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RESUMO: Focaliza no papel das instituições de sequestro do Estado que visam 
manter o controle dos indivíduos através da captura do tempo, dos corpos 
(controle da moralidade), do poder econômico, jurídico e epistemológico 
(controle do saber técnico). Examina Foucault sob a perspectiva da apropriação 
estatal do discurso de poder acerca do exercício da sexualidade e a sua 
importância para a normatividade e controle dos seus cidadãos em uma 
sociedade panóptica. Sob essa ótica, uma sociedade advinda da Revolução 
Industrial, voltada para o consumo, deve manter seus indivíduos soterrados por 
imagens e objetivos que os desviem do real questionamento que é a importância 
de se fomentar a diversidade e individualidade para que o ser humano seja o fim 
a que se destina o Estado, e não, um meio para que o Estado se realize. Com 
base nessas observações, discute-se o que é considerado diálogo sobre 
sexualidade, educação, nacionalismo e religiosidade na sociedade moderna. 
Pela narrativa de prisão invisível, que é a sociedade panóptica, as discussões já 
se iniciam viciadas, baseando-se em premissas inquestionáveis que geram 
comunicações sistematicamente distorcidas. Desta forma, é preciso questionar 
o nível de profundidade de conhecimento e liberdade que são dados aos 
interlocutores para que se chegue a um debate igualitário sem manipulações. 
Uma vez analisados todos esses pontos, é possível perceber que a questão da 
sexualidade humana passa por um viés de controle ideológico para que se 
mantenha um status quo social que atente para o fim econômico do Estado: 
produção e comercialização de produtos e ideias, inclusive de pessoas (Fromm). 
Uma sociedade que valoriza o embate de forças (saber poder de Foucault) é 
uma sociedade que valoriza o conhecimento e não, o produto. Assim sendo, 
fomentar a diversidade sexual seria uma forma de perder o controle da produção 
de pensamento. Questionar toda reprodução acrítica de padrões de sexualidade 
perpassa pela necessidade de se descortinar todo contexto cultural e todo o fim 
a que se propõe o Estado. Quanto à metodologia, o trabalho será baseado na 
filosofia, além dos diplomas normativos pátrios, adotando-se o método de 
pesquisa crítico-dialético. 
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