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BIBLIOTECA: UM ESPAÇO PANÓPTICO? 
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Resumen 
En esta comunicación presenta un estudio cualitativo, cuyo tema es la biblioteca de 
una institución superior, tiene como objetivo determinar si la biblioteca del IFG tiene 
características panópticas señalados por Foucault. Los resultados muestran que hay 
división, el aislamiento del espacio de la biblioteca, con todo el poder está en todas 
partes, viene de todas partes. Como todo poder tiene su fuerza, la regulación a / a que 
resistir, las reglas serán micropenalizadas la red de la microfísica del poder. Por lo 
tanto, la biblioteca es un espacio panóptico. Se concluye que las características 
panópticas son sorprendentes en las bibliotecas de Brasil, sin duda, más lejos de lo que 
los usuarios conquistados y femeninos. 
 
Resumo 
Na presente comunicação apresenta uma pesquisa de abordagem qualitativa, cujo 
tema é a biblioteca de uma instituição superior, tem como objetivo verificar se a 
biblioteca do IFG apresenta características panópticas apontadas por Foucault. Os 
resultados apontam que há divisão, isolamento do espaço da biblioteca, mesmo assim 
o poder está em toda parte, vem de toda parte. Como todo poder tem sua resistência, 
aos/às que resistem ao regulamento, às normas serão micropenalizadas pela rede da 
microfísica do poder. Assim sendo, a biblioteca é um espaço panóptico. Conclui-se que 
as características panópticas são marcantes nas bibliotecas do Brasil, com certeza, 
mais afastaram do que conquistaram usuários e usuárias. 
 
Introducción 
A biblioteca tem o silêncio como característico do ambiente. Nas formas arquitetônicas 
quase panópticas dos prédios que abrigam as bibliotecas, as práticas de leitura 
acontecem entre interdições e liberdade. 
Vive-se hoje a sociedade do controle. O século XVIII foi o século do disciplinamento 
dos saberes que leva Foucault (1997a) a chamar a sociedade, a partir dos fins deste 
século, de “sociedade disciplinar”. Para Foucault (1999a, p.77), com a chegada do 
século XIX, as instituições pedagógicas, como a escola, não têm mais a função “de 
punir as infrações dos indivíduos, mas de corrigir suas virtualidades”. Segundo este 
teórico, foi Bentham quem melhor definiu e descreveu, de forma precisa, as formas de 
poder com que vivemos por meio do Panopticon. O século XIX fundou a idade do 
Panotismo, “edifício em forma de anel, no meio do qual havia um pátio com uma torre 
no centro. O anel se dividia em pequenas celas que davam tanto para o interior quanto 
para o exterior”. Bentham se refere a uma arquitetura não mais do espetáculo, como a 
grega, mas de uma arquitetura da vigilância.  
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Para Deleuze (1992, p.216) estamos entrando nas sociedades de controle, “não mais 
por confinamento, mas por controle contínuo e comunicação instantâneo”. Os 
indivíduos têm o seu tempo controlado, o seu comportamento vigiado. Em síntese, 
para Foucault (1999a, p.101), o panoptismo é uma forma de poder que se exerce 
sobre os indivíduos em forma de vigilância individual e contínua, em forma de controle 
de punição e recompensa e em forma de correção.  
A biblioteca, como todo o sistema escolar, é também inteiramente fundamentada em 
uma espécie de poder judiciário. A todo o momento se pune e se recompensa se 
avalia, se classifica. Mas Foucault nos lembra que em todas as épocas, seja numa 
sociedade soberana ou de controle sempre houve resistência ao poder. Por meio da 
vigilância possibilita, como no espaço de uma biblioteca, controlar, regulamentar, 
organizar e distribuir os indivíduos, por micropenalidades, por meio das normas de 
disciplina e da regulamentação.  As bibliotecas ocuparam, no século XIX no Rio de 
Janeiro e outros lugares diferentes espaços em diferentes instituições como hospitais, 
quartéis, hotéis e até mesmo residências particulares. Contudo, aquelas bibliotecas 
melhores instaladas não escapam à arquitetura do Panóptico de Bentham que é o 
exemplo eficaz de controle e de poder; controla o corpo e o espaço.   

 
Objetivo  
O principal objetivo foi verificar se a biblioteca do IFG apresenta características 
panópticas apontadas por Foucault 
 
Metodología 
Para alcançar os objetivos, o método utilizado quanto à abordagem é uma pesquisa 
qualitativa. Conforme Minayo (2007, p. 14), “o objeto das Ciências Sociais é 
essencialmente qualitativo. [...] elas abordam o conjunto de expressões humanas 
constantes nas estruturas, nos processos, nas representações sociais, nas expressões 
da subjetividade, nos símbolos e significados”. Quanto aos procedimentos é um estudo 
de caso e quanto aos objetivos é uma pesquisa exploratória, as técnicas usada foram 
observação e entrevista. Quanto aos procedimentos é um estudo de caso. 
 
Resultados 
Antes de se chegar ao recinto da biblioteca, segue-se por um longo corredor, como 
escreve Foucault (1997, p.145) “o próprio edifício da Escola devia ser um aparelho de 
vigiar; os quartos eram repartidos ao longo de um corredor com uma série de 
pequenas celas”. Para que a disciplina incida na organização do espaço bibliotecário, 
segundo Foucault (1997), divide-se o ambiente em parcelas como: Entrada da 
Biblioteca, Ambiente de Leitura, Área destinada ao acervo, Laboratório de Informática, 
Sala de Periódicos, Sala de Estudos em Grupo, Sala de Estudo Individual, Espaço 
destinado aos murais informativos, Sala de referência e normalização e Sala de 
Coordenação. O controle e a vigilância continuam sobre o olhar panóptico, como se 
verifica na estrutura arquitetônica e no funcionamento da Biblioteca Professor Jorge 
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Félix de Souza do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), 
Câmpus Goiânia4.   
Um balcão de atendimento circular em mármore separa a Entrada da Biblioteca das 
demais parcelas. Depara-se aí com o primeiro limite entre utentes e funcionários, 
compreendido como primeira forma de controle e vigilância. O olhar teve grande 
importância, contudo, não foi o único instrumento prático. Foucault (2008, p.211) 
afirma que as sociedades modernas já utilizam procedimentos de poder “bem mais 
numerosos, diversos e ricos” devido, a tecnologia, como: computador, internet, 
celular, antenas, imagem satélite. E ainda, os organismos internacionais como o Bando 
Mundial Bird, as leis, como a Lei de Diretrizes e Bases/LDB, os regulamentos internos, 
por exemplo, são controladores e exercem bem o poder. No  espaço de entrada da 
biblioteca do IFG,  do lado direito, entre o guarda-volumes e o balcão de atendimento 
há um par de antenas que faz a contagem dos usuários que adentram ao recinto. Do 
lado esquerdo, há outro par de antenas que registra os materiais que não estão 
registrados como locados no sistema. 
Escreve Foucault (1997, p.167) que “O panóptico é uma máquina de dissociar o par 
ver-ser visto: no anel periférico, se é totalmente visto, sem nunca ver; na torre central 
vê-se tudo, sem nunca ser visto”. A pessoa não sabe que está sendo observada, mas 
deve ter a certeza que o pode ser a qualquer instante. 
O panoptismo ativa o princípio da totalidade, da minúcia, da individualização e da 
economia; ninguém se escapa à sua atuação que ocorre pela observância dos 
pormenores, o tempo todo, de forma individual, obtendo muito resultado com pouco 
investimento. Como no caso de se ter um cadastro de cinco mil usuários e apenas três 
bibliotecários. Para Foucault (2008, p. 218), as técnicas de poder foi uma “fórmula 
maravilhosa: um poder contínuo e de custo afinal de contas irrisórios”.  As divisórias 
instaladas são de vidro transparente, o que torna possível visualizar todo o ambiente à 
volta. O que se passa nas salas de leitura pode ser observado do exterior e vice-versa. 
Acima de tudo, é observado pelas pessoas que trabalham nas salas de coordenação e 
de referência, devido o local estratégico dessas salas.  É o olhar de si diante do olhar 
vigilante do outro. 
Foucault, (1997, p. 171), “A máquina de ver é uma espécie de câmara escura em que 
se espionam os indivíduos; ela torna-se um edifício transparente onde o exercício do 
poder é controlável pela sociedade inteira”.  
A biblioteca com um cadastro de aproximadamente cinco mil usuários pode ser 
entendido como vigilância permanente e classificatória que permite julgar, medir, 
registrar as atividades de quem ali vai. Explicita a ideia de que cada utente é 
responsável pela sua própria disciplina, seu cuidado de si, seu autogoverno. Ajusta-se o 

                                                      
4 A Biblioteca Professor Jorge Félix de Souza foi fundada em 1973, é um misto de biblioteca escolar, técnica e 
universitária, com acervo de 35.000 livros.  
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comportamento  conforme circunstâncias. E uma das salas que melhor revela a 
construção de si é a Sala de Estudo Individual. Considera-se que o corpo se disciplina, é 
treinado, disciplinado para melhorar pessoalmente. Nela depara-se com frases 
interjetivas como: Silêncio, Gênios pensando!, Ao passar, silêncio!  Isso não quer dizer 
que neste local reine o silêncio, pois sempre há resistência. 
No guia do usuário, constante do site da instituição, há normas de controle aos 
utentes, como: [...] “Pagar multa R$1,00 (um real) por dia e por material em caso de 
atraso; Deixar bolsas e pastas no guarda-volumes antes de entrar na biblioteca; 
Observar o silêncio e a ordem na Biblioteca; Portar a carteirinha no ato do empréstimo 
e na utilização da sala de informática; Não amassar, rasgar e escrever no material em 
uso; lanchar fora da biblioteca; desligar aparelhos celulares, não recolocar os livros nas 
estantes (deixá-los nos escaninhos);” (IFG, 2016).  
Na biblioteca, a micropenalidade aplica àqueles/as que deixarem de cumprir com seus 
deveres. Assim a micropenalidade do tempo incide sobre os atrasos como a “multa de 
R$1,00 (um real); da atividade diz respeito à negligência, à falta de zelo, como 
“mutilar, rasgar, escrever no material em uso”; e não atentar para o silêncio na sala de 
leitura individual, como o solicitado nas pilastras: ´Ao passar, silêncio!´, e, ainda, 
perturbar a ordem na Biblioteca. Quanto ao discurso, conversar e atender ao celular no 
recinto da biblioteca, da sexualidade, por exemplo, sentar-se sobre as mesas; e por 
fim, sobre o corpo, lanchar na biblioteca, por uma questão de higiene. 
Essas micropenalidades incidem sobre os deveres que regulam as práticas que não se 
enquadram, fogem ao padrão, às normas, às práticas de resistência e até mesmo 
suspensão a usuários/as se inconvenientes. Para Foucault (1997, p.165), “a divisão 
constante do normal e do anormal, a que todo indivíduo é submetido, [...] a existência 
de todo um conjunto de técnicas e de instituições que assumem como tarefa medir, 
controlar e corrigir os anormais”. 
Há divisão, isolamento do espaço da biblioteca, mesmo assim o poder está em toda 
parte, vem de toda parte, pois como afirma Foucault, (1997) o poder circula por meio 
da formação social nas relações entre as pessoas. Como todo poder tem sua 
resistência, aos/às que resistem ao regulamento, às normas serão micropenalizadas 
pela rede da microfísica do poder.  
 
Conclusiones 
Diversas estratégias, mecanismos são elaborados à usuária e ao usuário desde a 
entrada da biblioteca, está controlado, vigiado pelos pares de antenas, pela 
visibilidade dada às enormes vidraças, pelos olhares externos e internos, pela 
individualização em salas de grupo de estudo, pela hierarquização da sala da 
coordenação, pelas normas dispostas no guia do usuário acessível pelo site da 
instituição. Como se vê, a vigilância na biblioteca é assegurada individualmente e por 
todos devido à arquitetura panótica.  Organizado dessa forma, as pessoas se 
autopoliciam e policiam aos outros.  Assim sendo, a biblioteca é um espaço panóptico.  
Essas características são marcantes nas bibliotecas do Brasil, com certeza, mais 
afastaram do que conquistaram usuários e usuárias.   
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