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Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar as publicações existentes nos Programas 
de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG que discutem o tema 
Direitos Humanos e o Sistema Penitenciário brasileiro. Com metodologia, utiliza-se da pesquisa 
qualitativa e bibliográfica e análise de conteúdo. Considera-se por este, a importância de 
compreender como estão sendo discutidas a realidade do sistema penitenciário brasileiro, 
principalmente ao levar em consideração a conjuntura política na atualidade (2019) e as políticas 
públicas de proteção e intervenção social. Considera-se então, que pela conjuntura brasileira, 
deixar de observar esta temática, pode ter sérias consequências quanto a curto quanto a longo 
prazo no Brasil, pois, ao momento que passamos a não pensar na dignidade humana do 
apenado, deixamos de considerar toda sua história de vida antes do crime, e a história que virá 
após a sua liberdade, compreendendo as penitenciaria, segundo os autores estudados, como 
verdadeiras escolas de crimes. 
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INTRODUÇÃO  

 

Considerar dignidade de vida e o processo de ressocialização, significa 

entender que, historicamente há muitos problemas relacionados ao sistema 

penitenciário (superlotação nas celas, acompanhamento médico e psicológico, 

transmissão de doenças infecto contagiosas e sexualmente transmissíveis entre 

outros), que com a falta de investimento e manutenção dos presídios e 

penitenciárias, tornam  “período de reflexão” sobre o crime em um verdadeiro 

espaço de tortura e  um “depósito de humanos” que, um dia sairão para o regime 

aberto e poderão, por consequência deste sistema, reproduzir a violência 

vivenciada, fortalecendo, um ciclo de violência sócio historicamente construído 

(BOCALETI; OLIVEIRA, 2017). 

Compreendendo então, que segundo a CF/88 art. 5° e do inciso XLIX 

“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” devendo ter 
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seus Direitos Humanos garantidos (BRASIL, 1988)3, busca-se através deste 

artigo, por meio da pesquisa qualitativa e bibliográfica compreender como em 

Ponta Grossa/PR, este tema está sendo pesquisado e analisado dentro dos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa/PR (UEPG)4. 

Para o desenvolvimento deste artigo foi realizado um estado do 

conhecimento das teses e dissertações disponíveis no site da UEPG acerca do 

tema trabalhado, para investigar a os materiais já elaborados pelos mesmos, 

para tanto, foi utilizado a palavra-chave: Direitos Humanos e o Sistema 

Penitenciário. Para analisar as características, estruturas ou modelos que estão 

por trás dos fragmentos das teses e dissertações, utilizou-se como método de 

análise a análise de conteúdo (CÂMARA, 2013). Considera-se por esta, que 

ainda são desenvolvidos poucos estudos nos programas de pós-graduação da 

UEPG com a temática DH e que este tema poderia ser mais explorado pelos 

pesquisadores.  

DIREITO PENAL, O SISTEMA PENITENCIÁRIO E OS DIREITOS HUMANOS 

O Direito penal é um sistema de princípios e regras que constitui as 

condições que validarão ou não a jurisdição penal, compreendendo o processo 

e a execução da pena, isto é, é a parte do ordenamento jurídico que permite 

definir as infrações penais, bem como cominar sanções e instituir fundamentos 

e garantias para regular o poder punitivo do Estado (QUEIROZ, 2016), 

compreendo sua responsabilidade, juntamente a normas jurídicas para 

empregar a prevenção e repressão da “desordem” que possam infringir 

insegurança a sociedade.   

Estas conduções existem desde a Idade Média, sendo ordenado pela da 

Igreja Católica, porém sem um procedimento definido, baseando suas provas e 

intervenções por pressupostos cristãos, com sanções penais como fogueira, 

 
3 Bem como a garantia da dignidade humana, enquanto “qualidade comum a todos os homens 
ou como conjunto” que os engloba e ultrapassa, afastando qualquer interpretação que possa 
permitir “o sacrifício dos direitos ou até da personalidade individual em nome de pretensos 
interesses coletivos” (ZISMAN, 2016, p. 6), 
4 Considerando que no munícipio estão localizadas a Penitenciaria Estadual de Ponta Grossa e 
a Cadeia Pública de Ponta Grossa/PR Hildebrando de Souza – CPHSPG e que o Paraná até 
março de 2019 comportava 21.508 presos para 18.635 vagas, liderando o Paraná 
estatisticamente como o Estado com menor superlotação carcerária, com índice de 15,4% 
(DEPEN, 2019). 



 

afogamento, soterramento, enforcamento, açoites, mutilação, confisco, tortura, 

etc. Somente, com a chegada do período humanitário, percursado por Cesare 

Beccaria, passou-se a pensar a pena como algo que deveria ser mais justo e 

com foco na social da conduta e não na dor do sancionado (FELIX, 2016). 

Desde então, iniciou na sociedade uma série de transformações na 

tradição do pensamento sobre o crime, principalmente no âmbito da elaboração 

de leis e na estruturação das cortes (ZEHR, 2008). Resultando na formação da 

racionalidade moderna durante o século XVIII, centralizada e totalitária de visão 

positivista, baseada na criminologia como ciência, compreendendo o réu, a 

vítima e o controle social como partes do seu estudo, a fim de esclarecer o crime 

e seus resultados (FÉLIX, 2016). Neste momento, o Direito Penal começou a 

compor um novo sistema dentro da ciência do direito, definindo comportamento 

considerado reprovável através das normas primarias e as sanções, corpórea, 

de morte, prisão ou trabalhos forçados pela norma secundária. Determinando 

pela a gravidade ou quantidade do ato lesivo a quantidade ou gravidade da pena, 

direcionando-se ao ato lesivo, através da “racionalidade penal moderna”, sem 

questionar a subjetividade, a reflexão do delito e suas particularidades.  

Para Medonescky (2014) a principal finalidade do sistema penitenciário 

é organizar os serviços destinados a execução penal, com o objetivo de 

“regenerar” os condenados, readaptando-os à vida social, reconhecendo assim 

os DH e os Jus Naturalismo, agregando a exigência e o respeito à moral e a 

dignidade humana, isto é, utilizando das Políticas Públicas como suprimento ou 

complemento das carências e deficiências dos conflitos sociais. 

No Brasil o combate dos crimes e o isolamento do ofensor (a) é de 

responsabilidade estatal, que através da prisão, priva-o (as) de sua liberdade 

deixando-o (a) de ser um risco para a sociedade, como uma forma de “punir 

melhor”, com mais universalidade. Punindo melhor, porém não recuperando ou 

reintegrando ou prevenindo novos crimes e sim afastando o ofensor dos olhos 

da sociedade (FOUCAULT, 2011), pois, quando a sociedade passa a não se 

preocupar com o que ocorre depois da prisão, na fuga de sua alteridade, 

contribui para apenas para a perpetuação de um sistema de caráter seletivo, 

estatisticamente e “estruturalmente direcionados as camadas menos favorecidas 

da sociedade” (ASSIS, 2007, s/p).  



 

Fato este que, se tona evidente, ao observar que segundo o 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - INFOPEN (BRASIL, 

2017), a taxa de aprisionamento no Brasil em dezesseis anos (2000-2016) 

cresceu 157% comparado aos anos anteriores, ainda segundo estes dados, 

durante o ano  de dois mil haviam cento e trinta e sete (137) pessoas presas 

para cada grupo de cem mil (100.000) habitantes, por sua vez, em junho do ano 

de 2016 estes números cresceu para mais de trezentas e cinquenta e duas 

pessoas (352) para cada cem mil habitantes (BRASIL, 2017). Isto é, até 2016 o 

Brasil estava com um déficit de 358.663 vagas no sistema prisional para uma 

taxa de 352,6% de aprisionamento (BRASIL, 2017). Destes, segundo o 

INFOPEN 16.622 eram homens e 1.268 eram mulheres privadas de liberdade 

em carceragens nas delegacias, por sua vez, no sistema prisional 648.860 eram 

homens e 41.087 mulheres (BRASIL, 2017). No Paraná segundo o INFOPEN, 

em 2016 esta população representava-se em terceira posição na escala de 

população prisional por Unidade da Federação com 51.700 pessoas presas, com 

uma taxa de aprisionamento de 459,9%, para 18.365 vagas, com uma taxa de 

ocupação de 281,5% para 14,699 presos condenados e uma taxa de 28,4 presos 

sem condenação (BRASIL, 2017) - Destes, destacam-se que 9.230 são homens 

e 596 são mulheres privadas de liberdade em carceragens nas delegacias e no 

sistema prisional 39.219 homens e 2.655 mulheres (BRASIL, 2017) - atrás de 

São Paulo com 240.061 e Mato Grosso com 68.354 pessoas presas, estando 

Roraima em último lugar com 2.339 pessoas presas5.  

No entanto, vale relembrar que a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH) reveladora dos princípios gerais do Direito Internacional, 

 
5 Ainda em nível federal, vale destacar que a população do sistema penitenciário de acordo com 

a raça/cor/etnia até o ano de 2016 remetia a: 27% de bancos e 73% de negros, com escolaridade 

entre as taxas de 18% com ensino fundamental completo, 41% com ensino fundamental 

incompleto, 14% alfabetizado (sem cursos regulares), 21% com ensino médio incompleto, 4% 

analfabeto e 2% com ensino superior completo (BRASIL, 2017). Nota-se que, pelos dados, a 

vulnerabilidade quanto aos direitos destes sujeitos, surge mesmo antes de adentrarem no regime 

fechado, pois, nem acesso ao ensino médio completo tiveram, isto é, por diversas razões, que 

não nos cabe questionar e sim refletir, 98% destes sujeito, não tiveram acesso a um dos direitos 

fundamentais, isto é, o direito à educação. Por esta razão que o presente artigo, buscou pelas 

teses e dissertações produzidas nos Programas de Pós-Graduação da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa como está sendo refletido esta realidade, ressaltando que o Paraná se encontra 

em terceira posição quanto a encarceramentos no Brasil. 



 

fomenta a importância do respeito aos valores globais dos DH como: “[...] 

instrumento de efetiva vinculação formal dos Estados membros que, 

voluntariamente, a ratificaram e legitimaram por meio de posteriores atos 

internacionais e convencionais de proteção dos direitos do homem” ((BRASILIA, 

2016; VASCONCELOS, 2012, p. 86 citado por BRASILIA, 2016, p. 222)6. 

Contudo, no Brasil, apesar do tratado internacional pela dignidade humana e 

pela luta contra a tortura e outros tratamento e punições cruéis, ainda presencia-

se uma insatisfação e frustração geral entre os países quanto, por exemplo, aos 

sistema de justiça que, somadas à desordem criminal e social, chegou a 

demandar a ONU mudanças gerenciais no sistema de justiça, de modo que 

enfatizasse novos padrões da racionalidade dos procedimentos, 

operacionalização entre outros, para que se promovesse “respostas alternativas 

para a resolução rápida e eficiente dos conflitos” (BRASILIA, 2016, p. 231)7.  

RESULTADOS  

Para facilitar o entendimento sobre os trabalhos que foram publicados 

nos programas de pós-graduações da UEPG em relação a população 

encarcerada foi desenvolvida uma tabela que possui informações gerais sobre 

os trabalhos, como o título, ano de publicação, autor, tipo de trabalho e programa 

 
6 A partir da DUDH, deveria cair todos os pressupostos e todas as característica de soberania, 

interna ou externa deveria cair e estabelecer um sistema de proteção imediato que a partir da 

ONU buscou difundir a ideologia protetiva dos DH em instrumentos de conceituação internacional 

como: a Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial (1965), o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1976), a Convenção contra a Tortura e outros 

Tratamentos e Punições Cruéis, Desumanos e Degradantes (1984), entre outros (BRASILIA, 

2016). Estas convenções no Brasil foram ratificadas foram ratificadas apenas após a 

promulgação da DF88, mesmo participando do acordo internacional, colocando o Brasil em um 

notável avanço normativo na área de proteção aos DH (BRASILIA, 2016) encontrando-se 

integrado, normativamente, ao movimento global de tutela dos DH, aderindo quase todos os 

tratados e convenções internacionais sobre DH, apesar da atual conjuntura (2019). 
7 Respostas, que no Brasil traduziu-se na concretização do artigo 5° da CF88 em: garantir os 
direitos fundamentais e salvaguardar os direitos da personalidade, como nesta discussão, o 
acesso à justiça, mas justiça enquanto “valor ético” em um “sistema jurídico moderno e igualitário 
que pretenda garantir, e não apenas proclamar, o direito de todos” (CAPELLETTI; GARTH, 1998, 
p. 12 citados por BRASILIA, 2016, p. 240). Isto, compreendendo que “[...] quanto mais baixo o 
estrato social, maior é a distância do cidadão em relação à administração da justiça, pois 
cidadãos com poucos recursos tendem a conhecer pouco seus direitos e hesitam em recorrer à 
justiça estatal judicial (SANTOS, 1995 citado por BRASILIA, 2016, p. 240). 



 

que foi desenvolvido a pesquisa. Em seguida foi realizado uma sistematização 

das informações que dizem respeito aos objetivos de cada trabalho.  

Tabela 1: Trabalhos com a temática Direitos Humanos e Sistema Penitenciário  

Título do trabalho e ano  Programa e tipo de pesquisa 

I -As Representações sociais de Direitos Humanos do 

preso para os agentes penitenciários da penitenciaria 

Estadual de Ponta Grossa-PR (ORTH, 2013)8. 

Programa de Pós-Graduação 

Ciências Sociais Aplicadas – 

Dissertação. 

II -A educação nas penitenciarias: As relações entre a 
Estrutura Física e a Prática Pedagógica nas Unidades 
Penais do Paraná (RODRIGUES, 2018)9. 

Programa de Pós-Graduação em 
Educação – Dissertação. 

III -Ausência trágica: a tardia emergência das questões 
de saúde no ambiente Penitenciário (BONATTO, 2015)10. 

Programa de Pós-Graduação 
Ciências Sociais Aplicas – 
Dissertação. 

IV-Direito à educação: Políticas Públicas para a 
ressocialização através da educação Carcerária na 
Penitenciária Estadual de Ponta Grossa (ZANIN, 2008)11. 

Programa de Pós-Graduação em 
Educação – Dissertação. 

V-O Perfil socioeconômico e educacional do egresso da 
Penitenciaria Industrial de Guarapuava que optou em 
redimir pena pela educação (GAERTNER, 2013)12. 

Programa de Pós-Graduação 
Ciências Sociais Aplicadas – 
Dissertação. 

VI-Políticas Públicas Educacionais na Penitenciaria 
Estadual de Maringá- Paraná (1999-2010): Possibilidade 
de Reinserção social do Apenado (GUARUTTI, 2015)13. 

Programa de Pós-Graduação em 
Educação – Tese. 

VII-Espacialidade carcerária e a instituição de 
masculinidade entre homens jovens egressos em Ponta 
Grossa- Paraná (ROSSI, 2017)14. 

Programa de Pós-Graduação em 
Geografia – Tese. 

Nota: Organizado pelas autoras. 

 
8 ORTH, G. M. N. As Representações sociais de Direitos Humanos do preso para os agentes 

penitenciários da penitenciaria Estadual de Ponta Grossa-PR. 2013. 214 f. Dissertação (Mestrado em 

Sociedade, Direito e Cidadania) – UEPG. Ponta Grossa, 2013. Disponível em: 

<https://tede2.uepg.br/jspui/bitstream/prefix/339/1/GLAUCIA%20MAYARA%20ORTH.pdf> Acesso em: 23 

jul. 2019.  
9 RODRIGUES, V. E. R. A Educação nas penitenciárias: as relações entre a estrutura física e a prática 

pedagógica nas unidades penais do Paraná. 226 f. Tese (Doutorado em Educação) – UEPG. Ponta 

Grossa, 2018. Disponível em: 

<https://tede2.uepg.br/jspui/bitstream/prefix/2725/1/Vanessa%20Elisabete%20Raue.pdf> Acesso em: 23 

jul. 2019.  
10 BONATTO, B. M. Ausência trágica: a tardia emergência das questões de saúde no ambiente 

Penitenciário. 2015. 112 f. Dissertação (Mestrado em Sociedade, Direito e Cidadania) – UEPG. Ponta 

Grossa, 2015. Disponível em: 

<https://tede2.uepg.br/jspui/bitstream/prefix/226/1/Bruna%20Mayara%20Bonatto.pdf> Acesso em: 24 jul. 

2019. 
11 ZANIN, J. E. Direito à educação: políticas públicas para a ressocialização através da educação 

carcerária na Penitenciária Estadual de Ponta Grossa. 2008. 92 f. Dissertação (Mestrado em Educação) 

– UEPG. Ponta Grossa, 2008. Disponível em: 

<https://tede2.uepg.br/jspui/bitstream/prefix/1230/2/Joslene%20E.%20Zanin.pdf> Acesso em: 24 jul. 2019. 
12 GAERTNER, D. T. O Perfil socioeconômico e educacional do egresso da Penitenciaria Industrial 

de Guarapuava que optou em redimir pena pela educação. 2013. 136 f. Dissertação (Mestrado em 

Sociedade, Direito e Cidadania) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2013. 
13 GUARUTTI, S. Políticas Públicas Educacionais na Penitenciaria Estadual de Maringá- Paraná 
(1999-2010): possibilidade de Reinserção social do Apenado. 2015, 174f. Tese (Doutorado em Educação) 
- Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, PR- 2015. Disponível em: 

<http://tede2.uepg.br/jspui/bitstream/prefix/1178/1/Selson%20Garutti.pdf> Acesso em: 17 mai. 2019. 
14 ROSSI, R. Espacialidade carcerária e a instituição de masculinidades entre homens jovens 

egressos em Ponta Grossa, Paraná. 2017. 383 f. Tese (Doutorado em Gestão do Território: Sociedade e 

Natureza) – UEPG. Ponta Grossa, 2017. 

https://tede2.uepg.br/jspui/bitstream/prefix/339/1/GLAUCIA%20MAYARA%20ORTH.pdf
https://tede2.uepg.br/jspui/bitstream/prefix/2725/1/Vanessa%20Elisabete%20Raue.pdf
https://tede2.uepg.br/jspui/bitstream/prefix/1230/2/Joslene%20E.%20Zanin.pdf
http://tede2.uepg.br/jspui/bitstream/prefix/1178/1/Selson%20Garutti.pdf


 

A partir da sistematização dos trabalhos é possível concluir que os 

Programas de Pós-Graduação que mais pesquisam sobre DH e Sistema 

Penitenciário são os programas de Pós-graduação em Educação com três 

trabalhos publicados e o Programa de Pós-graduação em Ciências Socias 

Aplicadas com três trabalhos pulicados, dentre os quais dois são da Área de 

Cidadania e Políticas Públicas e um trabalho não foi informado pelo autor do 

mesmo de qual área ele participou. O Programa de Pós-graduação em Geografia 

possui um trabalho publicado sobre o Sistema Penitenciário. No que diz respeito 

a natureza dos estudos, quatro deles são dissertações de mestrado e três são 

teses de doutorado. Os anos que tiveram o maior número de publicações foram 

os anos de 2013 e 2015 com duas publicações em cada ano, os anos de 2008, 

2017 e 2018 tiveram uma publicação em cada ano15.  

Em relação aos objetivos dos trabalhos citados acima, eles são muito 

diversos no nos textos, variando entre: 

I. Analisar como é o sistema penitenciário no Paraná e em Ponta Grossa e 

compreender como se configuram os direitos humanos aos sujeitos que 

cumprem pena privativa de liberdade; 

II. Analisar como ocorreu a implantação das instituições escolares nas 

Penitenciarias do Estado do Paraná entre o período de 1982 e 2017 e quais as 

suas características estruturais e pedagógicas a partir do discurso de reinserção 

social através da educação; 

III. Identificar como a questão da saúde emerge nas intuições penais como um 

tema relevante para as facetas do próprio Sistema Penitenciário; 

IV. Analisar como a educação carcerária é interpretada pelos detentos que dela 

fazem parte na Penitenciaria Estadual de Ponta Grossa; 

V. Evidenciar o perfil do egresso que optou por remir a pena pelo estudo enquanto 

cumpria o regime fechado; 

 
15 Vale ressaltar que os anos de 2013 a 2015 foram anos intenso no Brasil, que remetera a um 
fato histórico quanto a movimentação da sociedade civil por direitos e, ao mesmo tempo, o 
ressurgimento de uma onda conservadora, como por exemplo; as manifestações de julho de 
2013, as relacionadas a copa do mundo de futebol em 2014 e as manifestações a favor do 
impeachment da ex. presidente Dilma Rousseff em 2015 (PINTO, 2017). 



 

VI. Analisar as ações educativas implementadas na Penitenciaria Estadual de 

Maringá no Paraná entre os anos de 1999 e 2010 enquanto Política Pública e 

uma possibilidade de reinserção social dos sujeitos apenados; 

VII. Compreender o modo que se instituem as masculinidades no cotidiano da 

espacialidade carcerária; 

A partir da análise dos objetivos dos trabalhos sistematizados é possível 

observar que apenas a dissertação I discute diretamente DH. Por sua vez, as 

dissertações e teses II, III, não deixam de discutir DH ao tratar sobre os temas: 

saúde e educação são como direitos fundamentais, entretanto estes, não estão 

diretamente discutidos enquanto DH pelos autores. Assim como pesquisas V, 

VII, que não discutem diretamente os direitos em sim, contudo, buscaram traçar 

um perfil de uma determinada parte da população encarcerada e discutir como 

se instituem as masculinidades na espacialidade carcerária, compreendendo 

então, os pressupostos da dignidade humana, ao buscar compreender a 

existência desses sujeitos. 

Destaca-se então, que foram encontrados poucos trabalhos que discutem 

Sistema Penitenciário nos Programas de Pós-graduação da UEPG, todavia 

nenhuma das pesquisas discute o Sistema Penitenciário Feminino no Brasil e as 

suas multicomplexidades. Logo, observando o contexto do sistema penitenciário 

do Brasil, pode-se entender a necessidade e a urgência desta discussão, pois, 

em um período em que os DH e defrontado e estigmatizado, tanto a população 

encarcerada quanto a sociedade em geral e posta em risco, risco de ter sua 

dignidade humana colocada em prova novamente, porém sem questionamentos. 

Já no quesito da garantia dos DH dos detentos não se pode esquecer que 

apesar de submetidos a uma sanção por ter transgredido uma norma penal, não 

perde a condição de pessoa humana, daí advindo a preocupação em lhe garantir 

todos os direitos, inclusive o direto a educação (ZANIN, 2008, p. 78). No espaço 

carcerário o acesso à educação está associado ao espaço de formação para a 

cidadania contemplado como um dos únicos espaços para de produção e 

divulgação de conhecimento formal, desempenhando um papel diferente do que 

desempenha extra-muros (ZANIN, 2008). 

Papel este que para a autora Rodrigues (2018) muitas vezes é 

desconsiderado, uma vez que existem políticas públicas de educação dentro das 



 

penitenciarias, mas estas não são pensadas para as especificidades do espaço 

prisional e da pena a ser cumprida. Não atingindo assim o objetivo de 

emancipação dos sujeitos, mas perpetuando as condições conjunturais e 

legitima, junto da pena de prisão, a exclusão social com o discurso de controle 

da violência, mudando o encaminhamento metodológico da educação neste 

espaço. 

No que tange o direito a saúde dos detentos através do estudo de Bonatto 

(2015) a mesma concluiu que o acesso a este no que é determinada pela 

qualidade de alimentação, do vestuário, do alojamento e da assistência médica 

está longe de ser considerada aceitável no quesito de DH pois os sujeitos 

encarcerados estão condicionados permanentemente a ambientes degradantes 

em diversos aspectos, começando pela cela em que permanecem.  

Desta forma Orth, 2013 conclui que os DH não são bem-vindos nos 

espaços de cumprimento de penas dos detentos pela visão dos agentes 

penitenciários da Penitenciaria Estadual de Ponta Grossa- Paraná, 

principalmente pelos agentes penitenciários que entraram no sistema na década 

de 1980 e 1990 e que se habituaram a utilizar dos castigos físicos como forma 

de pena com os detentos. 

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Desde os primórdios da sociedade as pessoas que cometiam algum 

delito eram punidas por tais atos de diversas formas, com o surgimento da Direito 

Penal esses atos começaram a ser punidos de acordo com a gravidade dos 

mesmos. Através desta lógica punitiva surgem as penitenciarias, como uma 

forma de privação da liberdade pelo sujeito que cometeu algum delito. 

Ao decorrer da construção deste processo de punição estão presentes 

alguns pensamentos da sociedade de desumanização das pessoas que 

cometem delitos, atualmente estes pensamentos podem ser concretizados a 

partir de algumas frases que em muitos casos são reproduzidas na sociedade 

como “bandido bom é bandido morto”, “se está preso é por que alguma coisa 

fez”, “bandido não tem que ter direito a nada”. 

É nesse contexto que se insere a discussão de Direitos Humanos (DH) 

dentro das penitenciárias, uma vez que o fato de um sujeito ter cometido um 



 

delito não o isenta de direito a acesso aos seus direitos e suas condições básicas 

para a dignidade humana. A partir desta reflexão conclui-se que apesar de o 

tema DH estar sendo muito discutido na atualidade o mesmo não é muito 

explorado no sistema penitenciário, uma vez que somente sete (7) 

pesquisadores dos programas de pós-graduação da UEPG desenvolveram seus 

trabalhos com esse tema e somente um dos autores explora a sua pesquisa na 

representação de DH dentro de uma penitenciaria de Ponta Grossa.  

Além disso todos os trabalhos analisados neste estudo têm como objeto 

de pesquisa a população encarcerada masculina, mesmo os homens sendo a 

maioria da população encarcerada no Brasil a população feminina encarcerada 

não deve ser deixada de lado como objeto de pesquisa, uma vez que elas 

também estão fadadas a terem os seus DH violados durante o período de 

cumprimento de pena. 
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