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RESUMO

O estudo em tela traz como tema uma análise da engenharia prisional a partir do entrelaçamento interdisciplinar das contribuições de Foucault e 
Dostoiévski. Tem como objetivo fazer uma imersão foucaultiana no cárcere russo descrito por Dostoiévski, em um período em que coexistem 
punições físicas e vigilâncias discretas, verificando se a compreensão de um período anterior da instituição carcerária, por meio de uma 
investigação epistemológica, terá o condão de esclarecer não só o cárcere russo novecentista, mas também revelar dados universais que nos 
auxiliam a mapear o surgimento da crise carcerária contemporânea. O problema de pesquisa parte da descoberta de novos documentos que 
indicam que, à revelia do que sustentava Foucault, o modelo panóptico de Jeremy Bentham nasceu em solo russo, no seio do Absolutismo 
Monárquico. Isto permite fazer um aprofundado mergulho na epistemologia do cárcere e no conceito foucaltiano de sociedade disciplinar, de 
forma a contrastar os suplícios pré-modernos e a vigilância panóptica moderna propalada por Foucault com a realidade histórica, política e social 
em que o panoptismo foi concebido. Subsequentemente, feito um mapeamento das ideias criminológicas do filósofo francês – o que inclui, mas 
não se resume ao livro Vigiar e Punir –, toma o rol de conceitos discutidos sob nova luz e, dado que a obra Recordações da casa dos Mortos de 
Dostoiévski perfaz um relato literário e jornalístico do cárcere russo do meio do século XIX e conglomera tanto elementos panópticos quanto 
supliciais, permite  uma incursão interdisciplinar no livro para se visualizar como ocorreu a transição do cárcere pré-moderno para o moderno, 
levando à investigação de constantes universais da instituição prisional, permitindo assim tanto um entendimento renovado de como é o 
percurso histórico que conduz dos suplícios puros ao modelo panóptico, do moderno ao pós-moderno, e quais são os movimentos e tendências 
da prisão na sociedade contemporânea, além de pôr à prova a resistência epistemológica que setores mais tradicionalistas das pesquisas jurídicas 
ainda nutrem pelas investigações interdisciplinares. A metodologia indutiva recorre a extração de constantes universais presentes nas relações de 
poder e saber e, a partir de um estudo epistemológico do cárcere pautado num relato de época (Dostoiévski), juntamente com uma discussão 
detalhada das teorias de Foucault, permite chegar à conclusão de que a prisão é um sistema complexo e altamente custoso de poder. Dado que 
desde seus primórdios se constatou que a prisão formava delinquentes, em vez de educar cidadãos, fica corroborada a afirmativa de que a tão 
difundida ruína carcerária, o tão criticado colapso prisional e os mais variados estudos que denunciam uma ineficácia absoluta de uma suposta 
máquina reeducadora deturpada e jogada às traças, na realidade é resultado de uma instituição prisional que não ruiu, muito antes, funciona bem 
adequadamente, em conformidade com as malhas de um saber-poder criminológico tão antigo quanto a própria burguesia.
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