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 Foucault e o Poder 
 
1.  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.  
 
De acordo com as afirmações acima, podemos dizer que:  

a) Todas as afirmações estão corretas.  
b) A afirmação I está incorreta.  
c) Apenas a afirmação III está correta.  
d) As alternativas II e III estão incorretas.  
e) Apenas a afirmação II está correta.  

 
 
2. 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 
disciplina mecanismo, 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 disciplina 
mecanismo, 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 consequência, o poder se 
exerce automaticamente.  

 
 
3.  “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 
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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) Estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas entre países inimigos. 
e) Organizar as relações de poder na sociedade e entre os Estados. 

 
 
4. “Em sua obra Vigiar e Punir, Michel Foucault trata do poder disciplinar, ao escrever: “A 
‘disciplina’ não pode se identificar com uma instituição nem com um aparelho; ela é um tipo de 
poder, uma modalidade para exercê-lo, que comporta todo um conjunto de instrumentos, de 
técnicas, de procedimentos, de níveis de aplicação, de alvos; ela é uma ‘física’ ou uma ‘anatomia’ 
do poder, uma tecnologia. E pode ficar a cargo seja de instituições ‘especializadas’ (as 
penitenciárias, ou as casas de correção do século XIX), seja de instituições que dela se servem 
como instrumento essencial para um fim determinado (as casas de educação, os hospitais), seja 
de instâncias preexistentes que nela encontram maneira de reforçar ou de reorganizar seus 
mecanismos internos de poder (um dia se precisará mostrar como as relações intrafamiliares, 
essencialmente na célula pais-filhos, se ‘disciplinaram’, absorvendo desde a era clássica 
esquemas externos, escolares, militares, depois médicos, psiquiátricos, psicológicos, que fizeram 
da família o local de surgimento privilegiado para a questão disciplinar do normal e do anormal), 
seja de aparelhos que fizeram da disciplina seu princípio de funcionamento interior (disciplinação 
do aparelho administrativo a partir da época napoleônica), seja enfim de aparelhos estatais que 
têm por função não exclusiva mas principalmente fazer reinar a disciplina na escala de uma 
sociedade (a polícia)”.”  

(Vigiar e Punir, Terceira parte, Disciplina, p. 176-177).  
 
Sobre essa passagem, seria CORRETO afirmar que:  
 

I. Para Foucault o poder disciplinar é restrito apenas às prisões, como instituições centrais de 
controle dos delitos.  

II. Para o autor, o modelo das casas de correção e das penitenciárias do século XIX foi 
ampliado a outros níveis e relações sociais, de maneira a fundar aquilo que ele chama de 
sociedade disciplinar.  

III. Para o autor, a disciplina não é nada mais do que um sistema de punição reduzido ao 
âmbito das penitenciárias e casas de correção.  

IV. A sociedade disciplinar está ligada ao exercício de um poder disciplinar que saiu do âmbito 
corretivo e punitivo das penitenciárias e atingiu a sociedade como um todo, fazendo com 
que o poder não seja reconhecido mais do ponto de vista de uma instituição, mas de um 
conjunto de procedimentos que marcam todas as relações sociais.  

 
a) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.  
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas.  
c) Apenas a assertiva III está correta.  
d) Todas as assertivas estão corretas.  
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e) Apenas a assertiva IV está correta. 

     
 
5. “O edifício é circular. Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a circunferência. Você pode 
chamá-los, se quiser, de celas. O apartamento do inspetor ocupa o centro; você pode chamá-lo, 
se quiser de alojamento do inspetor. A moral reformada; a saúde preservada; a indústria 
revigorada; a instrução difundida; os encargos públicos aliviados; a economia assentada, como 
deve ser, sobre uma rocha; o nó górdio da Lei sobre os Pobres não cortado, mas desfeito – tudo 
por uma simples ideia de arquitetura!” 

BENTHAM, J. O panóptico. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 
 
Essa é a proposta de um sistema conhecido como panóptico, um modelo que mostra o poder da 
disciplina nas sociedades contemporâneas, exercido preferencialmente por mecanismos: 

a) Religiosos, que se constituem como um olho divino controlador que tudo vê. 
b) Ideológicos, que estabelecem limites pela alienação, impedindo a visão da dominação 

sofrida. 
c) Repressivos, que perpetuam as relações de dominação entre os homens por meio da 

tortura física. 
d) Sutis, que adestram os corpos no espaço-tempo por meio do olhar como instrumento de 

controle. 
e) Consensuais, que pactuam acordos com base na compreensão dos benefícios gerais de 

se ter as próprias ações controladas. 
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1. B 
2. A 
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