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1. Resumo 

            O trabalho abordará o estudo da história das prisões na busca de 

compreender a premissa empírica da resistência do poder encontrada atualmente, 

das violências que se observam dentro e fora das prisões. Não obstante, tendo em 

vista o objeto do trabalho se apresentar dentro de uma perspectiva jurídico política, 

em questionamentos acerca do poder, levar-se-á em consideração os pensamentos 

de Michel Foucault. Para tanto, será necessário um estudo em face das relações de 

poder, do marco da necessidade de modificação da punição para vigilância e do 

biopoder como fonte das formas disciplinadoras. O corpo do homem domesticado e 

instrumentalizado, como biopolítica da espécie, por fim, tendo como tarefa o 

controle do individuo e da sociedade. 

 

2. Introdução 

Desde o inicio pode-se observar que o poder sempre levará a práticas nas 

quais são e sempre serão obstinadas a buscar o seu fim por meio da utilização 

daqueles que não tem o poder em mãos. Assim, sob a égide de Michel Foucault, 

indispensavelmente a pesquisa inicia-se pela historia das prisões. E se desdobrará 

ao crescimento do poder, assim como o crescimento das disciplinas de 

domesticação conforme a necessidade da dominação.  

A presente pesquisa também analisará o Estado como uma das relações 

de poder, e não como fonte de poder. Um Estado inteligente e manipulador das 

disciplinas, mas não coercitivo e imperante, que se utiliza da prisão como uma de 

suas estratégias para obtenção de lucros para economia e para o próprio poder que 

mostra discurso de reeducação do preso ineficaz até então. Chegará, por fim, a crise 

atual de violência, onde ao centro temos o poder e nas periferias sua resistência. 

 

3. Objetivos 

O presente artigo tem por objetivo revisar criticamente a idéia de prisão e 

de poder. A fim de compreender o funcionamento e as implicações no que se refere 

à delicada observação do aumento das violências dentro e fora das prisões, além da 

enorme reincidência ocasionada pela falta de reeducação dos cidadãos presos. 



Partindo de uma premissa empírica, os campos pesquisados constituem possíveis 

respostas para os objetivos específicos. 

 

4. Metodologia 

A pesquisa é eminentemente bibliográfica de textos da dogmática jurídica, 

qualitativa e terá como principal referencial teórico Michel Foucault. É desenvolvida 

pelos métodos hipotético-dedutivos partindo da premissa empírica da realidade dos 

problemas carcerários, do aumento da violência observadas nas ruas e nas prisões, 

do desrespeito ao ser humano e da utilização econômica que o preso possa trazer. 

 

5. Desenvolvimento 

Levando em consideração a ineficácia prática do instituto da prisão, no 

sentido jurídico político, a pesquisa parte da necessidade da estruturação das 

prisões para que se compreenda o seu funcionamento. A partir de Michel Foucault, 

entende-se que a prisão sempre fora um fracasso, mas um fracasso que poderia ser 

usado como uma estratégia das relações de poder. Assim, utiliza-se a prisão, e o 

homem que não tem escolhas. Une o fracasso ao homem e o transforma em um 

objeto do próprio poder. 

E mais, o Estado como uma relação de poder faz com que as disciplinas 

manipulem o biológico do homem, adequando-o a sua necessidade. Para tanto, o 

poder sempre compreendeu formas de domesticação do homem, somente adequou 

a necessidade de cada época. A prisão nada mais é que uma forma de disciplina, e 

a violência observada dentro e fora das prisões são resistências ao poder 

estabelecido que outrora estejam cheios da manipulação evidente, e cansados do 

discurso de reeducação que é ineficaz. 

 

6. Resultados preliminares 

A violência dentro e fora das prisões, à resistência ao poder estabelecido, e 

a docilidade do homem traz a tona uma questão delicada, antiga a história do poder. 

Onde nos remete desde os tempos remotos a busca pela inteira dominação do 

corpo do homem. 



Partiu da necessidade de uma justificativa das violências estabelecidas e 

buscou-se a partir da historia das prisões o motivo pelo qual a prisão é ineficaz. Os 

pensamentos de Michel Foucault foram essências, e pode-se compreender que a 

prisão sempre fora um fracasso. Mas um fracasso que ao lado do poder poderia ser 

proveitoso e util. 

Chegou-se ao resultado preliminar que o Estado não é o único responsável 

pela domesticação do homem, e que o Estado é apenas uma das relações de poder 

existentes em nossa sociedade. Porém, longe de ser considerada útil, a busca da 

reeducação do homem, é o principal gerador das disciplinas de manipulação das 

relações de poder. É cômodo um sistema inútil, enquanto podem-se obter lucros. 

Essas violências são uma resistência ao poder estabelecido que sempre 

ocorreram, e que essas situações do estabelecimento penitenciário faz com que 

haja a resistência e que se manifeste e seja imponente as relações de poder. 

As violências ocorrentes em nosso pais parecem nascer da resistência 

contra as inadmissíveis formas de disciplina e adestramento do poder estabelecido, 

mesmo que essa resistência venha das margens, do seio das prisões, pois é lá que 

se encontram aqueles que não tem escolhas de voltar a sociedade.  

 

7. Fontes consultadas 

BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. 2ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais,1997. 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 13ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 1998.  

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 38ª ed. Petrópolis: Vozes, 2010.  

GIACOIA Jr, Oswaldo. Foucault. In: Em tempo. V. 6. Marília UNIVEM- Centro 

Universitário Eurípides de Marília, 2004. 


