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1. A gênese da prisão

O surgimento da instituição prisão é anterior à sua sistematização 
nos có  digos penais, pois antecede sua prescrição legal e sua positi
vação nos estatu tos jurídicopenais. Aparece à margem do aparelho 
judiciário, mas está paradoxalmente imersa a processos de reparti
ção, fixação e distribuição dos indivíduos, impedindoos da chamada 
recuperação.

A questão penitenciária, embora reproduza quase todas as questões 
jurídicas, traz relatos das prisões europeias (França, Inglaterra e Ale
manha), além dos Estados Unidos, que nos levam a refletir sobre como 
no Brasil as prisões nacionais não se distanciam dos modelos europeus, 
inclusive nas suas arquiteturas e processos de aprisionamento desde o seu 
nascimento. As prisões delineiam contradições que a própria técnica 
judiciária ignora.

A prisão tal qual a conhecemos hoje, como penalidade aplicada a 
infratores da lei, não teve sua origem no movimento de reforma do 
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sistema judiciário e penal do século XVIII. Surgiu como sanção penal 
quase que sem nenhuma justificação teórica. Originouse, precisamente , 
como grande punição do século XIX, numa prática parajudiciária deno
minada lettre-de-cache (FoUcaUlt, 1996).1

Os lettres-de-cache eram documentos datados entre 1660 e 1760, di
rigidos a uma pessoa em particular, obrigandoa a fazer ou deixar de 
fazer algo, porém não constituíam leis ou decretos. Eram ordens do rei, 
embora não fosse sua a iniciativa de emitilas, pois se ocupava apenas em 
alguns casos, como em matérias concernentes ao Estado. Configurava
se, sobretudo, num instrumento de punição, resultando na prisão do indi
víduo que deveria permanecer recluso por tempo indeterminado. Era 
um instrumento através do qual se administrava a moralidade da vida 
social cotidiana, no controle dos grupos, configurandose numa forma 
com que a própria sociedade, de certa maneira, regulamentavase e garan
tia a ordem.

A fixação prévia do tempo de reclusão raramente acontecia, ficando 
o preso retido até segunda ordem que somente era interposta quando se 
entendesse que a pessoa presa havia se corrigido. Em sua maioria: 

Esta ideia de aprisionar para corrigir, de conservar a pessoa presa até 
que se corrija, essa ideia paradoxal, bizarra, sem fundamento ou jus
tificação alguma ao nível do comportamento humano tem origem 
precisamente nesta prática (FoUcaUlt, 1996, p. 98).

A transição para a penalidade de detenção, que era novidade em 
termos jurídicopenais, deuse no final do século XVIII e início do XIX. 
Tratavase, de fato, da abertura do sistema penal vigente a mecanismos 
coercitivos já compostos e aplicados em outros espaços. Para Foucault 
(1997), o surgimento da prisão é marcante na história da justiça penal, 
uma vez que deflagra o acesso à humanidade, que não se refere a um 
abrandamento do poder de punir, mas sim à adoção do conceito de 

1 Michel Foucault (1926) nasceu na França. Pensador e epistemólogo contempo
râneo, formado em Filosofia e Psicopatologia, desenvolveu uma investigação sobre a 
estrutura das instituições judiciais e penitenciárias na época moderna.
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exata medida da punição. É a redução do poder arbitrário de punir e o 
ajustamento da pena ao delito praticado. 

Segundo Foucault (1997), não é punir menos, mas melhor. Punir tal
vez com uma severidade atenuada, para punir com mais universalidade e 
necessidade. Era inserir mais profundamente o poder de punir no corpo 
social. Esse poder de punir é marcante, sobretudo, porque os mecanis
mos disciplinares invadem a instituição judiciária, usurpando seus apa
ratos e investindolhe as assimetrias dos assujeitamentos disciplinares.

A circunscrição histórica do aparecimento da prisão como pena na 
sociedade moderna tornouse uma prática punitiva que, embora tenha 
surgido de modo tão arraigado em extensão e profundidade ao funcio
namento das práticas prisionais executadas, não apagou alguns tipos de 
pena concebidos pelos reformadores do século XVIII. 

Dessa maneira, consagrase a ideia que perdura até nossos dias, em 
se ter a pena por excelência, impondose sem alternativas e, ao mesmo 
tempo, assumindo um caráter de evidência tal que parece ser impossível 
pensar a vida social sem prisões, deixando o sistema penitenciário cada 
vez mais cristalizado. Conhecemse todos os inconvenientes da prisão 
e sabese que é perigosa, quando não inútil. Entretanto, não “vemos” o 
que por em seu lugar. “Ela é a detestável solução de que não se pode 
abrir mão” (…) ela é o castigo “igualitário” (FoUcaUlt, 1997, p. 208).

É o momento de classificar os indivíduos de modo a extrairlhes o 
máximo de tempo e força através de um treinamento exaustivo de seus 
corpos, tendo seu comportamento continuamente codificado, forman
do em torno deles todo um aparato de observação e registro, possibi
litando a constituição de um saber cumulativo e centralizador sobre 
eles. Dessa maneira, através de um trabalho preciso sobre seu corpo, 
criouse a instituiçãoprisão, antes que a lei a definisse como a pena por 
excelência. Segundo Foucault (1997, p. 208), “essa era a forma geral de 
uma aparelhagem para tornar os indivíduos dóceis e úteis”. 
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2. Deslocamentos da justiça 

As prisões, uma invenção da modernidade, como um espaço nomea
damente disciplinar, têm se mostrado convenientemente inadequadas 
tanto em princípios que fundamentam sua criação quanto aos méto
dos disciplinares utilizados. O universo prisional escapa não apenas a 
percepção e controle humanos, mas também aos instrumentos que 
se construíram para seu aprimoramento. Apesar de extremamente  
engenhosas em suas arquiteturas, tem sua genialidade surpreendida 
quando descobre a fuga de um infrator que saiu pela porta da frente e 
certamente será mais um reincidente. 

Foucault (1996), em seu discurso sobre a violência nas prisões, fez 
uma retrospectiva dos direitos do sistema judiciário – da tecnologia do 
poder sobre o corpo (pena de morte) passouse a trabalhos forçados. 
Entretanto, com a instituição da pena privativa de liberdade em cárcere, 
a prisão erigiuse também como espaço punitivo. 

Na Antiguidade, em algumas regiões, as galerias das minas serviam 
de prisão aos gregos. Romanos e cartagineses utilizavamse das pedrei
ras para aprisionarem os escravos e, principalmente, os soldados, espe
rando com isso tornálos fiéis ao império. Mas foi em Roma que Túlio 
(577 a.C.) criou a Prisão Tuliana, considerada a primeira no gênero, 
onde esteve preso o apóstolo cristão Pedro. Roma, pioneira na criação 
de um estabelecimento especial para os supostos infratores, também o 
foi na maneira de distribuir os presos por classes sociais: a prisão domi
ciliar para a elite e a masmorra para os escravos.

No final da Idade Média, Henrique II determinou a criação de pri
sões nos condados ingleses. A partir da metade do século XVI, em Lon
dres, outras prisões, conhecidas como casa de força, eram destinadas a 
internar os mendigos, os vagabundos, as prostitutas e os jovens vadios, os 
quais estavam sujeitos a um regime de trabalho obrigatório. Eram ins
tituições que visavam segregação dos párias com objetivos calcados em 
regras estéticas e ortopédicas, ou seja, buscando modificar a aparência 
urbana e moldar condutas. 
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A prisão, antes de ter sido considerada como a pena por excelên
cia, é vista como coisa nova. Na verdade, era a abertura da penalidade 
a  mecanismos de coerção já elaborados em outros lugares. A deten
ção penal apresentada pelos modelos de Gand (Bélgica), Gloucester 
(Inglaterra ) e Walnut Street (EUA) marcou os primeiros pontos de 
visibili dade dessa transição.

Sabese que a instituição prisão é menos recente do que se diz quan
do se quer estabelecer seu surgimento nos novos códigos. O instituto 
prisional reestruturouse e ramificouse, destacandose nele as cadeias 
e as penitenciárias. Seus processos de dominação e punição foram efe
tivados pelo próprio deslocamento da história a acompanhar o funcio
namento da sociedade, que relegou ao esquecimento todas as outras 
formas de punição já existentes passando a representar o poder. 

Os propósitos atingidos com a reivindicação da prisão retratam no 
imaginário e no discurso a revolução dos princípios e métodos de punição. 
Por sua natureza, o novo modelo de punição passa a ser reabilitador, em 
função da nova postura diante do destino do novo homem. Os trabalhos 
forçados devem tornar o preso um ser produtivo e reprodutivo do ca
pital. Esses novos dispositivos para punir trouxeram consequentemente  
novos sentidos à punição, devendo requerer uma transformação aos efei
tos internos do encarceramento, objetivando a finalidade da prisão.

Há uma obviedade econômica permitindo que a prisão parta de uma 
economiamoral da penalidade, contabilizando castigos em dias, meses 
e anos, estabelecendo equivalências delitos, chegando a se teorizar que 
a pessoa está na prisão para pagar sua dívida. “Uma coisa, com efeito, é 
clara: a prisão não foi primeiro uma privação de liberdade a que se teria 
dado em seguida uma função técnica de correção; ela foi desde o início 
uma detenção legal” (FoUcaUlt, 1997, p. 209).

A situação de reclusão mostrada desde o século XIX também acon
teceu nas fábricas, nas escolas, nos hospitais psiquiátricos, nas casas de 
correção e nas prisões e tem por finalidade não excluir, mas fixar  os 
indivíduos. Podese dizer que é uma combinação do controle moral 
e social, proveniente da técnica estatal francesa do internamento, com 
procedimentos de controle do tipo não estatal inglês. Vigilância e 
controle  exercidos por um aparelho, fortemente investido de interesses 
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particulares , que utilizava como sanção principal o internamento nas 
prisões ou em outras instituições de reclusão. 

Mesmo com os dispositivos do uso do tempo ligados ao progresso 
da ciência moderna, a prisão não é o aparelho adequado, ao ponto que, 
esse universo observado como instituição ou como Sistema Carce
rário parece  demonstrar sua ineficiência sob o ponto de vista regula
dor e de correção da conduta do indivíduo. “Encontramos o mesmo 
fenômeno em outras instituições, nas instituições pedagógicas fecha
das, que se abrirão pouco a pouco durante o século, casas de correção, 
orfanatos e prisões” (FoUcaUlt, 1996, p. 117).

Contemporaneamente, o modelo prisional partiuse para a humani
zação das técnicas de punição do corpo, direcionandoas à recuperação 
do detento. Várias foram e são as discussões sobre a questão penitenciá
ria no mundo e na história da justiça. Porém, todo discurso em torno 
da prisão tem demonstrado que o deslocamento judicial se deu de for
ma conturbada e complexa. A pena privativa de liberdade, ainda que 
cindida  da evolução judiciária, exercita a punição porque esbarra nas 
mazelas que se agregam à prisão.

3. A evolução do instituto prisão

O movimento de reforma das prisões para controlar seu funciona
mento e mudar o comportamento dos indivíduos não é um fenômeno 
tardio. O instituto da prisão reestruturouse e ramificouse, destacan
dose nele as cadeias e as penitenciárias. Sua efetivação foi determinada 
pelo próprio desenrolar da história, refletindo a evolução da sociedade, 
que relegou ao esquecimento todas as outras formas de punições imagi
nadas no passado pelos reformadores do século XVIII. Toda mudança é 
mais ou menos contemporânea ao surgimento da própria prisão. 

O duplo fundamento – jurídicoeconômico por um lado e técnico
disciplinador por outro – transformou a prisão na forma mais imediata  
e mais civilizada de todas as penas, tornandoa sólida. Embora não tenha  
sido primeiro uma privação de liberdade, iniciou com a legali dade da 
detenção.
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A prisão: um quartel um pouco estrito, uma escola sem indulgência, 
uma oficina sombria, mas levando ao fundo, nada de qualitativa mente 
diferente. (…) recobriu ao mesmo tempo a privação de liberdade e a 
transformação técnica do indivíduo (FoUcaUlt, 1997, p. 208).

Pretendese que a prisão modifique a conduta do indivíduo. Então essa 
mudança deve partir de uma motivação interna. Baseando nos códigos de 
1808 e 1810, as medidas do encarceramento não podem ser confundidas 
com a simples privação de liberdade, mas têm que atender um mecanis
mo diferente. Não pode ter a mesma forma da punição e sua finalidade 
não deve realizar um castigo só graduado em intensi dade, mas diversifi
cado em seus objetivos. “Ao se tornar punição legal, ela carregou a ve
lha questão jurídicopolítica do direito de punir com todos os problemas, 
todas as agitações que surgiram em torno das tecnologias corretivas do 
indivíduo” (FoUcaUlt, 1997, p. 210).

O ato de isolar tem como instrumento positivo de reforma a solidão. 
Método utilizado para suscitar reflexão dos atos cometidos, resultando 
no remorso que realizará também uma espécie de autorregulação da 
pena. Ao final, se ele se arrepender, a solidão não será dolorosa e nem 
pesada. Enfim, o isolamento dos condenados garante que se possa exer
cer sobre eles, com o máximo de intensidade, um poder que não será 
abalado por nenhuma outra influência; a solidão é a condição primeira 
da submissão total. “O isolamento assegura o encontro do detento a sós 
com o poder que se exerce sobre ele” (FoUcaUlt, 1997, p. 212).

Dois modelos de isolamento americanos são adotados pela maioria 
dos sistemas mundiais: o de Auburn e o de Filadélfia. 

No modelo de Auburn, tomado como o modelo da própria socie
dade, o isolamento está sob a regra de um silêncio absoluto, tendo como 
espelho o modelo monástico, com disciplina de oficina. Nele, a prisão 
vista como um microcosmo de uma sociedade perfeita enquadra num 
poder hierárquico estrito. Os indivíduos serão isolados em sua existência 
moral sem relacionamento lateral e não se comunicarão no sentido vertical. 
Serão mantidos a sete chaves e terão que se associar aos outros, para se 
tornarem úteis, com bons hábitos, porque serão sempre mantidos pela 
regra do silêncio.
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A coação é assegurada por meios materiais, mas, sobretudo por uma re
gra que se tem que aprender a respeitar e é garantida por uma vigilância 
e punições. Essa regra habitua o detento a considerar a lei como um 
preceito sagrado cuja infração acarreta um mal justo e legí timo devolve
lhe “hábitos de sociabilidade” (FoUcaUlt, 1997, p. 212). 

No isolamento absoluto de Filadélfia, o indivíduo não é requalifi cado 
ao exercício de uma lei comum, mas, em relação à sua consciência e ao 
que pode modificar o seu interior. Isolado na sua cela, entregue a si mes
mo e em seu silêncio com o mundo, interroga a sua consciência, buscan
do despertar em si o sentimento moral. 

Na prisão da Pensilvânia, as únicas operações da correção são a consciên
cia e a arquitetura muda contra a qual se esbarra. Ele é forçado a 
ouvir sua consciência. Nessa cela fechada, sepulcro provisório, facil
mente cresce os mitos da ressurreição. Depois da noite e do silêncio, 
a vida regenerada (FoUcaUlt, 1997, p. 213). 

Na oposição entre esses dois modelos, podem ser consideradas vá
rias espécies de conflitos que geram polêmicas sobre qual seria o primeiro 
objetivo do encarceramento: religioso (a conversão?), médico (o enlou
quecimento pelo isolamento?), econômico (o do menor custo?), estru
tural e administrativo (a forma de melhor garantir a vigilância?). 

Auburn era a própria vida renovada em seus vigores essenciais. 
Cherry Hill, a vida aniquilada e recomeçada… A individualização 
coercitiva, pela ruptura de qualquer relação que não seja controla
da pelo poder ou ordenada de acordo com a hierarquia (FoUcaUlt, 
1997, p. 213214).

A intenção do encarceramento é garantir a eficácia da lei e adicio  nálo 
a outro método, fazer com que o detento reflita sobre seus atos. Entre
tanto, é preciso focalizar que esse fenômeno, que aparece no século XIX, 
apresenta uma diferença capital em relação ao modo de controle inglês e 
à reclusão francesa do século XVIII. É o deslocamento da justiça.
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A construção de uma nova justiça penal, entre 1769 e 1810, época 
em que ela foi redistribuída na Europa e nos Estados Unidos, registrava  
toda a economia do castigo, devido a grandes escândalos para a justiça 
tradi cional. Surgiram inúmeros projetos de reformas, uma nova teo
ria da lei e do crime, nova justificação moral ou política do direito de 
punir. Era a abolição das antigas ordenanças, supressão dos costumes 
e nova redação de códigos modernos – Rússia, 1769; Prússia, 1780; 
Pensilvânia  e Toscana, 1786; Áustria, 1788; França, de 1791 a 1810.

O desaparecimento dos suplícios e as transformações institucionais 
são mais físicoestruturais que funcionais. Os códigos explícitos e gerais, 
as regras unificadas de procedimentos, a modulação dos castigos segundo 
os indivíduos culpados vêm se acentuando desde o início do século XIX. 
São punições, não diretamente físicas, mas com certa discrição na arte 
de fazer sofrer. Ações mais sutis, veladas e despojadas de ostentação, o que 
poderia ser só uma maneira de encobrir arranjos de maior profundidade, 
devido ao insistente discurso da humanização.

Na passagem do século XVIII para o XIX, os rituais são gradativa
mente eliminados, modificando os processos anteriores, que passam a 
ser atos meramente administrativos. Na França, o pelourinho foi extinto 
em 1789 e a confissão pública abolida em 1830, mas mantevese o suplí
cio da exposição do condenado até 1848. A Inglaterra eliminou o pelou
rinho em 1837, mas os condenados da Áustria, Suíça e Pensilvânia eram 
expostos com vestimentas características da prisão. A modernização dos 
sistemas mundiais somente harmonizouse em suas arquiteturas e nas 
modalidades de punir.

No Brasil do século XX, resquício da arte de aprisionar revela o mo
delo da prisão e de seus aparatos como uma detenção total. Processos 
no aumento da pedagogia da vigilância e punição reforçam a ideia de 
que o aprisionamento detém a harmonia da segurança. A prisão sempre 
esteve engajada numa série de mecanismos de acompanhamento que apa
rentemente devem corrigila. Ela faz parte de um campo sempre ativo 
de projetos, remanejamentos, experiências, discursos teóricos, testemu
nhos e inquéritos. E isso demonstra toda a sua atuação sobre o indivíduo. 
A prisão, que não é uma instituição inerte, volta e meia tem sido sacudida 
por movimentos de reforma.
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A prisão deve ser um aparelho disciplinar exaustivo, (…). Enfim ela 
dá um poder quase total sobre os detentos; (…) Ela tem que ser a 
maquinaria mais potente para impor uma nova forma ao indivíduo 
pervertido, seu modo de ação é a coação de uma educação total 
(FoUcaUlt, 1997, p. 210).

A implantação da Lei de Execução Penal – LEP 7.210/84 não resgata 
direitos, mas evidencia que os detentos, ao longo de toda a história do di
reito penal e das ciências penais, não recebem o devido tratamento. A assis
tência disposta na Lei não resgata o sentido da sua recuperação. Deflagra
se nesse novo milênio a urgente necessidade de revisão do Código Penal 
vigente, o real cumprimento da LEP. A efetividade dessa Lei certamente 
modificaria o cenário carcerário. Os ordenamentos jurídicos esvaziariam 
o descrédito na eficácia legal e a penalização excessiva do preso teria uma 
execução justa. O que hoje se vê é a desarmonia entre a lei e o cárcere, que 
resulta na falência do sistema penitenciário brasileiro.

4. Considerações finais

A execução penal terminou por expor a justiça à vergonha em apli
car a pena, tendendo sempre a imputála de maneira sigilosa. A eficácia 
da pena será atribuída à sua fatalidade e não à sua intensidade visível. 
Dessa forma, a justiça utilizase da mecânica exemplar da punição e 
não mais assume publicamente a parte de violência a que está ligado 
seu exercício.

A intensidade do castigo só era visível quando se punia em via 
pública . Porém, os excessos da penalização extremamente retributiva 
contrariava os ditos de Beccaria (1998) quando afirmava que a certeza 
de ser punido é que deve desviar o homem do crime. As ações humanas 
hoje não encerram esse propósito. 

Ainda assim, podese contar com as palavras de estudiosos no assun
to, que registraram nesse milênio suas análises e conclusão do processo 
civilizatório, partindo do senso humanitário que deve estar presente 
em cada ser. 
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A humanidade se consumiu nos períodos da vingança privada, da 
vingança divina, da vingança pública para chegar, em fins do sécu
lo XVIII, sob o hálito renovador do período humanitário instaurado 
pelo iluminado Beccaria, a paradoxal conclusão de que o criminoso 

– mesmo aquele imaginado por lombroso – o criminoso é, antes de 
tudo um homem. Um homem decaído. Um homem talvez degene
rado. Um homem primitivo. Mas, mesmo assim, e ainda assim, – um 
homem. E como tal deve ser tratado (Barbosa, 1993, p. 295296).

Contemporaneamente, temse visto a imagem desse homem multi
plicarse dentro dos modelos de detenção e de reclusão, sendo aviltados 
com procedimentos disciplinares injustos. A justiça consagrando meca
nismos da normalização para a defesa do bem e do mal faz persistirem 
modos desumanos de punição. Tais processos ascendem nos institutos 
jurídicos os desdobramentos cíclicos de aumento da criminalidade.

A história do sistema carcerário mundial retrata os mais altos índices 
de violência. No afã de modificar a conduta delituosa, o infrator é detido 
para ser corrigido, recuperado ou eliminado. As prisões exibem em seu 
movimento recorrente o produto desse tratamento correcional destrui
dor. Por que para recuperar e corrigir é preciso punir, recompensar ou 
eliminar? Sopesar que o homem é lobo do homem é submergir a acepção 
da sensibilidade humana. Assim chegase ao tangível paradoxo da prisão 
e da degradação da humanidade do preso, ou de qualquer ser humano.
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