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1. Resumo

O presente trabalho pretende investigar aspectos da história das prisões, com a 

finalidade de compreender a premissa empírica da resistência ao poder encontrada 

atualmente nos estabelecimentos prisionais e, também, das violências que se observam 

dentro e fora das prisões, ocasionadas pela inconformidade das pessoas pelo modo como são 

tratadas pelo poder disciplinar. O referencial teórico, em um primeiro momento, de 

sustentação é constituído pelas obras que Michel Foucault e dedica à análise do problema em 

questão. Fazendo uso de uma metodologia hermenêutica, procedeu-se a análises e 

interpretação de textos de literatura primária e de apoio, com base numa revisão bibliográfica 

que levou em consideração as fontes históricas e teóricas dos autores mencionados, bem 

como o diálogo crítico com seus interlocutores. Para tanto, foi 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 

O presente estudo tem por objetivo trazer contribuição acerca do estudo da 

história das prisões e da instrumentalização do homem pelo poder, que o deixa sem escolhas. 

Mais especificamente o trabalho pretende investigar aspectos da história das prisões, com a 

finalidade de compreender a premissa empírica da resistência ao poder encontrada 

atualmente nos estabelecimentos prisionais e, também, das violências que se observam 

dentro e fora das prisões, ocasionadas pela inconformidade das pessoas pelo modo como são 

tratadas pelo poder disciplinar. A pesquisa será eminentemente qualitativa e terá como 

principal referencial teórico Michel Foucault. Será desenvolvida pelo método hipotético- 

dedutivo partindo da premissa empírica da realidade dos problemas carcerários. 

O presente artigo 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. 

Por fim, levando em conta as considerações das analises feitas por Michel 

Foucault tendentes ao estudo das instituições carcerárias, do direito penal e dos dispositivos 

do poder, chegará a uma forma de poder caracterizada como disciplina, fundida a um 

processo de totalização da política. 

3. Objetivos 

Partindo de uma premissa empírica, o presente trabalho objetiva-se a encontrar 

uma possível resposta ao que chamamos de resistência ao poder encontrada atualmente. 

Desde os pensamentos de Michel Foucault em questionamentos acerca das instituições 

carcerárias, do direito penal e de dispositivos de poder a caracterização da biopilítica como 

espécie. 

4. Metodologia 

A pesquisa é eminentemente bibliográfica de textos da dogmática jurídica, 

qualitativa e terá em um primeiro momento como principal referencial teórico Michel Foucault, 

em questionamentos acerca do poder, dedicando-se a analise do problema em questão. É 

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

dos problemas carcerários atuais, concernentes a uma resistência do poder. 

5. Desenvolvimento 

Inicialmente, convém destacar que, ao nos colocarmos como tarefa uma reflexão 

sobre o poder, parece necessário levar em consideração o conceito de soberania e, para nos 

aproximarmos de Foucault, tecer um breve comentário no sentido de apresentar as linhas de 

força do pensamento da tradição do contratualismo, sem que com isso nos comprometamos a 

apresentar em sua totalidade essa tão instigante corrente de pensamento filosófico-política. 

Tal perspectiva se justifica na medida em que a meditação de Foucault, ao forjar o 



conceito de biopoder, irá se opor a perspectiva contratualista, de maneira que para o pensador 

francês não se trata de refletir sobre o poder com uma análise verticalizada de sua estrutura, 

mas, sim, da construção de uma analítica do poder, que objetiva uma investigação de suas 

manifestações mais capilares, ou seja, trata- se mesmo de uma Microfísica do Poder, que em 

última análise pode significar uma abordagem política das relações de poder. 

Sob essas coordenadas, não parece de maneira alguma arbitrário eleger o 

pensamento de Thomas Hobbes como o primeiro foco de análise, o que poderíamos dizer é a 

sugestão, inclusive, de Foucault, pois em sua aula de 4 de fevereiro de 1976 no College de 

France, ao se debruçar sobre a questão da guerra e da soberania como elementos de exame 

das relações de poder, afirmava que é justamente o nome de Hobbes que entra em jogo nessa 

perspectiva, significa dizer que é o pensador inglês "que aparece como, à primeira vista, quem 

pôs a relação de guerra no fundo e no princípio das relações de poder” (FOUCAULT, 2010, p. 

75b) 

Os temas centrais que gravitam em torno da filosofia de Hobbes são, em linhas 

gerais, o da hipótese teórica do estado de natureza; do estado social; da moralidade e do 

papel do soberano (JAPIASSU; MARCONDES. 2006, p. 134). De início, devemos considerar a 

hipótese ou mitologema do estado de natureza, onde os homens segundo Hobbes, podiam 

todas as coisas, e, inclusive, utilizar-se de qualquer meio para consegui-las, pois há nessa 

condição uma igualdade natural como axioma. 

Há importantes diferenças no que diz respeito às abordagens dos vários autores 

que podem servir de representantes do contratualismo, como Locke, Rousseau e Kant, por 

exemplo. Não seria possível no contexto desse trabalho uma análise pormenorizada de cada 

um deles, no entanto, podemos destacar que o elemento do pacto originário é o que se 

mantém de fundamental para essa corrente de pensamento, modificando-se a forma de sua 

justificação, em especial com a elaboração de uma linha de argumentação que se propõe a 

pensar contra Hobbes, significar dizer, contra as ideias absolutistas e, portanto, há uma 

reflexão acerca dos limites do poder estatal ou soberano. 

É interessante considerar que o pensamento de Foucault pode ser considerado 

como uma filosofia crítica da cultura, que por diversas vezes pretende uma relação entre 

pensamento filosófico e histórico. Para Salma Muchail (XXX, p. 25) "não será porém artificioso 

afirmar que os escritos de Foucault têm a ver com a 



história e têm a ver com a filosofia. Ele próprio parece situar a si mesmo em ambas. “Não são 

poucas às vezes em que se refere a seu trabalho de historiador”. Isso é dito a fim de 

prestarmos atenção na maneira como Foucault irá encarar o saber histórico- filosófico, pois 

para o pensador francês não se trata apenas de uma abordagem historicista do pensamento 

filosófico-jurídico sobre o poder e as instituições disciplinares, ou seja, de uma história relato, 

uma narrativa que pode ser feita a partir das conquistas e das glórias do soberano, portanto, 

de uma história do poder (FOUCAULT. 2010). 

Nas palavras de Foucault (2010, p. 55-56): 

Parece-me que se pode dizer - de uma maneira talvez um 

tanto apressada ou esquemática, mas em suma bastante 

justa quanto ao essencial - que o discurso histórico, o 

discurso dos historiadores, essa prática que consiste em 

narrar a história permaneceu por muito tempo o que ela 

era decerto na Antiguidade e o que era ainda na Idade 

Média: ela permaneceu por muito tempo aparentada com 

os rituais de poder. Parece-me que se pode compreender 

o discurso do historiador como uma espécie de cerimônia, 

falada ou escrita, que deve produzir na realidade uma 

justificação do poder e, ao mesmo tempo, um 

fortalecimento desse poder. 

Desse modo, sob essas coordenadas teóricas, a presente investigação irá se 

deter no segundo momento do pensamento de Michel Foucault, "conhecido como período da 

genealogia” que "é centrado sobre questões relativas aos mecanismos de poder e inclui os 

principais livros da década de 1970” (MUCHAIL XXX, p. 10), com foco especial para a questão 

da prisão. 

Partindo da analítica do poder e dos modos mais cruéis de punição, de acordo 

com Foucault os suplícios foram os espetáculos mais tenebrosos e desumanos que se têm 

relatos. O corpo supliciado, visto como instrumento, onde a punição atingia diretamente o 

corpo do condenado, exibia-se a dor e o próprio corpo como os objetos de punição. São 

diversas e inadmissíveis demonstrações de poder, onde desde os tempos mais remotos 

mostra-se atroz. 



O corpo é instrumentalizado, dominado, e usado, sendo expostos ao povo 

friamente. Teatro que ensinará aos homens que o soberano tem o poder, e é nas mãos dele 

que o poder se encontra, não podendo desobedecer aquilo que lhes é imposto, não infringindo 

nenhuma regra, pois a desrespeitando poderá ser também um corpo supliciado e usado para 

que outras pessoas não cometam o mesmo erro. O medo deve fazer com que as pessoas não 

cometam os crimes nos quais são proibidos, e que respeitem a força que está sendo imposta 

(FOUCAULT, 2010, p. 37-43). 

Houve uma reforma, uma época iluminada, onde houve um grande passo na 

política criminal. O objetivo maior dos reformadores era modificar o próprio poder em si. Uma 

critica ao poder soberano, centralizado, e cruel, que se mostrava por meio das práticas 

inadmissíveis ao principio de humanidade, mesmo sendo o corpo supliciado, de um criminoso. 

Com a nova economia faz-se necessário que haja uma mudança na forma de 

punição, para que seja menos dolorosa e mais eficaz. Onde a partir da reforma a medida dos 

delitos dependia e regulava-se de acordo com o mal causado a sociedade pelo delinquente. 

Com a reforma há o abrandamento das punições. As penas tomam sua forma de 

acordo com a forma original do crime, assim, por exemplo, os que abusam da liberdade 

pública serão privados da sua, como anota Foucault, são as chamadas penas analógicas, tão 

perto quanto longe das penas dos suplícios1. 

E mais, a nova forma de punição deve obedecer ao novo poder, o qual deverá ser 

útil ao próprio corpo social. Útil, pois na maioria das vezes devera constituir-se do trabalho, e 

com a punição na forma do trabalho obtém-se lucro e respeito às leis impostas fazendo com 

que o crime se tornasse desvantajoso. 

Nessa época a prisão já era utilizada como forma de punição, porém não era a 

única forma. Somente alguns delitos em sua punição utilizavam-se da privação de liberdade, 

dos delitos que privavam a liberdade de outrem. 

1Focault, em relação às penas analógicas diz "Apesar das crueldades que lembram muito o antigo regime, é um mecanismo 

bem diverso que funciona nessas penas analógicas... É uma estética razoável da pena." 



Como observa Foucault, a prisão não era aceita na reforma, e continha 

argumentos para tal. 

[...] melhor, a idéia de uma reclusão penal é explicitamente 

criticada por muitos reformadores. Porque é incapaz de 

responder a especificidade dos crimes. Porque é 

desprovida de efeito sobre o publico. Porque é inútil a 

sociedade, até nociva: é cara, mantém os condenados na 

ociosidade, multiplica-lhes os vícios. Porque é difícil 

controlar o cumprimento de uma pena dessas e corre-se o 

risco de expor os detentos à arbitrariedade de seus 

guardiões. Porque o trabalho de privar um homem de sua 

liberdade e vigiá-lo na prisão é um exercício de tirania. 

(FOUCAULT, 2010 Pág. 110). 

E mais, a prisão enclausura, e não mostra à sociedade a punição, deixando a 

desejar a pena-efeito. Prejudica a publicidade da punição em si. 

Porém, em 1810 com as novas mudanças surge um novo código penal2, onde a 

prisão se estabelece tomando o lugar das demais formas de castigo, tornando-se o 

encarceramento a forma imprescindível para a devida punição. 

A prisão tomou sua forma de acordo com os modelos que foram surgindo, cada 

um com suas peculiaridades e normas de dominação diferentes. Neste período há um grande 

acontecimento, marca-se o período pela transformação da punição pela vigilância do 

condenado. 

Fora utilizada em diversas instituições que se faziam presentes na época, como 

em escolas, conventos, hospitais e nas prisões. Bentham, segundo Foucault, descobriu uma 

nova tecnologia de poder própria para resolver os problemas de disciplina que além de 

eficazes, eram econômicas. 

Cumpre ressaltar que além dos modelos, as instituições que se faziam presentes 

na época eram de grande importância, pois também levavam consigo regulamentos 

apropriados a manter a disciplina. Todas essas instituições, dentre elas, os hospitais, as 

escolas, as prisões, entre outras, foram imprescindíveis, pois contribuíram com a utilização de 

instrumentos simples que puderam enaltecer o poder disciplinar. 

2 O código penal de 1810 surge em um contexto turbulento, onde o golpe militar de 1799 fora bem sucedido, e os ideais 

revolucionários sobressaem-se aos do império napoleônico e ao mundo burguês emergente. 



Em todas as formas apresentadas, a forma com que o corpo fosse dominado era 

imprescindível que houvesse eficácia, ter o corpo e o homem como instrumento, 

domesticados e ensinados. Vigiados pelo poder. É necessário que se saiba até os seus 

pensamentos. Assim, a disciplina tornou-se imprescindível para que se pudesse ter o controle 

total do homem, a lógica do poder soberano. 

Cumpre ressaltar que Foucault não nos apresentou uma teoria sobre o poder. 

Porém nos remeteu as relações de poder existentes em sociedade, tendo a disciplina a 

essência do poder. 

Não existe de um lado os que têm o poder e de outro aqueles que se encontram 

dele alijados. Rigorosamente falando, o poder não existe; existem sim práticas ou relações de 

poder. O que significa dizer que o poder é algo que se exerce, que se efetua, que funciona. E 

que funciona como uma maquinaria, como uma maquina social que não está situada em um 

lugar privilegiado ou exclusivo, mas se dissemina por toda estrutura social... [FOUCAULT - 

1982 Pág. XIV]. 

Para Foucault o poder em si não existe, e o que realmente deve-se analisar são 

as relações de poder existentes em sociedade, os micro poderes que estão estruturados no 

corpo social, que estão interligados ao Estado. Assim, o Estado para Foucault não era o 

monopólio do poder, mas articulava com os micro poderes existentes formando uma rede de 

relações. 

Por toda a análise da história das prisões, o poder sempre esteve produzindo 

formas de instrumentalização do homem por meio de práticas manipuladoras, as quais nem 

sempre foram formas humanitárias, as disciplinas caracterizadas como formas de poder 

encontravam vantagens na docilização dos homens. 

Para Foucault, houve uma grande transformação nas formas de punição, como já 

mencionado, se tornando mais necessário para a economia do poder vigiar do que punir, 

assim modulado as necessidades do poder existentes na época surgiu à necessidade de 

disciplinar o homem conforme fosse a vontade do poder. Assim viu-se diante das formas de 

instrumentalização biológica, utilizando-se do corpo para o adestramento, por fim a docilidade 

do homem. 



As formas de disciplina voltavam-se diretamente para os indivíduos, e o Biopoder 

segundo Foucault voltava-se para o próprio corpo-espécie. Regulando o biológico do homem. 

Conforme anota Oswaldo Giacoia Junior: 

Grosso modo, pode-se dizer que é sempre a vida e o corpo 

que se colocam como a presa do poder na sociedade 

europeia desse período. No entanto, essa presa deve ser 

considerada não disciplinar porque não se dirigi prima facie 

para os corpos individuais, com o propósito de vigiá-los, 

treiná-los, utilizá-los, intensificar suas forças e 

rendimentos, inclusive puni-los, como o fazem as 

disciplinas. O bio-poder toma a seu encargo a espécie, o 

homem como ser vivo, a massa global de uma população, 

sobre cujos processos e ciclos biológicos (como a 

natalidade, a morbidez, a mortalidade, por exemplo) ele 

intervém para controlar, normatizar, regulamentar. Trata-

se, portanto do léxico de Michel Foucault, de um 

acoplamento entre tecnologias disciplinares e 

regulamentares. [REVISTA EM TEMPO- 2004 Pág. 10]. 

Faz-se necessário para que a economia progrida que o poder por meio das formas 

de adestramento utilize-se do corpo do homem, adentrando em seu intimo e modificando o 

seu biológico. 

Por fim, Foucault no decorrer de suas pesquisas acerca dos dispositivos do poder, 

do direito penal e sua analise das instituições carcerárias, encontrou uma forma de poder que 

caracterizou como disciplina, que mais tarde elevadas ao um longo processo de adestramento 

do homem, base da politica, pode-se caracterizar tal processo de biopolitica. 

6. Resultados 

Pode-se chegar ao longo da pesquisa que as instituições são ineficazes desde o 

seu projeto, e que o Estado, sendo um elemento dos micro poderes manipula o homem e o 

dociliza em seu intimo, voltado para o próprio corpo-espécie, regulando o seu biológico. 

Foucault ao analisar o instituto da prisão, pode caracterizar o poder como disciplina, que 

somadas ao processo totalitário chamou de biopolítica, identificando-a amplamente, como 

uma modalidade de poder que se funda na disciplina dos corpos e nas técnicas docilizadoras. 



                      E mais, as violências ocorrentes são resistências ao poder que são 

marginalizadas e atuam contra a domesticação que sofrem pelas disciplinas. 

7. Considerações finais 

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

docilidade do homem traz a tona uma questão delicada, antiga a história do poder. A qual 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. Ao longo do trabalho, os 

pensamentos de Michel Foucault foram essenciais, possibilitando a compreensão da 

caracterização do poder como disciplina, que elevadas ao processo de totalização 

caracterizam-se como biopolítica. 
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