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RESUMO: O presente artigo é resultado de uma pesquisa teórica e tem por objetivo esclarecer 
de forma crítica que o saber-poder, presente e exercido, nos micropoderes familiares até entre 
os macropoderes provenientes das grandes organizações, permite uma sujeição silenciosa de 
servidão voluntária, que ainda é bastante atual. Desencadeado no modo de produção capitalista 
e diante da desigualdade da distribuição de renda, o poder é consolidado sob a ideologia que 
corresponde aos interesses de controle da classe dominante. A normalização e o poder 
condicionado, forjam na formação da subjetividade do indivíduo, a disciplina do trabalho e do 
consumo, suficientes para satisfazer as necessidades da ordem na população garantida. O 
controle e repressão permanentes efetivam a sujeição. O processo de criminalização, tornou-se 
um nó górdio nas relações sociais de disparidade do mundo capitalista. A marginalização 
provocada principalmente pela desigualdade social e a hostilidade do convívio no cárcere, 
consolidam a reprodução da realidade do “desvio” motivada pelo direito desigual. De fato, a 
história nos mostra que, por mais ampla que a sociedade democrática acredite ser, os seus 
princípios e garantias são colocados em questionamento quando, apenas uma minoria por 
concreto controla de forma hegemônica o poder. Um possível caminho para vislumbrar a 
solução, é a previsão de uma “política criminal” das classes atualmente subordinadas, 
direcionada ao desenvolvimento de uma consciência pública crítica e eficaz para a modificação 
da ideologia e da cultura imposta pelo sistema econômico capitalista vigente. Somente a partir 
de um olhar sobre os interesses das classes subalternas, será possível perseguir as finalidades 
dessa consciência crítica. Ao embrenhar na lógica objetiva da desigualdade, que incide na 
estrutura do modo de produção da sociedade vigorante, torna-se possível apreender que a lei do 
valor é aquela cujas relações mais corroboram em obedecer. A abolição do cárcere ainda, é de 
fato uma maneira de aliviar a pressão negativa do sistema punitivo sobre as classes 
marginalizadas e, a efetividade das garantias e direitos individuais pela transformação cultural, 
ideológica e de informação exercida por um governo representativo ou de micropoderes a partir 
do todo social, permite uma aproximação real desse objetivo proposto. 
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