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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo explicar a lógica de controle criada por Jeremy 

Bentham (1748-1832) por meio do sistema Panóptico (o olho que tudo vê) e sua 

relação com a internet no século XXI. O Panoptismo consiste no indivíduo ser 

vigiado sem que veja o seu observador, nem que saiba em que momento está a ser 

vigiado e a partir da consciência de vigilância constante molda seus atos para evitar 

punições. Essa relação é percebida na internet. Os usuários da rede se sentem de 

alguma forma, vigiados ou controlados? Se sim, como percebem esse controle?  

 

Introdução 

Jeremy Bentham foi um filósofo utilitarista inglês do século XVIII, que idealizou um 

sistema arquitetônico para prisões, com uma torre central, de onde o observador 

poderia ver tudo o que acontecia através de uma construção circular, sem ser visto. 

Criando assim uma barreira psicológica no indivíduo que está sendo observado, já 

que, tendo a consciência de que está sendo vigiado ele passa a limitar suas ações 

com o objetivo de evitar punição. Jeremy Bentham criou o sistema Panóptico, após 

estudar o sistema carcerário, e percebeu que esse projeto poderia também ser 

usado em escolas e fábricas com o objetivo de que crianças e trabalhadores 

pudessem aprender e produzir mais, através deste sistema de vigilância 

O sistema Panóptico se espalhou por toda sociedade principalmente nos dias de 

hoje com o avanço de tecnologias na área de comunicação e informação, o que 

possibilitou outros mecanismos de vigilância, alguns de uma forma dissimulada que 

não são percebidos pela sociedade e outros que se tornam até naturais como 

câmeras de vigilância. 

. 

Objetivos 

As redes sociais como: Facebook e Twitter são usados por grande parte da 

sociedade como uma forma de se relacionar, trabalho ou apenas para fazer e 
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manter amizades, fato que se torna um modelo de sistema Panóptico, já que é 

possível se obter informações como os lugares frequentados, idade, emprego, 

formação do indivíduo e outros dados do indivíduo que se pretende vigiar, controlar.                                                                  

A pesquisa pretende verificar junto a um público de usuários da rede, se é percebido 

um monitoramento através da internet, se sim, de qual forma ele é aceito. 

 

Metodologia 

Será por base de levantamento, coleta de dados por via de questionários 

direcionados a usuários frequentes da internet e de redes sociais. 

 O grupo focal será composto por 12 estudantes universitários, com faixa etária entre 

18 a 40 anos. Pretendendo ao final da pesquisa, entender se esse sistema de 

vigilância interfere no pensamento das pessoas, fazendo com que elas tomem 

posições e atitudes diferentes por saber que estão sendo controladas. 

 

Desenvolvimento 

No século XXI o Panóptico se traduz nas câmeras de vídeo instaladas como controle 

de vigilância, quase sempre com discretas placas com os dizeres: Sorria! Você está 

sendo filmado. Ruas, estabelecimentos bancários, elevadores, lojas os mais 

variados tipos de locais, públicos ou privados. É difícil encontrar um lugar que não 

seja monitorado, quer pelas máquinas governamentais, quer pelas máquinas do 

vizinho. Foucault foi um dos principais estudiosos do Panoptismo, e trata com muita 

propriedade à sociedade disciplinar no livro, Vigiar e Punir.  

Foucalt defende que: “Onde há poder, ele se exerce. Ninguém é propriamente 

falando, seu titular; e, no entanto, ele sempre se exerce em uma determinada 

direção, com uns de um lado e outros do outro, não se sabe ao certo quem o detém, 

mas se sabe quem não o possui”.  As novas tecnologias de comunicação, internet e 

redes sociais on-line facilitaram profundamente a difusão de informações, mas 

também o controle familiar, social e comercial. 

 

Resultados Preliminares 

A sociedade do século XXI em decorrência do avanço tecnológico, da era virtual, 

tornou-se uma sociedade de vigilância.                                                                      

De um lado, surgem os dispositivos que permitem filmar, identificar, registrar e 

rastrear dados. Do outro, surgem plataformas que permitem o compartilhamento 



destas informações. A própria sociedade monitora seus passos, pois é uma 

sociedade conectada. É a partir da internet que um usuário comum pode exercer a 

tarefa de vigilância sobre os atos de outros usuários. 

A internet, as redes sociais e a necessidade de potentes aparelhos celulares são 

prova de que a era virtual está enraizada. Se deixar ver, instiga o espetáculo. A 

globalização e o capitalismo proporcionaram tal auditório. É a sociedade do 

espetáculo. 
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