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RESUMO 

Direitos Humanos é o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações e 

devem ser respeitados em qualquer circunstância. A realidade do cárcere se traduz em 

cenários em que presos são amontoados, depositados, aviltados, violados, sacrificados e 

mal alimentados. Submeter os presos às condições subumanas constitui violação à 

Constituição, à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Manter os presos 

maltratados e desamparados impossibilita, a sua readaptação e ressocialização. Para que 

os Direitos Humanos sejam incorporados ao cotidiano dos cidadãos privados de 

liberdade é necessário o investimento em educação. As condições de detenção no 

sistema carcerário brasileiro violam os Direitos Humanos, provocando constantes 

rebeliões, comprovando descaso, excessiva violência e descontrole dos agentes 

responsáveis pela segurança nos espaços prisionais. 
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Human Rights in the Prison Environment: any questions? 

 

ABSTRACT  

Human rights are the common ideal to be achieved by all peoples and all nations and 

must be respected in all circumstances. The reality of the prison translates into scenarios 

in  
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which prisoners are piled up, deposed, demeaned, raped, sacrificed and ill fed. 

Submitting prisoners to subhuman conditions constitutes a violation of the Constitution, 

the Universal Declaration of Human Rights. Keeping prisoners ill-treated and helpless 

renders their rehabilitation and re-socialization impossible. In order for human rights to 

be incorporated into the daily lives of citizens deprived of liberty, it is necessary to 

invest in education. The conditions of detention in the Brazilian prison system violate 

Human Rights, provoking constant rebellions, proving negligence, excessive violence 

and lack of control of the agents responsible for security in prison spaces. 

Keywords: Education, Human Rights, Security, Prison Space, Resocialization 

 

INTRODUÇÃO 

Século XXI a humanidade assiste perplexa uma sessão de fatos que a tem 

desnorteada quanto ao seu futuro. Se de um lado o homem acumula avanços científicos 

que poderiam assegurar a prosperidade da espécie humana, por outro se afirmam 

mecanismos de relações internacionais que aprofundam o fosso entre os mais ricos e os 

mais pobres.  

O problema fundamental em relação aos Direitos Humanos, hoje, não é tanto 

justificá-los, nem saber quantos ou quais são esses direitos, qual a sua natureza e o seu 

fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim, qual 

o modo mais seguro de protegê-los, impedindo que, apesar das solenes declarações, eles 

sejam continuamente violados. Só se alcançará, nos dias atuais, uma sociedade 

organizada de maneira a maximizar as relações solidárias e participativas e não 

antagônicas de seus membros através da vivência e eficácia dos Direitos Humanos. O 

pensar o outro é necessário! 

Em um país de gritantes e profundos conflitos e desigualdades sociais, como o 

Brasil, em que ainda há o desrespeito aos direitos e garantias fundamentais do cidadão e 

persistem o preconceito e a discriminação contra determinadas minorias sociais e ético-

culturais, a exemplo das mulheres, idosos, deficientes físicos, homossexuais, índios, 

negros, encarcerados e pobres a discussão desses problemas na academia, contribuirá 

muito para o desenvolvimento de uma nova mentalidade. 

A xenofobia, o racismo, as guerras étnicas, o preconceito, os estigmas, a 

segregação, a discriminação baseada na raça, na etnia, no gênero, na idade ou na classe 

social são todos fenômenos amplamente disseminados no mundo, e que implicam altos 



nº17 

nov-maio  

2018 

 

13 
3 

graus de violência. Todos eles são manifestações de não reconhecimento dos outros 

como seres humanos, com os mesmos direitos que os nossos. 

A busca pelos Direitos Humanos enfrenta esses desafios, afirmando os ideais de 

uma sociedade fundada na dignidade de todos, através da tolerância, da compreensão e 

da vivência de valores éticos, de justiça social, de liberdade, de igualdade e 

solidariedade e respeito à diferença e à alteridade, como condição indispensável à 

construção de uma sociedade mais democrática e fraterna à que todos almejam. Direitos 

Humanos é, afinal, o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. 

O selo histórico das Declarações de Direitos Humanos não é tanto o conteúdo de 

suas afirmações, mas, sim a generalização daqueles direitos. A partir dessas Declarações 

todos os homens passam a ser considerados sujeitos de direitos, independentemente de 

sua condição física ou social. Nesses documentos o político sobreleva o técnico-

jurídico, caracterizando um texto político socializador daqueles direitos e extensíveis a 

todos os homens. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 surgiu contra a aplicação 

indiscriminada da pena de morte, dos campos de extermínio e da expatriação.Os 

horrores da guerra conduziram a esta Declaração que se desdobrou nos pactos dos 

direitos civis e políticos de um lado e dos direitos econômicos, sociais e culturais do 

outro lado. 

O Estado Contemporâneo nasceu com o propósito claro de evitar o arbítrio dos 

governantes, o seu poder despótico que atuava sem leis e sem regras. Surgiu o Estado de 

Direito, onde o Poder Político está preso e subordinado a um Direito Objetivo, que 

exprime o justo. A supremacia do direito espelha-se no primado da Constituição. Por 

meio dela busca-se instituir um governo não arbitrário, organizado segundo normas que 

não pode alterar, limitado pelo respeito devido aos Direitos Humanos. 

Só se legitima o surgimento da sociedade se dela tiver por base o Pacto Social 

expresso na Constituição que é a declaração da vontade política de um povo, feita de 

modo solene por meio de uma lei que visa à proteção da dignidade humana, estabelece 

os direitos e as responsabilidades fundamentais do indivíduo, dos grupos sociais, do 

povo e do governo. 

A vida em sociedade presume uma coordenação do exercício por parte de cada 

um dos seus direitos naturais. Direitos de que ninguém abre mão, exceto na exata e 

restrita medida imprescindível para a vida em comum. 
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Em 2008, a Organização das Nações Unidas – ONU trazia em seu Relatório que 

o Estado Brasileiro é violento, racista e corrupto e é um dos países que oferecem o mais 

grave quadro de violações dos Direitos Humanos. Passados 9 (nove) anos, percebe-se 

um cenário com as mesmas características.  

Dizia o Relatório que o Brasil avançou muito, mas ainda deixava a desejar no 

oferecimento das garantias necessárias a setores importantes da população brasileira a 

fim de assegurar os seus Direitos Humanos seja por meio de suas instituições 

preventivas, de polícia e de justiça, seja por meio de esforços institucionais para 

minimizar a discriminatória desigualdade de oportunidades sociais, econômicas e 

cultural. 

O Relatório criticava o sistema judiciário brasileiro pela lentidão, debilidade 

institucional, formalismos complexos e desnecessários, recomendava à simplificação e 

aceleramento dos procedimentos judiciais, a intensificação do Plano Nacional de 

Direitos Humanos, a resolução do problema do acesso à propriedade rural, a defesa 

efetiva dos direitos dos povos indígenas, a proteção efetiva das crianças em condições 

carentes e a ampliação de instituições na defesa das minorias. 

Os Direitos Humanos devem ser respeitados em qualquer circunstância e é 

hipócrita quem entende que lutar por esses direitos equivale a defender bandidos, pois 

todos honestos e criminosos, têm direitos e obrigações. 

Muito se tem ainda que avançar na garantia dos Direitos Humanos nos espaços 

em que a população vive em liberdade, o que se dizer dos encarcerados? Presos, em 

muitos locais são amontoados, depositados, aviltados, violados, sacrificados e mal 

alimentados. Este caldeirão de problemas gera rebeliões, diante da violação dos direitos 

fundamentais, onde os Direitos Humanos dos presidiários são muitas vezes 

desrespeitados. Submeter os presos a condições subumanas constitui violação à 

Constituição, à Declaração Universal dos Direitos Humanos e à Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos, o que impossibilita a sua grande maioria a readaptação e 

ressocialização. 

Esta é a luta de todos, bandeira que se deve empunhar para que possa ser 

publicado ainda num Relatório da ONU, um Estado Brasileiro que seja reconhecido não 

mais como violador dos Direitos Humanos e sim como o campeão de respeito a esses 
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Direitos. Os Direitos Humanos se constituem em um patrimônio conquistado pela 

humanidade, são universais.  

Por ser uma conquista, são frutos das ideias comuns e se apresentam como um 

sistema de valores que são moldados ao longo do tempo, tendo, portanto, uma dimensão 

histórica. Ao referir-se aos direitos individuais e coletivos, a Constituição visa 

prioritariamente garantir a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. 

A dignidade da pessoa humana fica ferida quando há miséria, analfabetismo, 

violência, exploração, agressão à natureza. A plena realização dos direitos e liberdades 

fundamentais se dá pela condenação ao racismo e a qualquer forma de discriminação 

por religião, sexo, idade ou poder econômico  

Nas sociedades divididas em classes sociais, onde há manipulação de 

consciência em razão principalmente de interesses econômicos, fica mais visível a 

desigualdade social. Quando se exclui o interesse comum e a solidariedade, quando se 

despreza a ética e se instala o individualismo, a competição desenfreada, a busca de 

vantagens “a qualquer preço”, o direito à igualdade muitas vezes pode ser desrespeitado.  

A construção de uma sociedade justa e democrática implica que sejam 

promovidas amplas condições que outorguem a cada um a consciência da cidadania. 

Sendo um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, nos termos do 

art. 1º, Inciso II da Constituição Federal de 88, a cidadania harmoniza os valores da 

liberdade, justiça e segurança, bem como os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa. Cidadão é todo homem e toda mulher, sem discriminação etária, igualada 

pela condição humana, de onde emana todo o poder político, que somente no seu 

interesse se justifica.  

Para que os Direitos Humanos sejam incorporados ao cotidiano dos cidadãos 

livres ou privados de liberdade é necessário o investimento em educação, terreno 

próprio e fecundo para a promoção e irradiação da cultura dos Direitos Humanos. 

Para que se possa compreender porque há tantas pessoas ainda não alfabetizadas 

ou com o ensino fundamental ou médio incompleto, é preciso recorrer à História da 

Educação Brasileira, mesmo que de forma geral.  

Nesse sentido percebe-se que os déficits educacionais ao longo da História da 

Educação no Brasil, como às sucessivas repetências dos alunos nas primeiras séries da 

educação inicial e por consequência a evasão escolar dos mesmos, indicam que os 

déficits educacionais podem ser considerados formas de Violência Simbólica no 
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entendimento de BOURDIEU e PASSERON (1975) pois, interferem no exercício da 

cidadania, em seu sentido mais amplo, conforme COVRE (1991).  

Os déficits educacionais históricos no Brasil parecem diretamente responsáveis 

também pelos históricos e exagerados índices de analfabetismo. De acordo com a mais 

recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), feita pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE) em 2012 e divulgada em setembro de 2013, 

a taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais foi estimada em 8,7%, o que 

corresponde a 13,2milhões de analfabetos no país. Lembrando que estamos no século 

XXI (BRASIL, 2012). 

Além das taxas de analfabetismo, os déficits educacionais promovem também 

índices de analfabetismo funcional e de evasão escolar. Compreende-se então, de forma 

inequívoca, que o país, ao longo da sua história, embora se tenha avançado, certamente, 

com as políticas educacionais ao ser comparado com o século anterior, não têm 

conduzido objetivamente a educação de seu povo, correspondentemente as necessidades 

dos diferentes grupos sociais.   

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade de ensino da Educação 

Básica, vem compor um cenário da Educação Brasileira a partir da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, nº 9394/96, para formalizar o ensino oficial às pessoas 

com 15 anos ou mais que na idade própria, não puderam estudar ou dar continuidade 

aos estudos.  Na grande maioria das vezes se caracteriza como um fenômeno social que 

decorre de uma organização social desigual e excludente, contribuindo para a violação 

dos Direitos Humanos. 

Para COVRE (1991), a pouca ou nenhuma escolaridade, também priva o 

indivíduo até de seu trabalho e, por conseguinte, de sua cidadania. Não poder concorrer 

a uma vaga de trabalho formal, por ter pouca ou nenhuma escolaridade, aquém, 

portanto, da exigida pelo atual mercado de trabalho, pode levar à informalidade e o pior, 

ao ato ilícito e, por consequência, à privação da liberdade, uma representatividade, 

portanto, de violência simbólica. Assim, o sujeito é violentado por não poder se educar, 

“por ser proibido” de trabalhar na formalidade e por não poder exercer a sua cidadania. 

E os Direitos Humanos? Conforme Covre (1991), os direitos sociais: 

 

[...] dizem respeito ao atendimento das necessidades humanas básicas. São 

todos aqueles que devem repor a força de trabalho, sustentando o corpo 

humano – alimentação, habitação, saúde, educação etc (...). O que dizer do 
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atendimento desses direitos no Brasil, quando se sabe que a maioria da 

população se encontra em situação de clamorosa injustiça e pobreza? 

(COVRE, 1991 p. 82). 

 

No sistema prisional brasileiro a grande população de sujeitos privados de 

liberdade não é alfabetizada ou tem baixa escolaridade. Essas pessoas jovens, adultas ou 

idosas são, efetivamente, resultado desses históricos déficits educacionais acrescidos aos 

meios sociais excludentes, culminando para um fim, como o cárcere. Numa condição 

nova de vida, encarcerado, busca-se novamente a garantia dos Direitos Humanos que 

pouco irá alcançar como reflete o ambiente prisional brasileiro. 

Sendo assim, a EJA, modalidade de ensino para atender a escolarização de 

jovens, adultos e idosos é um caminho de garantias dos Direitos Humanos, no quesito à 

Educação Formal implicando ao acesso de todos os benefícios que ela proporciona ao 

sujeito, ela precisa chegar de forma ampla aos Sistemas Prisionais.  

 

A EDUCAÇÃO É UM BEM SOCIAL EM SI MESMO, É DIREITO DE TODOS  

 

Por isso é importante a promoção da educação desde a educação infantil até a 

universidade, considerando todos os recortes de diversidade de religião, raça, etnia, 

gênero, orientação sexual, deficiência e geração, com focos na formação de professores 

e professoras, com salários e condições de trabalhos dignos.  

A escola é lugar de discussão e de reflexão onde o aluno não precisa apenas de 

informação, mas principalmente de formação. Formação para o respeito dos Direitos 

Humanos. Para mudar a cultura nacional a educação deve incorporar os Direitos 

Humanos em todos os níveis, investir em pesquisas em Direitos Humanos e incluir em 

todo currículo escolar oficial essa temática. Deve contemplar a transversalidade das 

temáticas que consiste na abordagem de temas que não se incluem integralmente em 

uma única disciplina, mas perpassam todas e especificidade do processo pedagógico. 

Por essa razão e em atendimento a recomendações da Conferência Mundial de 

Direitos Humanos realizadas em Viena, em 1993 foi elaborado o Programa Nacional de 

Direitos Humanos onde constava Propostas de Ações Governamentais sobre Educação e 

Cidadania como base para uma cultura de Direitos Humanos. Nessas Propostas a curto 

prazo estava a de criar e fortalecer programas de educação para respeito aos Direitos 
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Humanos nas escolas de primeiro, segundo e terceiro grau, através de temas transversais 

nas disciplinas curriculares. 

O apoio a criação de desenvolvimento de programas de ensino e de pesquisa que 

tenham, como tema central, a Educação em Direitos Humanos e o incentivo de 

campanha nacional permanente para ampliar a compreensão da sociedade brasileira 

sobre o valor da vida humana e a importância do respeito aos direitos humanos. 

Construído com bases nos objetivos atingidos pela Década das Nações Unidas 

para a Educação em Direitos Humanos (1995-2004) proclamada no Programa Mundial 

de Educação em Direitos Humanos e visando avançar na implementação de programas 

de educação em direitos humanos em todos os setores e como compromisso do Estado 

para a concretização dos direitos fundamentais é que  foi criado em 2006 o Plano 

Nacional de Educação em direitos Humanos, como política pública, onde incorporou 

aspectos dos principais documentos internacionais de Direitos Humanos dos quais o 

Brasil é signatário, agregando demandas antigas e contemporâneas de nossa sociedade  

pela efetivação da democracia, do desenvolvimento, da justiça social e pela construção 

de uma cultura de paz (BRASIL, 2006). 

Nesse Plano a Educação em Direitos Humanos é compreendida como um 

processo sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, 

articulando as seguintes dimensões: 

 

a) apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre Direitos Humanos e 

a sua relação com os contextos internacional, nacional e local; 

b) afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos 

Direitos Humanos em todos os espaços da sociedade; 

c) formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente nos níveis 

cognitivo, social, ético e político; 

d) desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção 

coletiva, utilizando linguagem e materiais didáticos contextualizados; 

e) fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em 

favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como a 

reparação das violações.  
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Sendo a educação um meio privilegiado na promoção dos Direitos Humanos, 

cabe priorizar a formação de agentes públicos e sociais para atuarem no campo formal e 

não-formal, abrangendo os sistemas de educação, saúde, comunicação e informação, 

justiça e segurança, mídia, entre outros. Desse modo, a educação é compreendida como 

um direito em si mesmo e um meio indispensável para o acesso a outros direitos. 

A educação ganha mais importância quando direcionada ao pleno 

desenvolvimento humano e às suas potencialidades, valorizando o respeito aos grupos 

socialmente excluídos. Essa concepção de educação busca efetivar a cidadania plena 

para a construção de conhecimentos, o desenvolvimento de valores, atitudes e 

comportamentos, além da defesa sócio-ambiental e da justiça social. A educação 

contribui para criar uma cultura universal dos direitos humanos. 

Contribui para exercitar o respeito, a tolerância, a promoção e a valorização das 

diversidades ético-racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, físico-individual, de 

gênero, de orientação sexual, de nacionalidade, de opção política, dentre outras e a 

solidariedade entre povos e nações. Também assegura a todas as pessoas o acesso à 

participação efetiva de uma sociedade livre. 

Reza no Plano que a Educação em Direitos Humanos, ao longo de todo o processo 

de redemocratização e de fortalecimento do regime democrático, tem buscado contribuir 

para dar sustentação às ações de promoção, proteção e defesa dos Direitos Humanos, e 

de reparação das violações. A consciência sobre os direitos individuais, coletivos e 

difusos tem sido possível devido ao conjunto de ações de educação desenvolvidas, nessa 

perspectiva, pelos atores sociais e pelos agentes institucionais que incorporaram a 

promoção dos Direitos Humanos como princípio e diretriz (BRASIL, 2006). 

A Declaração de Durban de 2001 insta os Estados a desenvolver e fortalecer a 

capacitação em Direitos Humanos para servidores públicos, incluindo o pessoal da 

administração da justiça, particularmente os serviços de segurança, serviços 

penitenciários e de polícia (DURBAN, 2001). 

A Segurança é um direito que deve ser realizado de forma compatível com os outros 

direitos fundamentais e em observância às normas jurídicas estabelecidas pela 

comunidade. Mas, o respeito às garantias mínimas que todas as pessoas devem ter 

asseguradas, não se baseiam apenas nas regras jurídicas, mas também na preservação da 
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sua dignidade que constitui a essência do ser humano e lhe permite ser respeitado como 

tal por todos os demais. 

Os suspeitos criminais e os presos comuns são as vítimas esquecidas de violações 

dos Direitos Humanos cometidos no Brasil. Sem serem vistos, trancados no interior das 

prisões permanecem esquecidos pelo público em geral diante do desprezo que muitos 

expressam por criminosos e suspeitos e servem para justificar o horrendo tratamento 

que recebem. 

O slogan “bandido bom é bandido morto” contraria os princípios fundamentais 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pois todo ser humano tem direitos que 

não lhe podem ser subtraídos. Os criminosos condenados e os suspeitos criminais não 

perdem seus direitos humanos quando perdem a liberdade. Tem direito a não serem 

espancados, torturados ou sofrerem maus-tratos da parte de policiais e guardas. 

Da mesma forma tem direito à assistência médica adequada, a representação 

legal para preparar a defesa para garantir um julgamento justo e imparcial. Tem ainda 

assegurado o direito a condições decentes de detenção, com espaço suficiente para 

deitar e dormir, água limpa nas celas para beber e cuidar da higiene, ar fresco, luz 

natural e instalações sanitárias condizentes. 

Os presos comuns mantidos em tais condições sofrem violações diárias de seus 

direitos fundamentais e a atmosfera de violência e intimidação, associada a condições 

de detenção degradantes, afeta igualmente o pessoal carcerário e os policiais e inclusive 

a comunidade circundante. 

A sociedade brasileira tem interesse legítimo na redução da criminalidade, mas 

no atual estágio, o sistema prisional fracassa e inflige terríveis violações dos Direitos 

Humanos a todos aqueles que passam por suas engrenagens. 

O déficit penitenciário é de cerca de 250 mil vagas, conforme foi apresentado 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em documento enviado em outubro de 2016 à 

presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia. Há 

nos estabelecimentos prisionais falta de espaço, o amontoamento, a promiscuidade e a 

superpopulação é tamanha que o espaço físico destinado a cada preso, em muitos locais, 

é menos de sessenta centímetros. 

O agente penitenciário é uma categoria especial de servidor público tendo em 

vista que é ele o elemento principal na recuperação e ressocialização do apenado.No 

desempenho de suas tarefas, os agentes penitenciários devem respeitar e proteger a 
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dignidade humana, bem como manter e defender os Direitos Humanos de todas as 

pessoas. Agentes penitenciários, muitas vezes tratam os presos de maneira desumana, 

cruel e prepotente, o que se traduz em torturas e corrupção. 

Isto se deve basicamente à falta de treinamento especializado desses 

funcionários no que diz respeito aos Direitos Humanos e ao tratamento do preso, além 

da escassez e má remuneração dos funcionários. 

O Sistema Penitenciário Brasileiro padece de falta crônica de agentes 

penitenciários, existindo, segundo o último CENSO penitenciário há 11(onze) presos 

para cada funcionário, quando a recomendação da ONU é que seja 3 (três) presos por 

funcionário (ONU, 1948). 

Uma grande insuficiência de pessoal pode resultar na perda do controle da 

instituição pelas autoridades, o que expõe os internos à violência e intimidação por parte 

de outros presos. A insuficiência de pessoal torna mais provável o recurso ao uso 

excessivo e arbitrário de força, maus-tratos e tortura pelos guardas como forma de 

manter o controle. 

A importância de se administrarem as prisões em um contexto ético que 

respeite a humanidade de todas as pessoas envolvidas em uma unidade prisional; presos, 

servidores penitenciários e visitantes é essencial para a boa administração penitenciária. 

Em dados momentos, de acordo com acontecimentos de cunho criminal, 

explorados na mídia, leis são aprovadas na ardência das emoções, desfigurando uma 

estratégia político-governamental. 

Em um momento aplaudimos institutos amenizadores do sistema punitivo, 

como a aplicação de alternativas penais, desafogadoras do sistema carcerário e em 

outros momentos, aplaudimos igualmente, na ardência das emoções, leis hediondas, que 

pregam um maior rigor nas punições, altos e baixos, o ir e vir, sem buscar a direção 

certa. Buscamos esvaziar as celas dos cárceres com pacotes e medidas legislativas 

criando um verdadeiro caos, que resulta na certeza da impunidade, quando o ideal 

alcançado é a certeza da punição sem que seja esquecida a dignidade e o respeito aos 

direitos da pessoa humana. 

O Direito Penal por si, enquanto instrumento de combate à criminalidade, 

junto com a justiça criminal (Judiciário, Ministério Público e Advogados) não tem força 

para modificar o quadro atual. Os movimentos da Lei e da ordem prometeram 

resultados e não cumpriram e nem vão cumprir os seus propósitos. Em verdade não 
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fizeram mais do que fortalecer a instituição da prisão, retirando dos seus destinatários as 

garantias antes prometidas. 

É ilusão pensar que penas mais severas e mais polícia reduzem a 

criminalidade. 

É preciso que a política criminal do País, seguindo o pensamento da Nova Defesa Social 

cuide de implementar não só a reforma das leis, mas principalmente a reforma das 

instituições públicas e de seus agentes que devem interagir, enquanto aparelhos de 

contenção na luta contra a criminalidade. 

É tempo de ousar sentir, ousar refletir, ousar agir para recuperar o tempo perdido 

e para assegurar o pleno respeito aos Direitos Humanos. 

É hora de ocupar posições, ampliando o campo de abrangência para a promoção 

e garantia dos Direitos Humanos. 

É momento de conscientização de todos e de união no sentido de transformar o 

mundo em uma ordem social justa, porque a violação praticada contra qualquer ser 

humano constitui um iminente libelo contra toda a humanidade. 

Devemos todos ser arautos da esperança, para mudar esse mundo, para melhor, 

pois temos muito a realizar e pouco tempo a trabalhar. 

Dependerá de cada um de nós contribuir para a edificação de um mundo fraterno 

e solidário que seja algo mais palpável do que mera utopia. Só o direito e a educação 

podem torná-lo concreto e a virtude pode humanizar o direito, restaurador da dignidade 

de cada criatura. Pois esta vida só vale a pena ser vivida, se marcada pelo sentimento do 

amor ao próximo, por interesse real quando à condição humana e voltada à realização 

de projetos nobres para o bem comum da humanidade. 
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