






•“Não pergunte a ninguém o que 

você deve fazer de sua 

vida:pergunte-o a si 

mesmo”(Michel Foucault)

























PODER

Propriedade 

privada

Relação entre pessoas livres
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PODER
Senso comum

A maioria das pessoas vê o poder como algo que se 

impõe aos outros, exigindo em troca a obediência

Ficamos presos ao senso comum

utilizando frases como:

O poder corrompe

Todo poder é violência

O poder é sempre uma 

relação, e não é prerrogativa 

dos governos



PODER
Senso comum

Costumamos confundir “poder” com “política”.

Mas não é só a política que tem relação com ele.

Devemos nos questionar:

O que realmente é o poder?

Será que ele é mesmo ruim?

Será que de fato é sinônimo de 

corrupção?



Três Formas de entender o poder:

É algo que alguém tem, uma propriedade, tanto conhecimento 

quanto a posse de bens e que se impõe a quem não sabe ou a 

quem não tem bens.

É algo que alguém tem não por próprio mérito, mas porque os 

outros renunciam, por comodidade ou por medo, a mandarem 

em si mesmos, exigindo assim que alguém mande neles, 

preferindo uma “servidão voluntária”.

É algo que ninguém possui como proprietário, mas algo que só 

existe enquanto se exerce entre seres humanos.



Grécia 
AntigaP

O
D
E
R

Idade Média
Idade 

Moderna





John Locke 1632-1704

Poder Paterno  - dever pais

Poder Despótico – punir culpado

Poder Civil – contratualista

Teoria Contratualista



Maquiavel Santo Agostinho

O homem é mal por 

sua natureza

Um santo nunca será um bom 

político

“ Não se governa um país 

rezando um pai nosso”

O ser humano longe 

de Deus é incapaz de 

fugir do mal



Poder Político:
Tem como meio específico o 

uso da força e da violência

Poder Econômico:
Usa como meio a posse de bens para induzir a quem não tem bens

Poder Ideológico:
Recorre a posse de formas de 

saber para influenciar o 

comportamento dos que sabem 

menos ou não sabem

Atualmente.....



Crítica às Idéias de Revolução e 
Liberdade

O poder não é violência, e nem pode ser visto como violência;

Todos nascem neutros, mas a educação (pais e educadores) é 

que transformará o individuo;

Liberdade não é algo que o ser humano 

possui, mas algo que depende das 

relações entre as pessoas;

Não há liberdade total, nem escravidão 

total. “ser sujeito” = duplo sentido= 

sujeitados e senhores



Conceito de Poder

O poder não é algo que pode ser negociado, ou que se possa 

ter. Poder é algo que se exerce;

O poder não é ruim, mas seu exercício pode ser ruim;

A máxima experiência de 

liberdade que uma pessoa pode 

ter é o poder, desde que não 

haja violência, que é totalmente 

contrária a idéia de liberdade;



Pensamentos de Foucault
É impossível viver sem relações de poder 

entre as pessoas;

Uma boa administração não significa 

um governo bom. O nazismo consistia 

numa ótima organização, mas não 

significou um estado bom;





(Unioeste 2016) Os estudos realizados por Michel Foucault (1926-1984)

apresentam interfaces que corroboram para estudos em diversas áreas

de conhecimento, entre as quais a Filosofia, Ciências Sociais, Pedagogia,

Psiquiatria, Medicina e Direito. Em 1975, Foucault publicou a obra “Vigiar

e Punir: história da violência das prisões”, na qual propunha uma nova

concepção de poder, a qual abandonava alguns postulados que

marcaram a posição tradicional da esquerda do período. Sobre a

concepção de poder foucaultiana, é CORRETO afirmar.

a) Só exerce poder quem o possui, por se tratar de um privilégio adquirido pela

classe dominante que detém o poder econômico.

b) O poder está centralizado na figura do Estado e está localizado no próprio

aparelho de Estado, que é o instrumento privilegiado do poder.

c) Todo poder está subordinado a um modo de produção e a uma

infraestrutura, pois o modo como a vida econômica é organizada determina a

política.

d) O poder tem como essência dividir os que possuem poder (classe

dominante) daqueles que não têm poder (classe dos dominados).

e) O poder não remete diretamente a uma estrutura política, ao uso da força ou

a uma classe dominante: as relações de poder são móveis e só podem existir

quando os sujeitos são livres e há possibilidade de resistência.



(Unioeste 2016) Os estudos realizados por Michel Foucault (1926-1984)

apresentam interfaces que corroboram para estudos em diversas áreas

de conhecimento, entre as quais a Filosofia, Ciências Sociais, Pedagogia,

Psiquiatria, Medicina e Direito. Em 1975, Foucault publicou a obra “Vigiar

e Punir: história da violência das prisões”, na qual propunha uma nova

concepção de poder, a qual abandonava alguns postulados que

marcaram a posição tradicional da esquerda do período. Sobre a

concepção de poder foucaultiana, é CORRETO afirmar.

a) Só exerce poder quem o possui, por se tratar de um privilégio adquirido pela

classe dominante que detém o poder econômico.

b) O poder está centralizado na figura do Estado e está localizado no próprio

aparelho de Estado, que é o instrumento privilegiado do poder.

c) Todo poder está subordinado a um modo de produção e a uma

infraestrutura, pois o modo como a vida econômica é organizada determina a

política.

d) O poder tem como essência dividir os que possuem poder (classe

dominante) daqueles que não têm poder (classe dos dominados).

e) O poder não remete diretamente a uma estrutura política, ao uso da força ou

a uma classe dominante: as relações de poder são móveis e só podem existir

quando os sujeitos são livres e há possibilidade de resistência.



(Unioeste 2015) A rebelião ocorrida na penitenciária de Cascavel/PR

em agosto de 2014 remete ao passado e à história da repressão,

especificamente na passagem do período das punições à vigilância. O

estudo mais representativo sobre a história das prisões é Vigiar e Punir

de Michel Foucault. Sobre as prisões atuais, tendo como referência

essa obra, é CORRETO afirmar.

a) Na prisão, os delinquentes não são úteis nem econômica nem

politicamente para o sistema.

b) O objetivo das prisões é reeducar os delinquentes, ensinando-lhes

uma profissão que possa ser exercida ao saírem da prisão.

c) A prisão impede a reincidência e permite a correção do delinquente.

d) A prisão, para Foucault, longe de transformar os criminosos em

gente honesta, serve apenas para fabricar novos delinquentes.

e) A função da prisão é retirar os criminosos de circulação e do convívio

social, e nada mais.



(Unioeste 2015) A rebelião ocorrida na penitenciária de Cascavel/PR

em agosto de 2014 remete ao passado e à história da repressão,

especificamente na passagem do período das punições à vigilância. O

estudo mais representativo sobre a história das prisões é Vigiar e Punir

de Michel Foucault. Sobre as prisões atuais, tendo como referência

essa obra, é CORRETO afirmar.

a) Na prisão, os delinquentes não são úteis nem econômica nem

politicamente para o sistema.

b) O objetivo das prisões é reeducar os delinquentes, ensinando-lhes

uma profissão que possa ser exercida ao saírem da prisão.

c) A prisão impede a reincidência e permite a correção do delinquente.

d) A prisão, para Foucault, longe de transformar os criminosos em

gente honesta, serve apenas para fabricar novos delinquentes.

e) A função da prisão é retirar os criminosos de circulação e do convívio

social, e nada mais.



(Unioeste 2013)  Em seu texto, O Enfraquecimento da Sociedade Civil, Michael Hardt

salienta que na obra de Michel Foucault, a intermediação institucional que define a 

relação entre sociedade civil e Estado aparece em uma funcionalidade totalmente 

projetada para fins autoritários e antidemocráticos. Foucault se refere às múltiplas 

formas de organização e produção de forças sociais pelo Estado que impedem que 

forças pluralistas e interesses da sociedade civil se sobressaiam sobre o Estado. Tendo 

em vista essa intermediação entre Estado e sociedade civil, assinale a alternativa 

que corresponda à concepção foucaultiana de Estado. 

a) Na concepção de Foucault, o Estado é considerado a fonte central das relações de 

poder na sociedade, cujo controle exerce através da máquina burocrática.   

b) Segundo Michel Foucault, o poder está limitado apenas ao âmbito do Estado, 

portanto, ele reconhece um distanciamento teórico entre Estado e sociedade civil.   

c) Para Michel Foucault, o Estado não detém o monopólio legítimo da força. Nesse 

sentido, podemos dizer que o monopólio da força não é a condição necessária para a 

existência do Estado.   

d) Michel Foucault prefere usar o termo Governo em lugar de Estado para indicar a 

multiplicidade e a imanência pluralista das forças de estatização no interior do campo 

social. Para Foucault, a sociedade civil está fundada na disciplina e na normatização.   

e) Segundo Foucault, na sociedade disciplinar, há apenas Estado, pois ele pode ser 

concretamente isolado e contrastado num plano separado da sociedade civil. O 

exercício do poder dá-se por intermédio de dispositivos de poder organizados na 

sociedade civil.   



(Unioeste 2013)  Em seu texto, O Enfraquecimento da Sociedade Civil, Michael Hardt

salienta que na obra de Michel Foucault, a intermediação institucional que define a 

relação entre sociedade civil e Estado aparece em uma funcionalidade totalmente 

projetada para fins autoritários e antidemocráticos. Foucault se refere às múltiplas 

formas de organização e produção de forças sociais pelo Estado que impedem que 

forças pluralistas e interesses da sociedade civil se sobressaiam sobre o Estado. Tendo 

em vista essa intermediação entre Estado e sociedade civil, assinale a alternativa 

que corresponda à concepção foucaultiana de Estado. 

a) Na concepção de Foucault, o Estado é considerado a fonte central das relações de 

poder na sociedade, cujo controle exerce através da máquina burocrática.   

b) Segundo Michel Foucault, o poder está limitado apenas ao âmbito do Estado, 

portanto, ele reconhece um distanciamento teórico entre Estado e sociedade civil.   

c) Para Michel Foucault, o Estado não detém o monopólio legítimo da força. Nesse 

sentido, podemos dizer que o monopólio da força não é a condição necessária para a 

existência do Estado.   

d) Michel Foucault prefere usar o termo Governo em lugar de Estado para indicar 

a multiplicidade e a imanência pluralista das forças de estatização no interior do 

campo social. Para Foucault, a sociedade civil está fundada na disciplina e na 

normatização.   

e) Segundo Foucault, na sociedade disciplinar, há apenas Estado, pois ele pode ser 

concretamente isolado e contrastado num plano separado da sociedade civil. O 

exercício do poder dá-se por intermédio de dispositivos de poder organizados na 

sociedade civil.   



(Uem 2015)  “O poder: imediatamente o que vem à mente das pessoas é o exército, a 

polícia, a justiça. Para falar de sexualidade, antes se condenavam os adultérios, se 

condenavam os incestos; agora se condenam os homossexuais, os estupradores. Ora, 

quando se tem essa concepção de poder, creio que as pessoas o localizam somente 

nos aparelhos dos Estados, ao passo que as relações de poder existem; mas isso, 

apesar de ser conhecido por muitos, nem sempre se tiram as consequências, passa-se 

por cima disso. As relações de poder existem entre um homem e uma mulher, entre o 

que sabe e o que não sabe, entre pais e filhos, na família. Na sociedade há milhares, 

milhares de relações de poder, e, por conseguinte, relações de força, e assim, 

pequenos enfrentamentos, micro lutas por assim dizer.” M. Foucault. Poder e saber. In 

MARÇAL, J. Antologia de textos filosóficos. Curitiba: Seed, 2009, p. 239.) - A partir do 

texto citado é correto afirmar que: 

01) As relações sociais são relações de dominação política, como a dos que sabem 

sobre os ignorantes.   

02) O Estado e seus órgãos judiciais condenam o homossexualismo com a mesma 

pena dada aos estupradores.   

04) O poder se manifesta de múltiplas formas na sociedade e não somente por meio 

dos órgãos estatais.   

08) As relações sociais se constituem também em pequenos enfrentamentos, como os 

presenciados no cotidiano das famílias.   

16) As relações de poder estão enraizadas no tecido social e atingem todos os 

indivíduos, constituindo-se numa componente fundamental da sociabilidade humana. 



(Uem 2015)  “O poder: imediatamente o que vem à mente das pessoas é o exército, a 

polícia, a justiça. Para falar de sexualidade, antes se condenavam os adultérios, se 

condenavam os incestos; agora se condenam os homossexuais, os estupradores. Ora, 

quando se tem essa concepção de poder, creio que as pessoas o localizam somente 

nos aparelhos dos Estados, ao passo que as relações de poder existem; mas isso, 

apesar de ser conhecido por muitos, nem sempre se tiram as consequências, passa-se 

por cima disso. As relações de poder existem entre um homem e uma mulher, entre o 

que sabe e o que não sabe, entre pais e filhos, na família. Na sociedade há milhares, 

milhares de relações de poder, e, por conseguinte, relações de força, e assim, 

pequenos enfrentamentos, micro lutas por assim dizer.” M. Foucault. Poder e saber. In 

MARÇAL, J. Antologia de textos filosóficos. Curitiba: Seed, 2009, p. 239.) - A partir do 

texto citado é correto afirmar que: 

01) As relações sociais são relações de dominação política, como a dos que sabem 

sobre os ignorantes.   

02) O Estado e seus órgãos judiciais condenam o homossexualismo com a mesma 

pena dada aos estupradores.   

04) O poder se manifesta de múltiplas formas na sociedade e não somente por 

meio dos órgãos estatais.   

08) As relações sociais se constituem também em pequenos enfrentamentos, 

como os presenciados no cotidiano das famílias.   

16) As relações de poder estão enraizadas no tecido social e atingem todos os 

indivíduos, constituindo-se numa componente fundamental da sociabilidade 

humana. 



(Interbits 2013) Giorgio Agamben, filósofo italiano, observa que

hoje os cidadãos são continuamente controlados e consideram

isso normal. Ele defende a ideia de que o paradigma político do

Ocidente não é mais a cidade, mas o campo de concentração.

Vistas por essa ótica, as práticas de exceção contemporâneas,

engendradas por um Estado policial protetor, fazem da política do

terror e da insegurança o princípio gestor, estimulando, cada vez

mais, a privatização dos espaços e o confinamento no interior

deles. TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o ensino médio.

São Paulo: Saraiva, 2010, p. 113. Adaptado. Segundo o filósofo

Michel Foucault, esse modelo de vigilância apresentado por

Agamben pode ser enquadrado como:

a) Coletivo. b) Panóptico.

c) Regular. d) Informal. e) Dissimulado.



(Interbits 2013) Na cultura grega, que conhecia os aphrodisia, era simplesmente

impensável que alguém fosse essencialmente homossexual em sua identidade. Havia

pessoas que praticavam os aphrodisia convenientemente, segundo os costumes, e

outras que não os praticavam bem, mas o pensamento de identificar alguém segundo

sua sexualidade não poderia vir-lhes à ideia. Foi somente quando o dispositivo da

sexualidade estava efetivamente estabelecido, quer dizer, quando um conjunto de

práticas, instituições e conhecimentos havia feito da sexualidade um domínio coerente e

uma dimensão absolutamente fundamental do indivíduo, foi nesse momento preciso

que a questão “Que ser sexual é você?” tornou-se inevitável.FOUCAULT, Michel. 1984

- Entrevista com Michel Foucault. In: _____. Problematização do sujeito: psicologia,

psiquiatria e psicanálise. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006, p. 338. - O texto

acima faz uma interessante abordagem a respeito da relação entre identidade e

sexualidade. Considerando a abordagem feita por Michel Foucault e os

conhecimentos que você possui de sociologia, assinale a alternativa incorreta:

a) Nem todos os povos utilizam o critério de “atração sexual” para definir a identidade

dos indivíduos.

b) Nem todas as sociedades consideram a homoafetividade como uma perversão.

c) É recente, do ponto de vista histórico, a preocupação social com a identidade sexual

dos indivíduos.

d) A relação entre identidade e sexualidade está presente em todas as

sociedades.



(Uem 2012) “O pensamento de Foucault gira em torno dos temas do sujeito, verdade,

saber e poder. É um pensamento que leva à crítica de nossa sociedade, à reflexão

sobre a condição humana. [...] Não há verdades evidentes, todo saber foi produzido em

algum lugar, com algum propósito. Por isso mesmo pode ser criticado, transformado, e,

até mesmo destruído. Foucault considera que a filosofia pode mudar alguma coisa no

espírito das pessoas. [...] Seu pensamento vem sempre engajado em uma tarefa

política ao evidenciar novos objetos de análise, com os quais os filósofos nunca haviam

se preocupado. Entre eles se destacam: o nascimento do hospital; as mudanças no

espaço arquitetural que servem para punir, vigiar, separar; o uso da estatística para que

governos controlem a população; a constituição de uma nova subjetividade pela

psicologia e pela psicanálise; como e por que a sexualidade passa a ser alvo de

preocupação médica e sanitária; como governar significa gerenciar a vida (biopoder)

desde o nascimento até a morte, e tornar todos os indivíduos mais produtivos, sadios,

governáveis.”(ARAÚJO, I. L. Foucault: um pensador da nossa época, para a nossa

época. In: Antologia de textos filosóficos. Curitiba: SEED-PR, 2009. p. 225.) - Segundo

o texto, é correto afirmar:

01) A renovação filosófica ocorre no contexto de afirmação positivista das ciências e

fundação da subjetividade a partir da fenomenologia.

02) A relação entre saber e poder diz respeito a uma prática política, não só

epistemológica.

04) A sexualidade aparece como tema de análise filosófica em razão da repressão dos

desejos individuais e coletivos.

08) A expressão “biopoder” significa a associação entre as potencialidades humanas e

o divino.



(Uem 2012)  “O pensamento de Foucault gira em torno dos temas do sujeito, verdade, 

saber e poder. É um pensamento que leva à crítica de nossa sociedade, à reflexão 

sobre a condição humana. [...] Não há verdades evidentes, todo saber foi produzido em 

algum lugar, com algum propósito. Por isso mesmo pode ser criticado, transformado, e, 

até mesmo destruído. Foucault considera que a filosofia pode mudar alguma coisa no 

espírito das pessoas. [...] Seu pensamento vem sempre engajado em uma tarefa 

política ao evidenciar novos objetos de análise, com os quais os filósofos nunca haviam 

se preocupado. Entre eles se destacam: o nascimento do hospital; as mudanças no 

espaço arquitetural que servem para punir, vigiar, separar; o uso da estatística para que 

governos controlem a população; a constituição de uma nova subjetividade pela 

psicologia e pela psicanálise; como e por que a sexualidade passa a ser alvo de 

preocupação médica e sanitária; como governar significa gerenciar a vida (biopoder) 

desde o nascimento até a morte, e tornar todos os indivíduos mais produtivos, sadios, 

governáveis.”(ARAÚJO, I. L. Foucault: um pensador da nossa época, para a nossa 

época. In: Antologia de textos filosóficos. Curitiba: SEED-PR, 2009. p. 225.) - Segundo 

o texto, é correto afirmar: 

01) A renovação filosófica ocorre no contexto de afirmação positivista das ciências e 

fundação da subjetividade a partir da fenomenologia.   

02) A relação entre saber e poder diz respeito a uma prática política, não só 

epistemológica.   

04) A sexualidade aparece como tema de análise filosófica em razão da repressão 

dos desejos individuais e coletivos.   

08) A expressão “biopoder” significa a associação entre as potencialidades humanas e 

o divino.   



(Uem 2011) Desde a filosofia da antiguidade clássica grega até a

filosofia contemporânea, encontra-se, nas obras filosóficas, formulado

em várias concepções, o tema da relação entre saber e poder. Sobre

essa relação, assinale o que for correto.

02) Os sofistas utilizaram a retórica como uma forma de maiêutica, de

maneira que seus interlocutores, ao descobrirem a verdade,

procuraram, além da ambição política, a melhor forma de governo.

04) Nicolau Maquiavel considera que o príncipe pode governar apenas

com o uso do poder das armas e que o conhecimento da realidade

política é desnecessário.

08) Para Francis Bacon, o conhecimento e a ciência não são apenas

instrumentos de exercício do poder sobre a natureza, mas também

devem ser postos a serviço do poder político, fortalecendo o Estado.

16) Michel Foucault inverte a relação tradicionalmente posta entre

saber e poder, segundo a qual o saber antecede o poder. Para ele, o

poder não se encontra separado do saber, mas, sim, é condição dele.



(Uem 2011) Desde a filosofia da antiguidade clássica grega até a

filosofia contemporânea, encontra-se, nas obras filosóficas, formulado

em várias concepções, o tema da relação entre saber e poder. Sobre

essa relação, assinale o que for correto.

02) Os sofistas utilizaram a retórica como uma forma de maiêutica, de

maneira que seus interlocutores, ao descobrirem a verdade,

procuraram, além da ambição política, a melhor forma de governo.

04) Nicolau Maquiavel considera que o príncipe pode governar apenas

com o uso do poder das armas e que o conhecimento da realidade

política é desnecessário.

08) Para Francis Bacon, o conhecimento e a ciência não são

apenas instrumentos de exercício do poder sobre a natureza, mas

também devem ser postos a serviço do poder político,

fortalecendo o Estado.

16) Michel Foucault inverte a relação tradicionalmente posta entre

saber e poder, segundo a qual o saber antecede o poder. Para ele,

o poder não se encontra separado do saber, mas, sim, é condição

dele.



(Uem 2010) Um dos elementos fundamentais da Filosofia contemporânea

é o contexto de crise da razão. Nela, criticam-se pilares da racionalidade

moderna, como a ideia de fundação do conhecimento a partir do sujeito, e

a possibilidade de uma ação moral universal. Com base na afirmação

acima, assinale o que for correto.

02) Friedrich Nietzsche (1844-1900), ao perguntar sobre o valor dos

valores, não representa uma novidade na maneira de formular as questões

da Filosofia, sobretudo ao propor o movimento genealógico.

04) Sigmund Freud (1856-1939), fundador da Psicanálise, evidencia o

papel da racionalidade da consciência e da unidade do eu, estabelecendo,

para determinar as pulsões, a análise sintética a priori.

08) Michel Foucault (1926-1984) introduz, no cenário filosófico, o

conceito de microfísica do poder, isto é, a fragmentação do sujeito em

torno de um núcleo teórico unívoco, tanto moral quanto epistêmico.

16) A Escola de Frankfurt utiliza-se da razão instrumental para criticar os

céticos e fundamentar, em novas bases, o cientificismo.



(PUC-PR 2008) A partir do livro Vigiar e Punir, de 

Michel Foucault, considere as seguintes 

afirmações a respeito da disciplina:

I. Ela é exercida de diferentes formas e tem como 

finalidade única a habilidade do corpo.

II. Ela pode ser entendida como a estratégia 

empregada para o controle minucioso das 

operações do corpo, sendo seu efeito maior a 

constituição de um indivíduo dócil e útil.

III. Ela se constitui também pelo controle do 

horário de execução de atividades, em que o 

tempo medido e pago deve ser sem defeito e, em 

seu transcurso, o corpo deve ficar aplicado a seu 

exercício.



A expressão microfísica do poder, cunhada 

pelo filósofo Michel Foucault, designa:

(A) as mudanças de regime político nos períodos 

revolucionários.

(B)) uma rede de dispositivos ou mecanismos de 

poder que se disseminam por toda a estrutura 

social.

(C) a forma repressiva da dominação capitalista.

(D) o Estado como instância coercitiva que 

origina e fundamenta todo tipo de poder social.



ENEM 2010 – A lei não nasce da natureza, junto das fontes

frequentadas pelos primeiros pastores: a lei nasce das batalhas

reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm sua

data e seus heróis de horror: a lei nasce das cidades incendiadas,

das terras devastadas; ela nasce com os famosos inocentes que

agonizam no dia que está amanhecendo. FOUCAULT. M. Aula de

14 de janeiro de 1976. In. Em defesa da sociedade. São Paulo:

Martins Fontes. 1999 - O filósofo Michel Foucault (séc. XX) inova

ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à organização

social. Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis

na organização das sociedades modernas é

A) combater ações violentas na guerra entre as nações.

B) coagir e servir para refrear a agressividade humana.

C) criar limites entre a guerra e a paz praticadas entre os

indivíduos de uma mesma nação.

D) organizar as relações de poder na sociedade e entre os

Estados.



(PUC-PR 2008) Michel Foucault, em Vigiar e Punir, apresenta duas imagens 

de disciplina: a disciplina-bloco e a disciplina-mecanismo. Para mostrar como 

esses dois modelos se desenvolveram, o autor destaca dois casos: o 

medieval da peste e o moderno do panóptico. Assinale, portanto, a 

alternativa INCORRETA:

A) A disciplina-bloco se estabeleceu com o esquema moderno do 

panóptico, uma vez que a disciplinamecanismo, desenvolvida no período 

medieval para resolver o problema da peste, estava em falência.

B) A disciplina-bloco se refere à instituição fechada, totalmente voltada para 

funções negativas, proibitivas e impeditivas.

C) A disciplina-mecanismo é um dispositivo funcional que visa otimizar e tornar 

mais rápido o exercício do poder, mediante o modelo panóptico.

D) É possível dizer que houve um processo de mudança da disciplina-bloco 

para a disciplinamecanismo, passando pelas etapas de inversão funcional das 

disciplinas, ramificação dos mecanismos e estatização dos mecanismos 

disciplinares.

E) A disciplina-mecanismo tem como estratégia a vigilância múltipla, inter-

relacionada e contínua, pela qual o indivíduo deve saber que é vigiado e, por 

conseqüência, o poder se exerce automaticamente.




