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RESUMO

O intuito da presente pesquisa é a análise do sistema carcerário brasileiro à luz do conceito de dignidade, tal como formulado pelo filósofo 
moderno Immanuel Kant (1724 –1804). No contexto histórico do Brasil colônia, o país se submetia às Ordenações Filipinas, provenientes da 
Espanha, sendo adotada pela Constituição Portuguesa, que traziam no seu texto a previsão da pena de morte e outras sanções degradantes, 
como mutilação e açoite, além do confisco de bens. Tais penas foram eliminadas com a Constituição de 1824 e com a elaboração do Código 
Criminal Imperial de 1830, a partir do qual foram criadas as prisões com trabalho e as prisões simples. Contudo, o sistema penitenciário passou 
por inúmeras modificações até o estágio atual, marcado por uma grande crise. Sendo assim, pretende-se com esse estudo mostrar que a maioria 
das prisões nacionais não obedecem ao princípio da dignidade humana, sendo tal afirmação baseada nas condições subumanas nas quais os 
presos vivem. Uma vez que os detentos sofrem agressões físicas e psicológicas, o próprio cenário ao qual estão submetidos tende a contribuir 
para rebeliões dentro dos presídios, assim como para o crescimento dos índices de reincidência, visto que a ressocialização é altamente 
dificultada dentro de um sistema prisional em larga escala desestruturado. O princípio da dignidade foi concebido pelo filósofo Immanuel Kant no 
século XVIII. De modo sucinto, ele afirma que tudo possui, por um lado, um preço ou, por outro, dignidade; aquilo que possui preço é passível de 
substituição - por haver algo a ele equivalente -, enquanto aquilo que não pode ser passível de substituição é marcado pela dignidade. O método 
utilizado na presente investigação foi a pesquisa bibliográfica, além da leitura de artigos e a análise de reportagens realizadas nos presídios de 
diversos estados brasileiros. Escolheu-se o tema em razão do sistema penitenciário ser um assunto cuja premência urge em nossa sociedade, 
assim como o fato de o pensamento kantiano ter moldado concepções contemporâneas e se aplicar à realidade social. Em suma, o princípio da 
dignidade humana idealizado por Kant foi introduzido nesse estudo a fim de evidenciar que o respeito à tal noção moral é uma forma indubitável 
de restaurar as instituições prisionais brasileiras.
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