massa carcerária é, em sua grande maioria, composta por 
presos pobres, com poucos recursos pessoais, suscetíveis às influências do 
momento e vulneráveis às ações arbitrárias e violentas de quem quer que 
seja. Embora pouco agressivos, acabam sendo cooptados pelas lideranças 
da criminalidade organizada. Três parecem ser os elementos que explicam 
a sujeição dos presos a essas lideranças emergentes: o medo, o cálculo e a 
resignação (ADORNO, 2007, p.16). 

 Devido a essa circunstância, o indivíduo que ingressa em um 

estabelecimento prisional e não estabelece nenhuma ligação com um grupo 

criminoso ou facção é coagido a integrar-se a alguma, não em virtude da 

conveniência do momento, mas sobretudo para obter garantia de sua vida e 

integridade física e mental. Os laços estabelecidos no interior do cárcere muitas 

vezes, além da questão do respeito contido, são prosseguidos para além do 

ambiente carcerário. Dessa forma, não espanta o fato de que, para muitos 

apenados, as organizações criminosas são vistas e vivenciadas, dentro e fora das 

prisões, como um recurso de assistência material e proteção diante de possíveis 

arbitrariedades policias e até contra ações ofensivas de organizações rivais 

(MACHADO e NORONHA, 2002). A partir dos apontamentos alcançados no relatório 

final da CPI do Sistema Carcerário, observou-se que as facções criminosas se 

relacionam, formando alianças, como consta no exemplo da parceria formada entre 

o PCC de São Paulo e o Comando Vermelho do Rio de Janeiro e do Mato Grosso do 

Sul, em que o PCC aliou-se com o PCMS. Essa possibilidade de criação e relação do 
                                         
6 “A violência e a criminalidade no Rio Grande do Sul”: relatório final do projeto de pesquisa 
aplicada. Porto Alegre: UFRGS, 1997. 1 v. (várias paginações).  
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crime organizado a partir dos estabelecimentos prisionais é uma reflexão realizada 

por Foucault, em que “a prisão torna possível, ou melhor, favorece a organização 

de um meio de delinquentes solidários entre si, hierarquizados, prontos para todas 

cumplicidades futuras (FOUCAULT, 1986, p. 122). Dentre as principais causas, 

então, do surgimentos e articulação das facções, é a superlotação carcerária, a 

qual obteve foco no crescimento da criminalidade. O aumento dos crimes e da 

violência no Brasil é, na sua totalidade, decorrência da propagação e disseminação 

do crime organizado, em especial a questão do tráfico de drogas e entorpecentes, 

episódio que se intensificou no país a partir da década de 1980 (ADORNO, 2007).  

 Segundo informações do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), 

o Brasil teve um aumento na população carcerária de 267,32% nos últimos quatorze 

anos. Conta, atualmente, com uma população carcerária de 622.202 presos, no 

entanto, levando-se em conta a população absoluta, que considera pessoas que 

cumprem penas alternativas e prisões domiciliares, esse número salta para 715.655 

mil pessoas – o 3º país que mais prende no mundo. O Brasil excede a média mundial 

quanto ao número de presos por habitantes. Enquanto que a média mundial é de 

144 pessoas presas para cada 100 mil, o país apresenta 306 pessoas para cada 100 

mil habitantes, ou seja, um pouco mais que o dobro (DEPEN, 2015). No tocante à 

superlotação carcerária, tem-se que atualmente há um déficit de 250.318 mil vagas 

em todo o sistema penitenciário. Fazendo um comparativo, para se obter a 

dimensão dessa deficiência, a população que superlota os presídios é equivalente à 

da cidade de Palmas, capital do Estado do Tocantins. O Gráfico 2 abaixo ilustra 

como se deu esse crescimento nos últimos anos. 

A OEA NO CENÁRIO BRASILEIRO 

 Como aponta a já mencionada Resolução nº 1/08, p.9, o direito à 

Educação deve ser assegurado integralmente aos apenados. Retomando essa 

perspectiva, alguns dados e informações a seguir irão ilustrar a forma como essa 

premissa não é seguida. 

 Sabe-se que, segundo a Lei de Execução Penal (LEP), é deve do Estado o 

fornecimento à pessoa privada de liberdade a assistência educacional, com vistas à 

prevenção de crimes e orientação para que o indivíduo possa ter seu retorno para a 

convivência em sociedade. A Lei também prevê que ocorra uma assistência no 

sentido de compreender a instrução escolar e a formação profissional dos 
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apenados, onde o ensino fundamental é obrigatório. Tendo por base a Tabela 3.1, 

observa-se que tal objetivo ainda se encontra muito aquém nos estabelecimentos 

prisionais de todo o país: 

  
 Nota-se, segundo o Infopen, que apenas uma em cada dez pessoas 

privadas de liberdade, em média, realiza atividade educacional no país. A Figura 2 

demonstra a situação das unidades prisionais com e sem sala de aula em suas 

dependências, onde se há um enorme déficit estrutural: 
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 Quanto ao aspecto de capacidade das salas de aula e proporção de 

pessoas em atividades educativas, também foi constatado um grande limite, 

levando-se em conta o número total de apenados e o alcance que essas estruturas 

podem proporcionar, conforme constam nas tabelas: 
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 Portanto, infere-se que os estabelecimentos penitenciários ainda não 

ofertam o mínimo básico no tocante à educação a seus egressos, estando numa 

situação muito aquém do que preconizam a LEP e a Resolução nº 1/08 da OEA, 

reflexo do intenso descaso e insensibilidade do poder público diante de uma 

ferramenta vital para o processo de ressocialização – a educação carcerária. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 É de suma importância sobrelevar que as considerações aqui contidas 

referem-se ao conteúdo até então trabalhado, portanto, limitam-se de sustento e 

argumentação que venham a contemplar a temática envolvida como um todo. 

No tocante à temática envolvendo os Direitos Humanos, nota-se que o campo tem 

um histórico rico em conquistas e garantia de direitos aos indivíduos, no entanto, 

os desafios e lacunas a serem preenchidas caminham de forma equidistante, 
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ilustrando os variados empecilhos e impedimentos que ainda devem ser superados. 

O debate atual aborda cada vez mais novos pleitos que caminham de acordo com a 

contemporaneidade, aumentando a complexidade e importância de uma jurisdição 

mais humana em escala global. Os conceitos primordias apresentados por Dias, 

Bobbio e Comparatto são raramente vistos em termos de práxis, deixando em 

cheque a própria função dos Direitos Humanos dentro de uma sociedade, ao 

observar o quadro apresentado acerca do sistema carcerário brasileiro. 

 Se tratando da Organização dos Estados Americanos, a Comissão 

Interamericana dos Direitos Humanos, é perceptível tamanha mudança ocorrida nos 

países membros desde que a atuação da organização se recrudesceu. Contudo, 

como aponta Cappellari (2013), ainda há muito a se fazer, portanto, a OEA exerce 

um papel atuante, porém limitado, dando visibilidade às questões latentes 

concernentes aos Direitos Humanos, ao mesmo tempo em que não realiza um papel 

de execução das determinações e resoluções elaboradas. Embora o país seja 

signatário e apresente-se como um dos conhecedores da importância dos Direitos 

Humanos, Cappellari também definiu categoricamente a ausência de uma 

normativa e tecnicidade jurídica de acordo com o que se apresenta na jurisdicação 

da Organização. Ocorre uma interpretação singular e relativa, onde se decide o que 

se quer, quando se decide algo, e da forma em que se achar mais apropriado. 

Então questiona-se: em que medida há um desinteresse (interessado) em abster-se 

do cumprimento da legislação da OEA e/ou também uma falta de conhecimento 

técnico interpretativo do que se decide fora do país? 

 É nítido o ínfimo grau de influência da OEA nas decisões e medidas 

proferidas pelo Estado brasileiro, bem como o descompasso com que as políticas de 

acesso à educação nos presídios são conduzidas, como ilustrado no último capítulo. 

Como apontado por Julião (2010) e outros autores, a educação ainda é uma das 

principais saídas da vida no crime, sobretudo num ambiente em que facções 

dominam e influenciam fortemente a conduta dos indivíduos apenados, como 

aponta Adorno em suas obras, em sua maioria desesperançosos e semi ou 

completamente analfabetos. 

 Em suma, observa-se que há uma vasto caminho a ser trilhado, onde a 

participação da sociedade civil e o interesse público são peças-chave para a 

mudança desse quadro lastimável e caótico de segurança pública. Há que se 
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debater e levantar o questionamento acerca das prisões com a opinião pública, que 

raramente opina ou conhece algo a respeito de toda complexidade envolvida na 

temática. Discursos de ódio imperam e o segmento midiático contribui com um 

jornalismo desonesto e altamente sensacionalista, deixando de elucidar os 

telespectadores da real problemática incutida na criminalidade, violência e em 

todo arredor que perpassa assuntos sobre o sistema penitenciário.  
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