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Luto pelos 

609.388 mortos 

por covid-19 no 

Brasil! 

São 328 mortos 

só nas últimas 

24h!
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08/11/21 – 22h20

Bentham é um 
dos pais do 

“Utilitarismo”

Utilitarismo liberal de Bentham

▪ O utilitarismo é uma teoria antiética 

segundo a qual o critério de moralidade

se radica no proveito proporcionado por 

um ato.

▪A transferência do “princípio da 

utilidade” para a teoria do 

conhecimento facilitou o aparecimento 

do pragmatismo.

http://sociologando.com.br/
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O “Utilitarismo” 
pressupõe um 

pacto social

▪ PACTO CONTRATUAL: Sua teoria 

dizia que o pacto entre os membros 

de uma sociedade deveria 

necessariamente partir de um 

contrato (social) anterior (original). 

PRINCÍPIO POSITIVISTA: Partindo 

dessa premissa contratual, sustenta 

que se a autoridade suprema não 

cumpre suas obrigações para com os 

súditos,   ainda assim a obediência

deve prevalecer.

O irmão de 
Bentham

Contexto de 

surgimento do 

panóptico concebido 

por Samuel Bentham foi

a Rússia absolutista.
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O panóptico de 
Jeremy 

Bentham 
(1748-1832)

O caráter surpreendente d’O Panóptico está em sua pretensão de servir 

de solução uniforme para todas as instituições e arquiteturas de 

vigilância. (Michelle Perrot in: “O inspetor Bentham”)

Concepção 

desenvolvida por 

Bentham em 1785

O PROJETO DO 
PANÓPTICO

Formato de Prédio pensado para:

• Presídios

• Manicômios

• Hospitais

• Escolas



09/11/2021

4

PANÓPTICO: a 
concepção de 
vigilância total

O desenho arquitetônico 

do prédio é de Samuel 

Bentham, irmão de 

Jeremy Bentham.

PANÓPTICO: 
vigilância total

Uma prisão panóptica 

desativada: vista 

interna



09/11/2021

5

PANÓPTICO: 
vigilância total

Esta prisão cubana foi construída em 1920 no governo ditatorial (e pró-EUA) do 

presidente Gerardo Machado, 39 anos antes da Revolução Socialista de 1959.

PANÓPTICO: 
vigilância total

Prisão panóptica em Cuba onde Fidel Castro e 

seu irmão Raul Castro ficaram presos.
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Após a Revolução 
Socialista, prisão 
PANÓPTICA foi 

proibida em Cuba

Desenhada para ser uma prisão panóptica, foi fechada pelo governo 

revolucionário cubano em 1967

PANÓPTICO: 
vigilância total

Nas estruturas do panóptico, as celas ficam à mercê do vigia como se fosse um 

circuito interno de TV. 
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PANOPTICON 
USA

Centro de Correção Statesville, em Crest

Hill, Illinois, inaugurada em 1925

Michel Foucault 
e o PANÓPTICO

“E para se exercer, esse 

poder deve adquirir o 

instrumento para uma 

vigilância permanente, 

exaustiva, onipresente, capaz 

de tornar tudo visível, mas 

com a condição de se tornar 

ela mesma invisível”

(Michel Foucault, “Vigiar e 

Punir”)
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INTERNET: UM 
IMENSO 

PANÓPTICO 
DIGITAL

Segundo denúncias de Julian 

Assange e Edward Snowden (foto), a 

CIA e a NSA nos vigiam 

permanentemente

Espaço exterior não 

controlado e nem 

medido

CIA

NSA

Panóptico interpretado por 

Media-Lab

Já não existe 

privacidade! 

A Internet está 

militarizada!


