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Sociologia

Neste Guia, você vai estudar a sociedade disciplinar.
Pág. 51 a 52 do Volume 3
Prof. Hector Molina

Sociedade disciplinar
O filósofo francês Michel Foucault foi um dos principais
pensadores a se dedicar à análise do controle social
como forma de dominação.
Foucault produziu bastante e se debruçou sobre pontos
de vistas diferentes do poder.
Observou como as instituições eram utilizadas para o
controle social, analisou que nessa sociedade também
agem os “micropoderes”, além de investigar o papel
do Estado em todo o processo de disciplinarização dos
indivíduos.
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Você já refletiu sobre aspectos que
envolvem o controle social, não é
mesmo? Para muitos pensadores,
esse controle é necessário
para manter a coesão entre os
indivíduos. Entretanto, a adoção
de outra perspectiva pode ajudar
a compreender como é possível
esse controle social atuar como
dominação e poder sobre as pessoas.

Em seu livro Vigiar e
punir, Foucault observou,
principalmente, o papel de
hospitais psiquiátricos e prisões
no processo de disciplinarização,
uma vez que estas instituições
se relacionam diretamente com
o que a sociedade considera um
indivíduo “desviante”, fora da
disciplina e do controle.

Para Foucault, os séculos XVII e XVIII
apresentaram alterações importantes nas
formas de controle social, constituindo o
que ele chamou de sociedade disciplinar.
A intensa vigilância sobre os indivíduos, o
desenvolvimento de técnicas de controle
e a classificação
fariam com que o Estado
pudesse submeter cada pessoa individualmente
ao processo de controle, tornando-o mais
efetivo. Ao forçar o enquadramento dos
indivíduos aos moldes centrais, o Estado
estaria os disciplinando.

O objetivo do panóptico é fazer com que os indivíduos sintam
os efeitos do poder disciplinar o tempo todo. Inicialmente
desenhado pelo filósofo Jeremy Bentham, o panóptico
era uma construção com uma torre ao centro, em que os
responsáveis por vigiar os indivíduos poderiam ver todas
as pessoas, mas sem serem vistos. O resultado esperado
disso era que, mesmo que não houvesse pessoas vigiando
efetivamente a partir da torre, ela estaria lá, lembrando aos
indivíduos que a qualquer momento seriam vigiados. Desse
modo, o poder da disciplina atuaria sobre os indivíduos de
modo constante.
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Panóptico

Planta da estrutura do panóptico
idealizado por Bentham

Atividade
Foucault observou como o modelo do panóptico se tornou um paradigma na sociedade
moderna. Estender o poder da disciplina aos indivíduos de maneira contínua foi um
objetivo almejado por diversas instituições.
Faça uma pesquisa e indique como a ideia do panóptico ou da sociedade disciplinar, de
maneira geral, são colocadas em prática hoje em nossa sociedade. Você pode pesquisar
instituições, como hospitais psiquiátricos, prisões, escolas, igrejas etc.

Para ir além

Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=tx1G_RfOkic>. Acesso em: 30 set. 2020.
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Ficou curioso sobre o sistema do panóptico?
Acesse o vídeo da professora Beatriz Maciel e
saiba mais sobre isso.

