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EMENTA:  
Por meio de autores clássicos e contemporâneos, introduzir a prisão como objeto de 
estudo sociológico, mas também oferecer visão panorâmica das análises das formas de 
punição no mundo moderno e contemporâneo. Exposição do método e principais 
conceitos que permitem a análise das prisões e os temas que podem ser recobertos a 
partir deste objeto de pesquisa. 
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  
No ano de 2015, comemorou-se 40 anos da publicação de Vigiar e Punir, um livro hoje 
clássico das Ciências Humanas, que transformou de forma decisiva a maneira de se 
pensar não apenas a prisão, como objeto de estudo da História e das Ciências Sociais, 
mas de forma mais geral, a análise da punição e dos ilegalismos nas sociedades 
modernas e contemporâneas. Dentro do quadro mais geral de uma certa analítica das 
formas punitivas propostas no livro, esse curso pretende refletir sobre as contribuições 
mais importantes presentes em Vigiar e Punir: Os sentidos da punição recodificados 
tanto pelas dinâmicas dos ilegalismos e seus mercados correspondentes, quanto pelos 
padrões de controle social e suas formas de governo. 
O curso será ministrado seguindo a leitura detalhada de todos os capítulos de Vigiar e 
Punir, procurando delinear os principais argumentos presentes do livro.   
 
AVALIAÇÃO:  
O curso será composto de aulas expositivas, seminários e provas. Duas formas de 
avaliação compõem a média final do aluno. Em primeiro lugar a apresentação de 
seminário (50%). Em segundo lugar prova escrita sobre o curso (50%).  
  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:   
 
Aula de apresentação do curso 
 
Unidade I – Suplício (Primeira Parte) 
 
Aula 2/ 3 – Capítulo I  - O corpo dos condenados 
Aula 4/5 - Capítulo II  - A ostentação dos suplícios 
 
 



Unidade II – Punição (Segunda Parte) 
 
Aula 6/7 Capítulo I – A punição generalizada 
Aula 8/9 Capítulo II – a mitigação das penas 
 
PROVA 1 
 
Unidade III – Disciplina (Terceira Parte) 
 
Aula 10/11 Capítulo I – Os corpos dóceis 
Aula 12/13 Capítulo II – Os recursos para o bom adestramento 
Aula 14/15 Capítulo III – O panoptismo 
 
PROVA 2 
 
Unidade IV – Prisão 
 
Aula 16/17 Capítulo I – Instituições completas e austeras 
Aula 18/19 Capítulo II – Ilegalismo e delinquência 
Aula 20/21 Capítulo III – O carcerário  
 
PROVA FINAL 
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