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Este memorial tem por finalidade tornar-se um 

material de consulta aos participantes do curso 

Tecendo articulações entre Michel Foucault e a 

Geografia. Vocês poderão recorrer a esta 

memória documentada para relembrar os temas 

e assuntos abordados ao longo do curso. O curso 

ocorreu na plataforma Moodle da Universidade 

do Estado de Santa Catarina (UDESC), entre os 

meses de agosto e outubro de 2017.  

 

 

 

 

 

Agradecimentos 

 

Primeiramente, gostaríamos de agradecer as contribuições, as 

discussões e o cuidado que todos tiveram ao participar do curso 

e fortalecer, assim, a importância de projetos como este e de 

futuros projetos que poderão surgir inspirados aqui.  

Muito importante para nós, também, foi a colaboração da 

filósofa e mestre em Letras, professora Carolina Villada Castro, 

que nos deu grande suporte teórico e atenção durante todo o 

processo de criação e desenvolvimento do curso.  

Agradecemos, ainda, a presença do professor Dr. Rodrigo 

Ramos H. F. Valverde pelas suas falas proferidas na UDESC em 

31 de agosto de 2017. As palestras foram bastante inspiradoras 

a todos nós que participamos do curso. 

 
Ana Paula Nunes Chaves, 
Camila Benatti Policastro, 

Luiz Jayme de Souza Neto. 
 

 

  



 

Módulo 1: Introdução  

Neste módulo inicial tratamos da apresentação dos cursistas em 

fórum, a introdução ao conjunto da obra de Michel Foucault 

(figura 1), e o vídeo do Prof. Alfredo Veiga Neto disponível no 

link: 

http://www.unicamp.br/~aulas/flowplayer/example/alfredo.ht

ml. 

 

Figura 1: Conjunto da obra de Michel Foucault, material de apoio didático, 

confeccionado para o curso com a ferramenta Prezi.  

 

 

 

O conjunto da obra de Michel Foucault resultou na 

seguinte classificação: 

 

• Livros: publicados em vida e postumamente desde 

1954. 

 

• Ditos e Escritos: correspondem a um conjunto de 

textos, artigos, palestras, entrevistas, prefácios etc., 

reunidos como tentativa de organização dos esparsos 

textos de Foucault. A edição francesa conta com quatro 

volumes, seguindo a ordem cronológica dos escritos. No 

Brasil, a publicação foi organizada em 10 volumes 

separados por temática. 

 

• Cursos: ministrados por Foucault junto ao Collège de 

France, entre 1970 e 1984. 

 

 

 

  

http://www.unicamp.br/~aulas/flowplayer/example/alfredo.html
http://www.unicamp.br/~aulas/flowplayer/example/alfredo.html


 

Módulo 2: Palestras 

 

A segunda semana de curso ofereceu duas opções de encontros 

presenciais, favorecidas pela presença do professor Dr. Rodrigo 

Ramos H. F. Valverde na UDESC, no dia 31 de agosto de 2017, 

com os seguintes eventos:  

 

 

• Roda de conversa: Os espelhos distorcidos de Foucault: 

limites para o entendimento das espacialidades;  

(disponível no link 

<https://www.youtube.com/watch?v=WKbc_rd5EGs&feature=y

outu.be>) 

• Aula Inaugural do curso de Geografia: A variação da cultura 

no pensamento geográfico. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WKbc_rd5EGs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WKbc_rd5EGs&feature=youtu.be


 

Módulo 3: Segurança, Território e 

População 

 

Textos debatidos: 

FOUCAULT, Michel. Segurança, território e população: curso 

dado no Collège de France (1977-1978). Tradução de Eduardo 

Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

HAESBAERT, Rogério.  E Foucault continua provocando os 

geógrafos... GEOgraphia. v. 10, n. 19, p. 154-159, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns debates foram: 

 

“(...) Partindo de uma perspectiva histórica - e lendo esse texto sobre 

segurança, território e população- consigo estabelecer um diálogo 

bastante pertinente em relação a formação dos subúrbios no Brasil, mais 

especificamente à formação de favelas que é um processo histórico com 

políticas próprias pautadas em objetivos racistas e excludentes. (...)” por 

JOAO LENON SIQUEIRA PEREIRA - domingo, 10 Set 2017, 15:37 

“A meu ver, um dos principais eixos dessa primeira aula do curso está 

relacionado com a descrição e as articulações presentes entre sociedades 

organizadas em torno de mecanismos jurídicos (arcaicas), disciplinares 

(modernas) e de segurança (contemporâneas). Nesses termos, Foucault 

salienta que não se trataria de um apagamento de características, 

decorrentes da transição temporal, mas, sim, de um acoplamento de 

mecanismos que atende a objetivos específicos. Se fôssemos 

problematizar, por exemplo, os sistemas educacionais contemporâneos 

veríamos que mecanismos disciplinares e de segurança coexistem 

amplamente. (...)” por KARINA DE ARAUJO DIAS - sábado, 9 Set 2017, 14:36 

“(...) Foucault aborda o problema da cidade, da escassez de alimentos, das 

doenças (aqui aparece a noção de risco e noção de perigo). O 

esquadrinhamento da cidade (e suas transformações) está relacionado aos 

dispositivos de segurança necessários para controle da população. (...)” por 

CINTIA PALUDO FLORIANO - domingo, 10 Set 2017, 21:44 

 

 



Módulo 4: Biopolítica, poder, disciplina, 

governamentalidade 

Leitura: 

REVEL, Judith. Michel Foucault: conceitos essenciais. Trad. 

Maria do Rosário Gregolin, Nilton Milanez, Carlos Piovesani. – 

São Carlos: Claraluz, 2005. 

 

Algumas contribuições acerca das abordagens foram: 

 

Biopolítica: Admirável mundo novo de Aldous Huxley 

Por: Rodrigo Macedo 

 

 

Disciplina: O fordismo em Tempos Modernos, de Charles 

Chaplin.  

Por: Rodrigo Macedo 

 

Governamentalidade: papéis de gênero, brinquedos de 

menina

 

Por: Natália Benatti 

 

Poder, relações de poder: Tatuagens.  

Por: Gabriela Calvette 

 

  



 

Módulo 5: Heterotopia – Outros Espaços 

Leitura: 

FOUCAULT, Michel. Outros espaços. In: MOTTA, Manoel Barros 

de (Org.). Estética: Literatura e Pintura, Música e Cinema. Ditos 

e Escritos III. Trad. Inês Dourado Barbosa. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, p. 414-424, 2013. 

VALVERDE, Rodrigo Ramos Hospodar Felippe. Sobre espaço 

público e heterotopia. Geosul, Florianópolis, v. 24, n. 48, p 7-26, 

jul./dez. 2009. 

 

 

 

Além dos textos, neste módulo o debate promovido foi 

acerca de dois estudos de caso: o Rolezinho e o Street 

Skate. O que os cursistas puderam observar foi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nos dois vídeos, mostram dois cenários onde, para que 

se possa exercer ou praticar tais costumes, se faz 

necessário frequentar ou ocupar outros espaços. 

Acredito que, espaços, posso assim dizer, mais formais 

como a escola e a própria residência, por exemplo, 

exerçam mais barreiras para tais hábitos. É o que 

Foucault chama de heterotopia de desvio (...).”por 

AUGUSTO CESAR MENDES - sexta, 22 Set 2017, 22:19 

 

“(...)Este lugar utópico que se apresenta perante a 

sociedade como despercebido e inexistente, um espaço 

irreal que se abre atrás da superfície, mas que do ponto 

de vista de quem os vive cotidianamente é real e possui 

relação com todo o espaço que o envolve.(...)” por ELISA 

DE SAO THIAGO CUNHA - sábado, 23 Set 2017, 08:57 

 

 

 



 

Módulo 6: Cracolândia, uma heterotopia 

 

Leitura: 

VALVERDE, Rodrigo Ramos Hospodar Felippe. Cracolândia: a 

heterotopia de um espaço público. Boletim Campineiro de 

Geografia, v-5, n.2, 2015. 

 

 

Neste texto, Rodrigo Valverde enxerga o conceito de 

heterotopia em um dos problemas mais debatidos na cidade de 

São Paulo, relacionando os princípios heterotópicos que 

conhecemos no texto Outros Espaços de Foucault, do módulo 

anterior. Para estimular os debates do módulo, apresentamos a 

vocês algumas matérias que circularam na imprensa a respeito 

da Cracolândia, disponível em formato de galeria de imagens 

(figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Galeria de fotos disponível no curso, manchetes sobre a 

Cracolândia. 

 

 

  



 

Módulo 7: Trabalho final 

 

 

O último módulo do curso foi destinado à execução do trabalho 

final, que consistiu em uma tarefa final que extrapole o 

ambiente virtual, fazendo com que exploremos os temas do 

curso em nosso cotidiano. A ideia foi que, munidos de uma 

máquina fotográfica ou celular, e com o olhar analítico baseado 

nas abordagens foucaultianas debatidas nos módulos, se 

percorresse a cidade - o "mundo real" - fotografando traços de 

alguma das abordagens trazidas no curso (heterotopia, 

biopolítica, poder, disciplina, governamentalidade etc.). 

 

Além da foto, fez parte da atividade elaborar uma redação de 

legenda apresentando a situação encontrada com uma análise 

que defenda o ponto de vista acerca dos conhecimentos 

adquiridos no curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentamos, nas seguintes páginas, o 

resultado dos trabalhos finais de todos os 

cursistas.  

Agradecemos a participação e o cuidado que 

todos tiveram nessa produção. 

 

 

 

 

 



 

 

 

BATALHA DAS MINA 

Para a confecção da tarefa final deste curso, fui pesquisar exemplos 

de heterotopia - conceito que me interessou muito - pela cidade, 

comecei a pesquisa com uma olhada por eventos do Facebook 

(lembrando do exemplo dos “Rolezinhos” que tinham sua 

organização inicial dessa forma) e encontrei algo que me interessou 

muito, as batalhas de rap e Mc’s que vêm acontecendo. Elas são 

eventos de Hip-hop que acontecem normalmente em espaços 

públicos - como Largo da Alfândega, Praia da Armação, etc - e são 

formas de expressão de uma cultura tradicionalmente marginalizada, 

que se encontram sem uma rede de amparo grande, sem espaços 

específicos para sua expressão. Tive a oportunidade de conhecer o 

evento “Batalha das Mina”, que é uma batalha de rap específica para 

artistas mulheres se apresentarem, onde se forma uma roda no local 

de escolha, nesse caso o Terminal Cidade de Florianópolis (mais 

conhecido como terminal antigo, pois com a construção do ticen ele 

se tornou menos usado e meio abandonado) e as participantes da 

batalha ficam no meio, após a batalha é feita uma votação entre os 

participantes da roda para se decidir a vencedora. Assim como as 

outras heterotopias estudadas, as batalhas de rap têm suas próprias 

regras como as formas de votação, e as “leis” de respeito entre eles.  

Por: Ianae 

Texto Completo em: https://drive.google.com/open?id=0B-idOb0rZyA-

ZmZORk5mNzNZaXc  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA ALERO 

 

 

A casa da imagem ganho o segundo lugar num Concurso 
chamado Solar Decathlon que tem versões cada dois anos. 
Neste caso se trata da versão latino-americana. Porque tem 
versões europeias, norte-americanas, etc. O nome da casa é 
Casa Alero e foi concebida por uma equipe de arquitetos e 
estudantes colombianos de graduação, especificamente da 
cidade de Cali. O concurso promove o desenho e construção de 
projetos de vivenda sociais, auto-sustentáveis, e cuidadosas do 
meio ambiente.  O custo da vivenda per unidade não deve 
exceder 15.000 dólares o que equivale a 47.500,00 R. O custo 
final dessa casa sobrepassou os 50.000 dólares, ou seja 
158.000,00 R. Temos que pensar, que esse custo corresponde 
somente a casa sem o terreno.Soube disso, porque o Professor 
colombiano que dirigiu o projeto esteve em UFSC, apresentando 
o projeto para os estudantes de arquitetura daqui e os 
convidando a participar da versão do próximo ano. 
Heterotopias. Com as leituras na cabeça de Foucault sobre os 
espaços, pensei nas heterotopias. 

Por: Marta   

Texto Completo em: https://drive.google.com/open?id=0B-

idOb0rZyA-eHF5eDJUR3NMMjg 

 

 



 

 

 

 

 

 

POPULAÇÃO INDIGENA: UMA POPULAÇÃO 

HETEROTÓPICA? 

 

Estas são as imagens que me fizeram pensar na população 

indígena como uma população heterotópica. O artista grafiteiro 

foi muito feliz na sua obra posta ao lado do imponente Shopping 

Iguatemi (tenho para mim que o tema e o local não foram feitos 

ao acaso). Arquitetado e planejado como forma de controle de 

segurança, explicada por Foucalt (2008) como: Creio que, nesse 

esquema simples, encontramos exatamente o tratamento 

disciplinar das multiplicidades no espaço, isto é, [a] constituição 

de um espaço vazio e fechado, no interior do qual vão ser 

construídas multiplicidades artificiais organizadas de acordo 

com o tríplice principio da hierarquização, da comunicação 

exata das relações de poder e dos efeitos funcionais específicos 

dessa distribuição, por exemplo, assegurar o comércio. 

(FOUCALT, 2008, p. 23).  

Por : Elisa Cunha 

Texto completo em: https://drive.google.com/open?id=0B-idOb0rZyA-

X0ZSUHdqLUFBNk

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE 

A escolha da imagem “universidade” para a reflexão proposta 
justifique-se, pois a mesma faz parte do meu cotidiano, e 
remete ao paradoxo dessa instituição: um lugar onde 
pretensamente ocorre o incentivo para “criar”, no entanto, 
delimita constantemente a liberdade para tal construção, a 
partir da “disciplina”. A reflexão a partir da instituição, proposta 
por Michel Foucault, também sucede pelo meu objeto de 
pesquisa, que é uma instituição de isolamento, portanto é um 
conceito que tenho alicerçado minha análise para a dissertação. 
Essa imagem foi tirada em maio de 2017 quando participei do 
“III Simpósio Nacional de História do Crime, Polícia e Justiça 
Criminal”, na Unisinos – RS. A universidade é uma instituição em 
que ocorre a coerção ininterrupta de todos os processos da 
atividade, onde o tempo, o espaço e os movimentos são 
esquadrinhados o máximo possível. O comportamento é 
regulado de forma minuciosa, por isso o controle ocorre nas 
parcelas mínimas da vida e do corpo. Conforme Michel Foucault 
(2014, p.135), “esses métodos que permitem o controle 
minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição 
constante de suas forças e lhes impõem uma relação de 
docilidade-utilidade, são o que podemos chamar as 
“disciplinas”.  

Por Cintia Paludo 

Texto completo em: https://drive.google.com/open?id=0B-idOb0rZyA-

R0FfQjFQYmpSS1U 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“POR UMA EDUCAÇÃO QUE NOS ENSINE A 

PENSAR E NÃO A OBEDECER” 

Para Foucault o poder não está centrado em uma única 
instituição, mas sim, dissolvido em múltiplas esferas da nossa 
sociedade, um poder articulado que atravessa toda a estrutura. 
Em um estabelecimento como a escola, a disciplina é imposta 
através da relação de autoridade. A disposição das mesas e 
cadeiras em sala de aula, por exemplo, e a figura do professor 
no centro, configuram as relações de poder.  

Essas relações de poder podem ser identificadas em diversos 
setores, moldando o cidadão de acordo com a necessidade 
imposta pelo sistema político e econômico no qual vivemos. 

A frase chama a atenção por expressar o sentimento dos 
estudantes e professores em mudar essa relação. A forma como 
é comunicado, através do grafite, se associa a outro conceito 
apresentado por Foucault. O grafite, movimento social que se 
apropria dos espaços públicos, tem como objetivo expor 
necessidades de um determinado grupo, trazendo novo sentido, 
valor e forma ao espaço. 

Por Annika Camara 

Texto completo em: https://drive.google.com/open?id=0B-idOb0rZyA-
LUhaTXJ2Tm0xNFE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HETEROTOPIA DE DESVIO 

 

A lógica heterotópica superpõem-se em diferentes espaços, 
dissolvendo a noção de que um lugar possui em diferentes 
momentos, uma identidade única e uma função exclusiva. 

A imagem da foto registra um espaço que já teve uma casa nele 
alicerçada. Depois, a casa se foi com o Furacão Catarina, no ano 
2004 atingindo o local com ventos que chegaram a cerca de 180 
km/h.  

O que sobrou dela tornou-se abrigo de mendigos, depois o 
abrigo desintegrou-se, infelizmente, na mesma proporção que a 
dignidade dos mendigos dissolvia-se em álcool. Acontecia uma 
heterotopia de desvio, ficando lá, mesmo que sem 
planejamento e intencionalidade, indivíduos com 
comportamento desviante em relação à média ou à norma 
exigida. 

 Metaforicamente, o local encontra-se deslocado em relação à 
sua origem, à sua função de abrigo e acolhimento. Atualmente, 
vive a inutilidade social. 

Por Ana Karen Rosado 

Texto Completo: https://drive.google.com/open?id=0B-idOb0rZyA-
clBKcFREN0hQMlk 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATALHA DA ALFANDEGA 

Nomeada como Batalha da Alfandega. É constituída por sujeitos 
que utilizam este estilo de música (o rap) para realizar uma 
crítica a desigualdade social nos espaços urbanos. A batalha é 
constituída em três rounds de quarenta segundos cada, com um 
tema gerador que norteia as rimas. O rap se torna uma forma 
para expor o machismo, violência, drogas, truculência policial e 
outros. É uma forma encontrada por esses sujeitos de propagar 
e comunicar suas realidades, pouco faladas em outros espaços. 
Neste ambiente de crítica da sociedade contemporânea, surge 
as Batalhas das Mina, espaço específico no qual no qual as 
mulheres tem de questionar, com o rap, seus direitos 
historicamente negados e expor todo o tipo de violência que 
são submetida nos seus dia a dia. 

Utilizo o conceito de heterotopia de desvio de Michel Foucault 
para tentar compreender esses fenômenos sociais realizados 
nos espaços urbanos. O Largo da Alfandega se tornou o lugar 
para essas pessoas expressarem seus pensamentos de uma 
forma que não seria aceita tão facilmente em outros lugares, 
como suas casas, trabalhos e até mesmos as escolas. E por ter 
todas essas qualidades (citado acima) se tornou o espaço 
geográfico ideal para tal expressão cultural. 

Por Augusto Mendes 

Texto completo em: https://drive.google.com/open?id=0B-idOb0rZyA-
OGlkN2phcnd5Zjg 

 

 



 

 

SALA DE PROFESSORES 

 

Imagem de uma janela com grades interiores da sala dos 

professores de uma escola municipal de Florianópolis. O 

interessante é que a sala está no interior da escola e mesmo 

assim está gradeada. Estamos cada vez mais nos naturalizando 

com cenas, espaços, objetos, que nos remetem a vigilância, ao 

controle, ao medo do exterior. Além disso, o local escolhido 

para ser a sala dos professores também é uma forma 

estratégica de poder, em um local mais alto de onde ficam as 

crianças no recreio, para também, serem observadas. A porta da 

direção, por sua vez, abre para a sala dos professores, também 

sendo observados constantemente. 

Por Cristiane Abud  

Texto Completo: https://drive.google.com/open?id=0B-idOb0rZyA-
RVBPSVhtN3h4Nnc 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TATUAGEM 

Aqui trago de novo a situação que abordo no meu TCC, com as 
relações de poderes impostas no corpo, a escolha desse 
momento não foi aleatória, pois esse fragmento de momento 
em particular é muito íntimo, entre tatuador e tatuado, quando 
se está finalmente conseguindo passar para pele aquilo que se 
deseja, algo que te marque, que crie a tua própria identidade.  

Incialmente na atividade de módulo 5 eu analisei a tatuagem 
junto ao conceito de disciplina, que vem falando das relações do 
corpo, sexualidade, higiene, onde Judith Revel fala que:  "O 
momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce 
uma arte do corpo humano, que não visa somente ao 
crescimento de suas habilidades, nem ao incremento de sua 
sujeição, mas à formação de uma relação que no mesmo 
mecanismo o torna tanto mais obediente quanto mais útil ele 
for, e inversamente". 

Por Gabriela Calvette Cesar 

Texto completo em: https://drive.google.com/open?id=0B-idOb0rZyA-
TEEwQWVzLWhkd1k 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEPROSÁRIO – SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
 

Talvez esta fotografia  por si só não nos diga muita coisa, mas se 

analisarmos seu contexto histórico e geográfico podemos 

perceber que carrega imensa bagagem simbólica. Este é um dos 

prédios que compuseram a enfermaria do Hospital Colônia 

Santa Tereza, antigo leprosário catarinense inaugurado em 1940 

no atual município de São Pedro de Alcântara. (...) 

Considerando todos os apontamentos feitos por Foucault no 

que tange a disciplina dos corpos, é importante salientar a 

função da biopolítica que representa “uma grande medicina 

social que se aplica à população a fim de governar a vida: a vida 

faz, portanto, parte do corpo do poder.” (REVEL, 2005, p. 27). 

Essa imagem conta a história do poder, poder sobre os corpos e 

suas disciplinas. 

Por João Lenon Siqueira Pereira 

Texto completo em: https://drive.google.com/open?id=0B-idOb0rZyA-
bm52RlV4NmdQZ1E 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANÓPTICOS COTIDIANOS DA MODERNIDADE 

 

Aquele que fotografa, mas que não possui um rosto...  Ou 
aquele que tudo vê, mas não pode ser visto... Panópticos 
cotidianos da modernidade. 

As câmeras de vigilância que prometem segurança e controle 
permanente de acessos, os sistemas informatizados que 
controlam entradas e saídas, frequências, presenças e 
ausências, as plataformas digitais e os algoritmos que filtram 
preferências e que produzem perfis de sujeito.  

Foucault problematiza a emergência das chamadas “sociedades 
de segurança” que congregam um conjunto complexo e muito 
amplo de mecanismos e tecnologias que tem, por objetivo, 
garantir a segurança da população. A produção de uma 
discursividade que legitima a adoção de mecanismos e 
tecnologias de segurança, característicos do biopoder, é própria 
da modernidade e adquire novos contornos conforme refinam-
se as suas finalidades. 

 

Por Karina Dias 

Texto completo em: https://drive.google.com/open?id=0B-idOb0rZyA-
NHkzSjF5R0d5X2c 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇO HETEROCRÔNICO 

A imagem do início do ano passado registra a parte frontal da 
Casa de Cultura Nésia Melo da Silveira. Suas entrada e janelas 
ficam de frente para a Praça Hercílio Luz, no Centro Histórico da 
cidade de São José, situada na parte lateral.  

 A estrutura e seu conjunto simbólico estabelecido nos 
permitem pensar sobre as relações constituídas ao longo do 
tempo. Para compreendermos esse lugar, precisamos 
entrecruzar o tempo e o espaço em que se localiza. (...) 

O espaço foi modificado pelas relações construídas em 
diferentes tempos. Esse acúmulo de memória o torna um 
espaço marcado pela heterocronia. Também, há nele uma 
relação de oposição como espaço cultural e espaço útil.  

Por fim, o casarão de esquina do século XIX ainda representa as 
ações de governo desenvolvidas por dispositivos de segurança 
para controlar possíveis estratégias de desvios da norma 
estabelecida. Ou seja, é um local que abrigou a 
governamentalidade e suas ações, por meio da aplicação da 
disciplina que agia sobre indivíduos que dividiam o mesmo 
espaço. 

Por Lucas Santos 

Texto completo em: https://drive.google.com/open?id=0B-idOb0rZyA-
clZRVGxKakhWMVE 

 

 

 



 

 

 

 

 

ESPAÇO RELIGIOSO: ABERTURA E FECHAMENTO 

 

O local escolhido é por excelência um espaço religioso. E este, 
diante dos princípios da heterotopologia mencionados por 
Foucault na conferência “Outros Espaços”, poderia se 
enquadrar em vários deles, dependendo do ponto de vista. Mas 
aqui, nesse caso, irei ressaltar o que nos mostra o quinto 
princípio. (...) 

Isto é, espaços como este, podem apresentar diferentes graus 
de abertura e fechamento concomitantemente. Ao mesmo 
tempo que é um espaço aberto, no sentido de que qualquer 
pessoa poder entrar e vir a frequentar, é necessário seguir suas 
normas e suas crenças, refletindo, um certo fechamento. Logo, 
as pessoas que não seguirem o padrão, são excluídas.  

No recorte de imagem, em questão, vemos uma frase dizendo 
“sapatão é resistência” na fachada da igreja. Embora possa 
parecer uma “afronta” um ato desse tipo, (por danificar etc) por 
me identificar com a frase e com o protesto vigente, me 
questiono: O que pode estar por trás da escolha do local para 
projetar essa frase? Não seria o reflexo de uma percepção de 
que a abertura dada é uma ilusão? A heterotopia está posta. 
Um local aparentemente livre, porém, com fronteiras fixas. 

Por Natalia Benatti 

Texto completo em: https://drive.google.com/open?id=0B-idOb0rZyA-
M0VMNE84djQyM2c 



 

 

 

 

MAQUIAGENS: biopoder no dia a dia profissional 

 

A dona de tal sofisticado estojo de maquiagem é esposa do meu 

primo Rogério. Ela trabalha para uma grande empresa que 

comercializa perfumes, cosméticos, produtos para o 

embelezamento de corpos. (...) 

No caso em questão, trata-se de uma Política da empresa, que 

exige que as vendedoras trabalhem maquiadas, usem vestidos 

elegantes e calçados de salto alto. Chegam a recomendar para 

evitarem o consumo de mexericas (bergamotas ou tangerinas), 

para não influenciar nos aromas. Creio ser um bom exemplo da 

influência dos Biopoderes no dia a dia profissional, 

principalmente das mulheres. 

Por Rogério Macedo 

Texto completo em:  https://drive.google.com/open?id=0B-idOb0rZyA-

aXJJNldLaE1SOVU 

 

 

 

 


