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Prefácio 

 

Criminologias, Controle e Tecnologias Emergentes: 

um convite ao desconforto do pensamento crítico 

 

Felipe da Veiga Dias 1 

 

 

Iniciar uma obra é sempre um desafio, em especial pela própria com-

preensão de um prefácio, o qual usualmente explana aspectos da carreira 

de quem redige a obra e do texto em si mesmo. Porém, neste caso se tem 

o desafio de expor a pluralidade que compõe um grupo de pessoas tão di-

versas quanto cooperativas, ao ponto de organizarem artigos que 

dialogam entre si, delimitando um espaço de observação do que é um tra-

balho coletivo. 

Por mais que seja sedutor expandir afetos nas linhas que me foram 

concedidas, dar-se-á preferência a introduzir o leitor naquilo que todos e 

todas aqui reunidos tinham como proposta. 

A começar pelo marco basilar do título da obra, Criminologias. Na 

rapidez contumaz da sociedade tecnológica o plural disposto pode passar 

despercebido, mas traz consigo a concepção da complexidade inerente à 

posição de questionamento aberto, interdisciplinar e inclusivo, aos moldes 

das cabeças bem-feitas de Morin2. Portanto, o denominador comum das 

criminologias está nas múltiplas dimensões de observação dos objetos do 

 
1 Pós-doutor em Ciências Criminais pela PUCRS. Doutor em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) 
com período de doutorado sanduíche na Universidad de Sevilla (Espanha). Professor do Programa de Pós-Graduação 
em Direito da Faculdade Meridional (IMED) – Mestrado. Professor do curso de Direito da Faculdade Meridional 
(IMED) – Passo Fundo – RS. Brasil. Coordenador do Grupo de Pesquisa “Criminologia, Violência e Sustentabilidade 
Social” (IMED). Advogado. 

2 MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 23 ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2017. 
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campo e, porque não dizer, da própria ideia do Controle, enquanto se-

gundo elemento de composição do título. 

Logicamente que a noção do controle que é aplacada pelos estudos 

vai muito além da simples ligação entre o sistema penal e o controle social, 

de modo que os artigos não se deixam encapsular pelos paradigmas jurí-

dicos ou pelas dissociações entre espaços de atuação estatal ou privada, a 

fim de com isso debaterem problemas cotidianos que estão além da coer-

ção, disciplina ou punição como temas regulares do debate criminológico 

do controle. 

Cabe com isso dizer que a eleição das Criminologias e do Controle 

enquanto pilares de compreensão dos dispositivos tecnológicos, sua inter-

venção, papel ou mesmo condensação com a vida, se encontram 

diretamente orientadas por um pensamento crítico. 

Esse aspecto não deve ser desprezado, pois a crítica que aqui se fala 

por parte dos estudos tem sua inspiração em Foucault e seu texto clássico 

“O que é a crítica?”3, ou ainda mais recentemente nos debates propostos 

por Chignola4 ao dizer que segundo o autor francês a crítica “não deve 

legislar. Não diz aquilo que se deve fazer”. Significa que as abordagens que 

dialogam entre os elementos criminológicos, controle e tecnologia, não 

caem na armadilha de determinar o mundo e seus espaços, tampouco de 

se atribuir o discurso do caminho correto a ser seguido ou ainda qual a 

forma ideal de resistência. 

Posto isso, as Tecnologias Emergentes que finalizam o enredo do li-

vro têm o seu entendimento a partir dos pressupostos anteriores, ou seja, 

não se adota uma subserviência intelectiva aos saberes ou discursos ori-

undos do universo tecnológico. Logo, a pretensão de inserir esse elemento 

está em desnudar durante os artigos as invisibilidades causadas pela ado-

ção massiva e acrítica das tecnologias, sem, contudo, avaliar os impactos e 

contraprestações inerentes a sua aplicação. 

 
3 FOUCAULT, Michel. O que é a crítica? [Crítica e Aufklärung]. Disponível em: http://michel-fou-
cault.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/critica.pdf. Acesso em 08 de janeiro de 2021. 

4 CHIGNOLA, Sandro. Foucault além de Foucault: uma política da filosofia. Porto Alegre: Criação Humana, 2020. 
p. 190. 

http://michel-foucault.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/critica.pdf
http://michel-foucault.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/critica.pdf
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A intenção supracitada impõe o desafio de expor as falhas e delírios 

compactuados por inúmeros autores do século XXI, os quais compartilham 

do frenesi solucionista tecnológico5, aliado aos dogmas já estabelecidos do 

progresso, crescimento e outras ilusões modernas insustentáveis6 diante 

de uma realidade profundamente desigual no planeta. Isso significa que 

nenhum dos trabalhos contidos na obra busca fazer o trato dos “realistas”, 

de maneira a aceitar o estado de um planeta destruído, com democracias 

fragilizadas, compactuadas ao ethos neoliberal7, e tecnologias com parâ-

metros escusos a incrementarem padrões precarizantes da vida humana 

como algo aceitável. 

Esse objetivo dos textos reunidos traz ainda o alerta individual de re-

flexão, no sentido de que sejam criminólogos, juristas ou de quaisquer 

outras áreas do conhecimento, aqueles que ingressarem pelas linhas que 

seguem a obra recebem o dever de ponderar sobre seus campos de pes-

quisa, já que como se observa na seara jurídica muitos mergulharam no 

salvacionismo tecnológico e parecem ter encontrado um novo altar de ado-

ração, ou melhor dizendo, uma nova cegueira deliberada para a 

complexidade dos problemas das sociedades contemporâneas.  

Assim, se pode dizer que os autores e autoras dispostos aqui almejam 

antes de tudo causar o desconforto necessário ao pensamento crítico, a fim 

de com isso contribuir com toda pessoa que estiver disposta a se defrontar 

com as suas visões de mundo, de criminologias ou de tecnologias impostas 

como nucleares e, por conseguinte, estiver pronta a um diálogo franco e 

sempre receptivo à transformação de quem ora fala ou escuta a respeito 

dos temas apresentados. 

 

Passo Fundo, Quarentena de 2021. 

 
5 MOROZOV, Evgeny. To save everything, click here: The folly of technological solutionism. New York: Public 
Affairs, 2013. 

6 BECK, Ulrich. A metamorfose do mundo: como as alterações climáticas estão a transformar a sociedade. Lisboa: 
Edições 70, 2017. p. 83 – 84. 

7 DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boi-
tempo, 2016. 



 

 

 

Apresentação 

 

Os organizadores 

 

 

Não dá para contar o presente sem falar da pandemia. É ela que ha-

bita nossas mentes. Em todas as partes os cadáveres recheiam as covas 

dos cemitérios, como se estivéssemos revivendo as guerras e pestes que, 

quase sempre, nos pegam com as calças na mão. Com os pés trocados, 

entre a inquietação e a confiança, cremos que a doença não atingirá os 

nossos e esquecemos que “o pior da peste não é que mata os corpos, mas 

que desnuda as almas” (Camus). Em isolamento domiciliar, essa peste nos 

golpeia forte, abala o sentido de nossa existência e transforma o cotidiano 

em uma absurda repetição diária. 

Sem futuro, os dias passam em suspensão, em um hiato de nossos 

planos de vida. Tateamos uma saída, uma luz, que nos conduza para longe 

de tudo isso. Mesmo assim, os fatos nos caem feito pedra e somos impeli-

dos, como Sísifo, a tentar novamente. A esperança de recolocar a vida em 

movimento é a chama que nos aquece o coração. 

Essa compulsão por manter o domínio de nossas vidas nos tornou 

digitais. Para continuar com nossos projetos, explodimos os limites entre 

on e off-line para trabalhar desde nossas casas. Se já havia uma tendência 

no emprego de novas tecnologias digitais nos mais diferentes setores, a 

pandemia serviu como um bacilo que catalisou e deu impulso a um pro-

cesso já em marcha. Quem diria que até mesmo os mais resistentes à 

digitalização da vida se renderiam tão rapidamente a esses dispositivos? 

Essas circunstâncias alteraram profundamente os paradigmas inter-

pretativos da realidade. Se antes não largávamos o smartphone, agora 

nossas relações de trabalho e estudos estão ainda mais dependentes da 

tecnologia. A pandemia fez com que todos corressem contra o tempo para 
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adotar ferramentas que possibilitassem a continuidade remota de suas ati-

vidades. Para os pesquisadores das ciências sociais aplicadas, emerge a 

necessidade de compreender as causas, as consequências e as prospecções 

possíveis nesse novo cenário. 

Essa mesma inquietação e confiança foi a que nos moveu a organizar 

esta obra coletiva, a qual reúne escritos de pesquisadoras e pesquisadores 

que se debruçam sobre o controle e as novas tecnologias, no âmbito das 

Ciências Criminais.  

No primeiro capítulo, intitulado O reconhecimento facial veste más-

cara: ensaio crítico ao solucionismo digital, as pesquisadoras Ana Clara 

Santos Elesbão, Jádia Larissa Timm dos Santos e Roberta da Silva Medina 

apontam os vieses discriminatórios dos algoritmos de reconhecimento fa-

cial, os quais não são episódicos, mas constituem práticas sistemáticas e 

que reproduzem marcos hegemônicos também verificados na percepção 

dos seus desenvolvedores. 

Em seguida, no capítulo A proliferação dos discursos punitivistas 

como efeito da transnacionalização do direito, os pesquisadores Lucas da 

Silva Santos, Gustavo Polis e Felipe da Veiga Dias afirmam que a dissemi-

nação dos discursos punitivistas possui relação direta com o crescente 

processo de transnacionalização dos assuntos jurídicos, iniciado na se-

gunda metade do século XX. 

No capítulo A tecnologia como dispositivo de expansão da discrimi-

nação social, racial e de gênero os autores Felipe da Veiga Dias e Patrícia 

Silveira da Silva investigam como ocorrem as ocultações tecnológicas que 

fundamentam novos processos de discriminação social, racial e de gênero, 

concluindo que o neoliberalismo e a tecnologia tem sido usados para criar 

novas metodologias de opressão que aperfeiçoam dispositivos de poder 

pós-coloniais. 

Na sequência, no capítulo denominado Direito penal sanitário: uma 

análise das medidas preventivas criadas durante a pandemia de coronaví-

rus, os pesquisadores Luiz Eduardo Cani e Moisés dos Santos Rosa 
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explicitam as normas penais em branco e demonstram que a futura reti-

rada das medidas sanitárias preventivas constituirá uma modalidade de 

abolitio criminis. 

Em O uso do surveillance como tecnologia do biopoder pela governa-

mentalidade neoliberal, os autores Gabriela Nunes Weber e Ariel Gomes 

Koch procuram verificar de que forma as novas tecnologias operam como 

ferramentas políticas para fins de vigilância e de controle da população, de 

modo a instaurar modelos preditivos e expansivos na segurança pública. 

Na sequência, Alex da Rosa e Sara de Araújo Pessoa buscam demons-

trar, no capítulo intitulado Reconhecimento facial e racismo estrutural no 

Brasil, que a tecnologia não é ausente de intenções, não é neutra, e que a 

programação de seus dispositivos – codificados a reconhecerem o padrão 

branco, implica numa reprodução do racismo estrutural ao empreender o 

encarceramento da população negra. 

A implementação de utilização do Big Data como fonte informacional 

e de base para mapeamentos e sua introdução na esfera de segurança pú-

blica é o tema tratado pelas autoras Daniela Dora Eilberg, Laura Gigante 

Albuquerque e Luiza Correa de Magalhães Dutra, no capítulo Policiamento 

ostensivo e as novas tecnologias: ensaio sobre o policiamento preditivo. De 

acordo com as pesquisadoras, tais práticas trouxeram significativas mu-

danças nas formas de policiamento e na própria relação dessas instituições 

com a sociedade. 

Fernando Vechi, no capítulo seguinte, O controle através dos meca-

nismos tecnológicos: a problemática do uso de tornozeleiras eletrônicas no 

Estado do Maranhão, debate a ênfase à conexão com o sistema penal e as 

tecnologias dispostas nas práticas de segurança, mais especificamente, to-

mando como exemplo o uso de tornozeleiras eletrônicas no estado do 

Maranhão. 

No capítulo Ensaio crítico à governamentalidade algorítmica desde os 

tempos de pandemia, a autora Ana Clara Santos Elesbão aborda as trans-

formações do poder, utilizando o aporte teórico de Michel Foucault, numa 
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perspectiva tecnológica, que revela mudanças fundamentais no funciona-

mento do capitalismo. O neoliberalismo parece se ligar ao controle, 

permitindo uma transformação dos métodos de governação das condutas.  

O pesquisador Eduardo Baldissera Carvalho Salles, organizador desta 

obra, refere no capítulo Liberdade vigiada: pandemia como instrumento de 

controle social que a ameaça de contágio com o vírus SARS-CoV-2 tem 

legitimado a adoção de ferramentas de vigilância do comportamento, au-

mentando a coleta de dados pessoais que já ocorria massivamente, 

alertando para as nefastas e perigosas consequências da racionalidade da 

eficiência. 

No capítulo intitulado “Os invisíveis do Brasil”: a cifra errada as au-

toras Luíza Cerveira Kampff e Fernanda Silva dos Passos mostram como 

milhões de brasileiros não conseguiram receber o auxílio emergencial por-

que não tinham sequer documentos, e, assim, lhes são rejeitados os 

benefícios da cidadania. Os eventos que seguem são apresentados pelas 

autoras como o trunfo da sociedade de controle, já que as bases de dados 

do governo foram alimentadas por uma quantidade impressionante de in-

formações antes desconhecidas.  

Em seguida, no capítulo denominado Controles e excepcionalidade 

permanente: um Brasil tutelado pela crise, o autor Manoel Alves utilizando 

os conceitos foucaultianos, visa debater a problemática democrática ligada 

a uma crescente securitização do Brasil. Para o autor, a crise democrática 

tem se afirmado como alicerce de uma forma de governo guiado por uma 

perspectiva de formação de subjetividades securitizadas. Existe uma 

imensa rede de controle e repressão que independe do rompimento demo-

crático, vai se aperfeiçoando e consolidando não apesar, mas através da 

democracia. 

Os autores Andrey Henrique Andreolla e Bárbara Zaffari Cavedon, na 

sequência, apresentam o capítulo Capitalismo de vigilância, onde realizam 

uma abordagem sobre o capitalismo de vigilância, a partir da era informa-

tizada, e, assim sendo, colocam em problemática algumas mudanças e 

consequências deste processo. Os dados são como o novo petróleo e países 
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como a China utilizam-os como armas mercadológicas. As empresas con-

seguem, através deste processo, realizar uma previsão comportamental e 

de consumo em diferentes tempos. Entender as vastas teias de exploração 

parece ser o desafio diante desta modalidade de Capitalismo. 

Educação em tempos pandêmicos e a saúde mental dos docentes é a 

temática proposta por Rosália Mourão, em Educação em tempos de pan-

demia e o adoecimento docente. Segundo a autora, “A pandemia do 

Coronavírus modificou várias áreas do conhecimento, dentre elas, a Edu-

cação. De repente, professores tiveram que se (re)inventar, uma das 

palavras mais ditas e ouvidas ultimamente”. E, através de seu capítulo, 

procura demonstrar a radical mudança na realidade docente os correlaci-

onados impactos psíquicos e emocionais. 

Por fim, no capítulo Technopolitics and recent global social move-

ments: a commons-based democracy, do pesquisador Jesús Sabariego, o 

autor ao estudar a temática da Tecnopolítica ressalta introdutoriamente a 

importância do tema para compreensão das mudanças políticas e as con-

sequências no campo dos movimentos sociais, da cultura, do trabalho, etc.. 

As mudanças tecnológicas fazem parte de um processo global iniciado há 

uma década, mas diferenciado pelo seu uso massivo para redefinir a arena 

pública e a democracia liberal representativa com um profundo insight 

digital disruptivo. 

Agradecemos enormemente às autoras e autores que aceitaram o 

nosso convite para escrever em meio à pandemia. Também agradecemos 

ao Prof. Dr. Felipe da Veiga Dias, que gentilmente aceitou prefaciar esta 

obra. Por fim, agradecemos às instituições financiadoras das pesquisas 

apresentadas nos capítulos deste livro (CAPES, CNPq, FCT/Portugal, 

MSCA/União Europeia) e àquelas onde desenvolvemos nossos doutorados 

(PUCRS, Universidad de Sevilla). Somos afortunados pelo apoio e confi-

ança de vocês. Nossa gratidão a todos e todas. 

 

Janeiro de 2021. 
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O reconhecimento facial veste máscara: 

ensaio crítico ao solucionismo digital 

 

Ana Clara Santos Elesbão 1 

Jádia Larissa Timm dos Santos 2 

Roberta da Silva Medina 3 

 

 

No ano de 2019, em Hong Kong, território autônomo no sudeste chi-

nês, manifestantes destruíram câmeras de monitoramento em áreas 

públicas, o que foi noticiado pela mídia local como atos de vandalismo4. 

Contudo, para traçar uma linha de fuga a tais reducionismos e simplifica-

ções - sempre recorrentes quando insurgências de tal magnitude eclodem 

-, cabe, seguindo a pista de Foucault, tomá-las como ponto de partida para 

esclarecer as relações de poder, localizar sua posição, descobrir seu ponto 

de aplicação e métodos utilizados5. 

 
1Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul. Bacharela em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Bolsista CAPES. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/8309742466139774. E-mail: anaelesbaos@gmail.com. 

2Doutoranda e Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais (PPGCCrim) da Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Especialista em Direitos Humanos pelas Escolas de Humanidades e 
de Direito da PUC-RS. Bacharela em Direito pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). Bolsista CAPES. Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/7558876452672963. E-mail: jadia.adv@gmail.com. 

3Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul. Bacharela em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Bolsista CAPES. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5947344650737068. E-mail: robertamedina1995@gmail.com. 

4Liy, Macarena Vidal. Hong Kong vive um dos dias mais violentos em cinco meses de protestos. El País. Disponível 
em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/02/internacional/1572701550_222627.html. Acesso em: 10 de julho de 
2020. 

5FOUCAULT, Michel. O sujeito e o poder. In: RABINOW, P.; DREYFUS, H. Foucault, uma trajetória filosófica: para 
além do estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1983. 

http://lattes.cnpq.br/5947344650737068
http://lattes.cnpq.br/5947344650737068
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/02/internacional/1572701550_222627.html
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Desde junho do ano recém findo, uma série de protestos fez a popu-

lação tomar as ruas em nome da democracia honconguesa contra o 

governo local e de Pequim. O reconhecimento facial é o método por exce-

lência da vigilância digital que se impõe sobre os manifestantes, na 

tentativa de identificá-los e de puni-los6. 

Também no contexto brasileiro, as tecnologias de reconhecimento fa-

cial têm ganhado espaço. Em meio ao carnaval de 2019, o jornal The 

Intercept Brasil divulgou um experimento em vias de ser implementado 

pela polícia militar do estado do Rio de Janeiro: a instalação de câmeras de 

reconhecimento facial na capital carioca para cobrir o carnaval no Rio, jus-

tificada pela retórica da necessidade de garantir a segurança pública. “Em 

um bloco de carnaval, podemos identificar de forma imediata a presença 

de um criminoso”, prometeu a polícia7. 

Sabia-se, de início, da intenção de criar um banco de dados com as 

informações coletadas, não ficando claro a maneira pela qual tais informa-

ções seriam utilizadas. O fato mais curioso é que os dados seriam 

administrados pela OI S.A. - uma empresa de telefonia privada8. Pode-se 

dizer, em resumo, que quem fosse pular carnaval na “cidade maravilhosa” 

correria o risco de ter sua imagem gravada, analisada e mediada não ape-

nas pelo governo, mas também por uma empresa privada, não se sabendo 

quem teria acesso às imagens, por quanto tempo ficariam guardadas, tam-

pouco para quem seriam fornecidas. A tecnologia apresentada pela OI S.A. 

foi desenvolvida por uma empresa chinesa chamada “Huawei”, responsá-

vel pelas câmeras instaladas em aeroportos e outros lugares de grande 

movimentação na China9. 

Em pouco tempo, tornou-se cada vez mais comum a utilização de tais 

dispositivos em cidades brasileiras, em especial no campo da segurança 

 
6Mozur, Paul. In Hong Kong protests, faces become weapons. The New York Times (Jornal Online). Recuperado em: 
https://www.nytimes.com/2019/07/26/technology/hong-kong-protests-facial-recognition-surveillance.html. 

7Roncolato, Murilo. & Dias, Tatiana. Por que você deveria usar uma máscara no carnaval esse ano. The Intercept 
Brasil, 2019. Disponível em: https://theintercept.com/2019/02/27/carnaval-cameras-rio/. 

8 Ibidem. 

9 Ibidem. 

https://www.nytimes.com/2019/07/26/technology/hong-kong-protests-facial-recognition-surveillance.html
https://theintercept.com/2019/02/27/carnaval-cameras-rio/
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pública. Em Salvador, também no carnaval de 2019, uma pessoa tida como 

suspeita foi reconhecida em meio à multidão, fato que repercutiu como o 

ponto alto da campanha a favor do uso indiscriminado de reconhecimento 

facial em vias públicas10. Em 2020, a novidade chegou à capital paulistana, 

financiada pelo Fundo Nacional de Segurança Pública. Os recursos do 

fundo foram regulamentados pela Portaria nº 793/2019 do Governo Fe-

deral, e são destinados ao fomento da implantação de sistemas de 

reconhecimento facial no âmbito do Sistema Único de Segurança Pública 

e da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social11.  

O texto da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)12, que deverá en-

trar em vigor no correr de 2021, absteve-se de tratar sobre questões de 

privacidade e compartilhamento de dados na esfera da segurança pública, 

o que, em tese, deverá ser feito por meio de regulamentação específica13. 

Nesse contexto, entende-se que a ausência de tal regulamentação para o 

uso das novas tecnologias de monitoramento facial pode representar um 

retrocesso não só em termos de transparência e de proteção dos dados, 

mas também em termos de accountability das medidas, uma vez que não 

se vislumbra a observância de protocolos para garantir a segurança das 

informações coletadas, nem tampouco para verificar a eficiência dos siste-

mas a serem implementados14. 

Além disso, ao contrário do que se possa pensar, ainda que regula-

mentado, o emprego dessas novas tecnologias não significa a obtenção de 

 
10Silva, Tarcízio. Reconhecimento Facial na Bahia: mais erros policiais contra negros e pobres. Tarcízio Silva: Pes-

quisa, Métodos Digitais, Raça e Tecnologia (Blog). Disponível em: ttps://tarciziosilva.com.br/blog/reconhecimento-
facial-na-bahia-mais-erros-policiais-contra-negros-e-pobres/, 2019.  

11PAULUZE, Thaize. Carnaval de SP vai ter sistema de reconhecimento facial para identificar suspeitos. Folha de São 
Paulo (Jornal Online). Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/01/carnaval-de-sp-vai-ter-
sistema-de-reconhecimento-facial-para-identificar-suspeitos.shtml. Acesso em: 12 de julho de 2020. 

12Parte da LGPD pode entrar em vigor somente a partir de 2022, caso seja aprovado o PL 5762/19, que tramita na 
Câmara dos Deputados e de autoria de Carlos Bezerra (MDB-MT).  

13Em 26 de novembro de 2019 o Presidente da Câmara dos Deputados determinou a criação de uma comissão de 
juristas para elaborar um anteprojeto de lei sobre o tratamento de dados pessoais para fins de segurança pública, 
defesa nacional e atividades de investigação de infrações penais. O colegiado terá 120 dias para elaborar o anteprojeto, 
período que pode ser prorrogado. 

14Nunes, P. Exclusivo: levantamento revela que 90,5% dos presos por monitoramento facial no Brasil são negros. 
The Intercept Brasil, 2019. Disponível em: https://theintercept.com/2019/11/21/presos-monitoramento-facial-bra-
sil-negros/. Acesso em 08 de julho de 2020. 

https://tarciziosilva.com.br/blog/reconhecimento-facial-na-bahia-mais-erros-policiais-contra-negros-e-pobres/
https://tarciziosilva.com.br/blog/reconhecimento-facial-na-bahia-mais-erros-policiais-contra-negros-e-pobres/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/01/carnaval-de-sp-vai-ter-sistema-de-reconhecimento-facial-para-identificar-suspeitos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/01/carnaval-de-sp-vai-ter-sistema-de-reconhecimento-facial-para-identificar-suspeitos.shtml
https://theintercept.com/2019/11/21/presos-monitoramento-facial-brasil-negros/
https://theintercept.com/2019/11/21/presos-monitoramento-facial-brasil-negros/
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resultados neutros em termos políticos e sociais. A pandemia do Corona-

vírus acelerou os processos de solucionismo tecnológico como resposta 

padrão a todos os problemas econômicos, políticos e sanitários resultan-

tes, funcionando como uma espécie de laboratório vivo para um futuro 

permanente. Segundo Morozov, complementando as políticas neoliberais, 

o solucionismo tecnológico desarticula toda alternativa política que pre-

tenda escapar à lógica de mercado15.  

Nesse sentido, O’Neill expõe o modo como a suposta neutralidade 

técnica reproduz e intensifica lógicas sistemáticas de discriminação, crimi-

nalização da pobreza, seletividade e racismo16. A autora demonstra como 

softwares mediados por algoritmos nas mais diversas áreas operam retro-

alimentando ciclos discriminatórios perniciosos. Entre o rol de exemplos 

analisados, menciona especificamente o sistema de predição criminal de-

senvolvido pela startup californiana PredPol utilizado pela polícia norte-

americana no âmbito da segurança pública, revelando a forte correlação 

entre os delitos identificados e denunciados e sua incidência sobre popu-

lações pobres, periféricas e racializadas17. 

Assim, o uso do reconhecimento facial como método de identificação 

dos tidos como “criminosos” em meio a grandes aglomerações, ou para 

rastrear possíveis contaminados em uma pandemia, pode aparentar ser 

um recurso eficiente, seguro e neutro. No entanto, analisar os aspectos 

sócio-técnicos de sua implementação pode evidenciar algumas problemá-

ticas fundamentais. Cabe destacar, inicialmente, que o reconhecimento 

facial é uma forma de biometria18 que funciona através de um mecanismo 

de inteligência artifical restrita denominado “aprendizado de máquina”. 

Esse mecanismo consiste no reconhecimento de padrões em uma deter-

minada base de dados para posterior aplicação no reconhecimento de 

 
15 MOROZOV, E. Solucionismo, nova aposta das elites globais. Trad. Simone Paz. In: Outras Palavras, 2020. 

16O'NEIL, Cathy. Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy. Broad-
way Books, 2016. 

17O'NEIL, Cathy. Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy. Bro-
adway Books, 2016, p. 74 a 88.  

18A biometria funciona ligando um elemento único do corpo humano de um indivíduo a uma unidade de registro 
para a sua identificação.  
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variáveis em outras unidades ou conjuntos de dados19. Em outras palavras, 

o sistema “aprende” – segundo uma lógica de identificação de semelhanças 

e de padrões – com as informações previamente contidas no banco de da-

dos para projetá-las em prospecções. 

Trata-se, portanto, de um método de identificação de identidade que 

utiliza o rosto, a partir de uma imagem capturada, para criar uma espécie 

de “modelo” obtido através de pequenos detalhes específicos – como a 

forma do queixo e a distância entre os olhos -, a fim de que sejam posteri-

ormente convertidos em uma fórmula matemática20. Em seguida, tal 

fórmula é combinada e comparada com outras disponíveis em um banco 

de dados intermediado por um algoritmo. Nesse banco de dados podem 

estar incluídas fotos postadas em redes sociais, imagens capturadas pela 

polícia, dentre outras. A identificação é realizada, por fim, através de um 

procedimento denominado match score, que consiste em um cálculo de 

probabilidade que combina o rosto que se pretende identificar (reduzido a 

uma fórmula matemática) com possíveis rostos correspondentes, disponí-

veis no interior do banco de dados analisado21. 

Como o algoritmo elenca uma série de combinações possíveis, lis-

tando possibilidades através de uma ordem numérica, existem dois 

conceitos-chave para compreender os possíveis erros resultantes desse 

processo: falso negativo, quando o sistema falha em corresponder um 

rosto a uma imagem do banco de dados; e falso positivo, quando a combi-

nação feita é incorreta, não correspondendo à realidade22. 

O ponto nevrálgico da problemática é que o erro é intrínseco ao fun-

cionamento do sistema, uma vez que opera através de um mecanismo de 

 
19Oliveira, Tais. Interrogating Vision APIs. Data Sprint Report. Smart Data Sprint: Lisboa (Blog). Disponível em: 
https://smart.inovamedialab.org/smart-2019/project-reports/interrogating-vision-apis/.Acesso em: 12 de julho de 
2020. 

20Nunes, P. Exclusivo: levantamento revela que 90,5% dos presos por monitoramento facial no Brasil são negros. 
The Intercept Brasil, 2019. Disponível em: https://theintercept.com/2019/11/21/presos-monitoramento-facial-bra-
sil-negros/. Acesso em 08 de julho de 2020. 

21Eletronic Frontier Foundation. Street-Level Surveillance - Face Recognition. Disponível em: 
https://www.eff.org/pages/face-recognition. Acesso em: 08 de julho de 2020. 

22 O sistema recentemente implementado em São Paulo, por exemplo, elenca as 20 primeiras possibilidades de com-
binações entre a imagem capturada e as contidas dentro do banco de dados.  

https://smart.inovamedialab.org/smart-2019/project-reports/interrogating-vision-apis/
https://theintercept.com/2019/11/21/presos-monitoramento-facial-brasil-negros/
https://theintercept.com/2019/11/21/presos-monitoramento-facial-brasil-negros/
https://www.eff.org/pages/face-recognition
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retroalimentação: quanto maior o número de rostos armazenados no 

banco de dados, menor a probabilidade de erro quanto à identificação da 

pessoa, dado o maior número de combinações possíveis23. Isso porque, en-

tre mais possibilidades de correspondência entre as imagens, o sistema 

estará mais apto a perceber detalhes importantes na identificação de dife-

renças, diminuindo a margem de erro. Dessa forma, um determinado 

sistema de reconhecimento facial pode estar mais ou menos propenso a 

falhar negativa ou positivamente, a depender da calibragem quanto ao 

grau de semelhança exigido entre os rostos comparados para que sejam 

identificados. 

Como consequência de assumir uma margem de erro maior para fal-

sos negativos, a chance de o sistema identificar rostos – mesmo rostos de 

fato correspondentes – será muito baixa. De outra parte, ao assumir uma 

margem de erro maior para falsos positivos, a chance de o sistema identi-

ficar rostos equivocadamente será alta. Isso significa que a precisão desse 

tipo de tecnologia é pouco acurada, dependendo sempre de uma escolha 

deliberada entre o tipo de erro que se dispõe a assumir.  

Em função disso, contrariamente ao que o senso comum supõe, os 

índices de eficiência em tecnologias de reconhecimento facial acabam re-

sultando baixos. A exemplo disso, durante o carnaval baiano de 2019, mais 

de 96% dos alertas emitidos pelo sistema de videomonitoramento foram 

falsos24. No mesmo ano, no Rio de Janeiro, uma mulher inocente foi presa 

ao ser erroneamente identificada pelo sistema de reconhecimento facial da 

Polícia Militar como sendo a suposta autora de um homicídio – ela estava 

trabalhando nas ruas de Copacabana e somente foi liberada quando seus 

familiares levaram seus documentos pessoais à delegacia onde estava de-

tida, para comprovar que se tratava de um equívoco. Além disso, a suposta 

 
23Eletronic Frontier Foundation. Street-Level Surveillance - Face Recognition. Disponível em: 
https://www.eff.org/pages/face-recognition. Acesso em: 08 de julho de 2020. 

24Nunes, P. Exclusivo: levantamento revela que 90,5% dos presos por monitoramento facial no Brasil são negros. 
The Intercept Brasil, 2019. Disponível em: https://theintercept.com/2019/11/21/presos-monitoramento-facial-bra-
sil-negros/. Acesso em 08 de julho de 2020. 

https://www.eff.org/pages/face-recognition
https://theintercept.com/2019/11/21/presos-monitoramento-facial-brasil-negros/
https://theintercept.com/2019/11/21/presos-monitoramento-facial-brasil-negros/
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pessoa procurada já estava presa desde o ano de 201525. Casos semelhantes 

a esse demonstram como o argumento da eficiência pode ser facilmente 

contestado em desfavor do uso inadvertido desses dispositivos. 

Ademais, de outra parte, pode-se dizer que a racionalidade algorít-

mica representa um deslocamento epistemológico para um paradigma de 

produção de conhecimento baseado não mais em modelos representacio-

nais – em que a força epistêmica estaria na capacidade de descrever ou 

compreender uma realidade ou fenômeno dado, mas em regras algorítmi-

cas performativas, cuja força epistêmica está em gerar efeitos e produzir 

realidades26. O que ambos os paradigmas compartilham em comum é a 

matriz ocidental centrada na hegemonia do homem universal – branco e 

europeu, eixo por excelência da performance de neutralidade. Combina-

dos, esses fatores constituem um domínio de discursividade que constitui 

uma “epistemologia da ignorância”27, que silencia debates interseccio-

nais28 sobre os aspectos sociais e políticos no tocante à tecnologia29. 

Em função disso, além da larga margem de erro inerente às suas li-

mitações de precisão, os dispositivos de reconhecimento facial estão 

sujeitos a outros tipos de desvios que podem acarretar resultados discri-

minatórios. Um levantamento realizado pela Rede de Observatórios de 

 
25 Inocente é confundida com criminosa por câmera de reconhecimento facial no Rio. O que a Bahia quer saber - 

Correio. Disponível em: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/inocente-e-confundida-com-criminosa-
por-camera-de-reconhecimento-facial-no-rio/. Acesso em: 10 de julho de 2020. 

26 Bruno, Fernanda. Tecnopolítica, racionalidade algorítmica e mundo como laboratório. Caderno IHU Online. Ins-
tituto Humanas Unisinos, 2019. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/594012-tecnopolitica-
racionalidade-algoritmica-e-mundo-como-laboratorio-entrevista-com-fernanda-bruno. Acesso em: 08 de julho de 
2020. 

27 Silva, Tarcízio. Visão Computacional e Vieses Racializados: branquitude como padrão no aprendizado de máquina. 
Anais do Congresso de Pesquisadoras/es Negras/os do Nordeste: João Pessoa, 6, 2019a. 

28 Concepção segundo a qual categorias de análise que se tocam e interagem em níveis plurais e simultâneos, a partir 
de distintas implicações de vulnerabilidade e precariedade, sejam lidas como múltiplas variáveis sociais e políticas. 
Em outras palavras, que não se faz possível separar eixos de opressão como raça, classe e gênero. 

29 CRENSHAW, Kimberlé. Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrim-
ination doctrine, feminist theory and antiracist politics. University of Chicago Legal Forum, Chicago, v. 1989, n. 1, 
article 8, p. 139-167. 

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/inocente-e-confundida-com-criminosa-por-camera-de-reconhecimento-facial-no-rio/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/inocente-e-confundida-com-criminosa-por-camera-de-reconhecimento-facial-no-rio/
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/594012-tecnopolitica-racionalidade-algoritmica-e-mundo-como-laboratorio-entrevista-com-fernanda-bruno
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/594012-tecnopolitica-racionalidade-algoritmica-e-mundo-como-laboratorio-entrevista-com-fernanda-bruno
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Segurança revelou que, 90,5% das pessoas presas por monitoramento fa-

cial no Brasil desde a sua implantação, em março de 2019, são negras30. 

Esse dado corrobora as constatações feitas por O’Neill31 no estudo reali-

zado nos Estados Unidos, denotando a reprodução das dinâmicas de 

seletividade que punem sobretudo jovens negros e periféricos. Embora 

ainda não haja estudos mais consistentes sobre os impactos discriminató-

rios do uso de sistemas de videomonitoramento e reconhecimento facial 

na segurança pública, importa atentar-se para o fato de que boa parte das 

empresas desenvolvedoras de sistemas de vigilância, policiamento, biome-

tria e reconhecimento facial são também as empresas que desenvolvem 

softwares e hardwares de visão computacional32 de ampla aplicabilidade. 

Nessa esfera, conforme demonstrado por Tarcízio Silva33, inúmeros 

estudos apontam para a produção de resultados enviesados, em especial 

com distorções em termos raciais e de gênero. Em um experimento reali-

zado em 2018 no âmbito do projeto Gender Shades, verificou-se que os 

recursos de identificação de idade e gênero fornecidos por Microsoft, 

Face++ e IBM costumavam falhar com mais frequência em fotos de mu-

lheres negras em comparação às fotos de mulheres brancas e às fotos de 

homens brancos e negros, representando uma disparidade interseccio-

nal34. Ao investigar as causas dessa incidência maior de erros, o 

experimento apurou que o conjunto de dados que compunha o input do 

 
30 Nunes, P. Exclusivo: levantamento revela que 90,5% dos presos por monitoramento facial no Brasil são negros. 
The Intercept Brasil, 2019. Disponível em: https://theintercept.com/2019/11/21/presos-monitoramento-facial-
brasil-negros/. Acesso em 08 de julho de 2020. 

31O'NEIL, Cathy. Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy. 
Broadway Books, 2016. 

32“(...) coleta, análise e síntese de dados visuais através de computadores, com objetivos diversos como a identificação 
de rostos e biometria, a análise de representações de objetos, entidades, conceitos e contextos em imagens, entre 
outros” (Wang, Zhang, Martin, 2015). 

33Silva, Tarcízio. Reconhecimento Facial na Bahia: mais erros policiais contra negros e pobres. Tarcízio Silva: 
Pesquisa, Métodos Digitais, Raça e Tecnologia (Blog). Disponível em: 
ttps://tarciziosilva.com.br/blog/reconhecimento-facial-na-bahia-mais-erros-policiais-contra-negros-e-pobres/, 
2019b.  

34BUOLAMWINI, Joy; GEBRU, Timnit. Gender shades: Intersectional accuracy disparities in commercial gender 
classification. In: Conference on fairness, accountability and transparency, 2018, p. 77-91. 

https://theintercept.com/2019/11/21/presos-monitoramento-facial-brasil-negros/
https://theintercept.com/2019/11/21/presos-monitoramento-facial-brasil-negros/
https://tarciziosilva.com.br/blog/reconhecimento-facial-na-bahia-mais-erros-policiais-contra-negros-e-pobres/
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sistema era formado por uma quantidade menor de fotos de mulheres ne-

gras em comparação ao banco de dados com fotos de homens brancos e 

negros e de mulheres brancas. 

Em uma das bases de dados utilizadas pelas empresas (IJB-A), as ima-

gens de homens brancos representavam 59,4% do total de imagens do 

banco, enquanto as imagens de mulheres negras representavam somente 

1,4% do total de imagens. Em outro banco de dados utilizado (Adience), 

as imagens de mulheres brancas representavam 44,6% do total de ima-

gens enquanto as imagens de homens negros representavam apenas 6,4% 

das imagens. Trata-se de bases de dados enviesadas em função de raça e 

de gênero, ou seja, mais propensas a errar positivamente na identificação 

de rostos de mulheres negras que na identificação de rostos de homens 

brancos. 

Além dessa, o pesquisador identificou outras cinco situações de ma-

nejo discriminatório em visão computacional, a saber: (i) Google identifica 

pessoas negras como gorilas; (ii) Faceapp embranquece cor da pele como 

um procedimento de “embelezamento” de fotografias; (iii) APIs de análise 

de expressões faciais associam traços negros a emoções negativas; (iv) Go-

ogle Vision confunde cabelo negro com peruca; (v) Carros autônomos têm 

mais chance de atropelar pessoas negras. Entre os vieses discriminatórios 

observados, pode-se nomear alguns: (i) representação e associação racista; 

(ii) desumanização; (iii) representação eurocêntrica de beleza; (iv) percep-

ção eurocêntrica; (v) estereotipização; (vi) representação eurocêntrica de 

gênero e idade; (vii) reforço de apropriação cultural; e (viii) risco físico 

direto. Como se pode perceber, em alguns dos casos analisados, foram 

identificadas associações discriminatórias e exemplos de apropriação esté-

tico-culturais intencionais. Entretanto, na maioria das vezes, a causa do 

desvio é identificada como um problema “técnico” na base de dados, como 

insuficiência ou ausência de testes.  

Se o emprego desse tipo de procedimento tecnológico em platafor-

mas e aplicativos digitais de comunicação e interação apresenta por si só 

um diagnóstico discriminatório próprio da dinâmica político-econômica 
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que privilegia determinados sujeitos na dinâmica social em detrimento de 

outros, vulnerabilizados, transposto para sistemas de videomonitora-

mento e reconhecimento facial no campo da segurança pública, esse 

diagnóstico pode assumir contornos deveras preocupantes, funcionando 

como um procedimento de triagem ou filtro que envolve mecanismos de 

discriminação automatizada35, que acaba agravando e intensificando o ce-

nário de seletividade. Não obstante, na contramão de uma forte 

movimentação global no sentido de proibir ou dificultar o uso de tais dis-

positivos, tendo em vista os altos índices de incidência de erro no Brasil, 

conforme se viu, o uso dessas tecnologias tem servido como referência 

para as medidas do executivo federal no âmbito do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública36. 

Diante desse cenário de inconsistências, é possível perceber que os 

vieses discriminatórios observados no funcionamento dos algoritmos de 

reconhecimento facial não são casos meramente isolados, mas práticas sis-

temáticas de discriminação inscritas nos marcos hegemônicos de 

normalização e centralidade do homem ocidental universal, com forte im-

pacto nos modos e níveis de avaliação dos procedimentos de treinamento 

de máquinas37, que constroem arquiteturas algorítmicas segundo a per-

cepção de seus desenvolvedores38. Não se trata, portanto, de uma 

problemática circunscrita à discussão em torno do direito à privacidade de 

pessoas monitoradas, nem tampouco à necessidade de regulamentação e 

correção de falhas isoladas de caráter exclusivamente técnico. No pano de 

fundo da questão, figura a consolidação de procedimentos automatizados 

no interior de caixas-pretas39 que ocultam o conteúdo de seu mecanismo 

 
35BRUNO, Fernanda. Rastrear, classificar, performar. Ciência e Cultura, v. 68, n. 1, p. 34-38, 2016. 

36Moura, Ricardo. Novas tecnologias para os suspeitos de sempre. Rede de Observatórios de Segurança. (Blog). Dis-
ponível em: http://observatorioseguranca.com.br/novas-tecnologias-para-os-suspeitos-de-sempre/. Acesso em: 12 
de julho de 2020. 

37NOBLE, Safiya Umoja. Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism. Nyu Press, 2018. 

38Silva, Tarcízio. Visão Computacional e Vieses Racializados: branquitude como padrão no aprendizado de máquina. 
Anais do Congresso de Pesquisadoras/es Negras/os do Nordeste: João Pessoa, 6, 2019a. 

39PASQUALE, Frank. The black box society. Harvard University Press, 2015. 

http://observatorioseguranca.com.br/novas-tecnologias-para-os-suspeitos-de-sempre/
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de prospecção40, baseado em dados extraídos de realidades desiguais e es-

pecialmente violentas para determinados grupos.  

Como praxe de qualquer discurso reformista, à primeira vista pode 

ser convidativo amparar-se em medidas que objetivam minimizar os da-

nos decorrentes do uso dessas tecnologias, como forma de manutenção de 

seu uso41. No entanto, é preciso ter em conta que a sua utilização está cir-

cunscrita a uma racionalidade governamental, cuja lógica descreve 

sociedades de controle42. É o que parecem apontar as manifestações de 

Hong Kong, tomadas como índice de resistência: elas apontam para os fo-

cos de incidência desse novo regime de poder já em curso, permitindo ver 

além da máscara de solucionismo que o reveste, e evidenciando a urgência 

do estudo sócio-técnico de suas implicações. 

 

 
40BUOLAMWINI, Joy; GEBRU, Timnit. Gender shades: Intersectional accuracy disparities in commercial gender clas-
sification. In: Conference on fairness, accountability and transparency, 2018, p. 77-91. 

41A título de exemplo, pode-se falar na implantação de auditorias algorítmicas que se proponham a revisar os modelos 
matemáticos construídos a partir do aprendizado de máquina, com o objetivo de evitar decisões equivocadas, base-
adas em informações enviesadas e inconsistentes, ou na realização de testes periódicos de fiscalização que aufiram 
os índices de acertos e o estabelecimento de um percentual mínimo para que a tecnologia possa ser implementada. 

42Deleuze, Gilles. Conversações. São Paulo: 34, 1992, p. 225. 
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Introdução 

 

Durante todo o período histórico que se concebe como modernidade, 

a ideia de fronteira e soberania sempre foram marcantes para o entendi-

mento da sociedade e, principalmente, do Direito. O Estado, nesse sentido, 

foi o guardião desse aparato institucional, garantindo a sua estabilidade ao 

se perpetuar como o único senhor da ordem e, consequentemente, deten-

tor da capacidade de produzir leis dentro do seu território. 

Não obstante, este sistema entrou em colapso, em especial, a partir 

da segunda metade do século XX, pelo advento dos processos de transna-

cionalização e globalização. Ao propor uma nova lógica de funcionamento 
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“Transnacionalismo e Circulação de Modelos Jurídicos” e “Ética, Cidadania e Sustentabilidade”; vinculados ao Pro-
grama de Pós-Graduação Strictu Sensu - Mestrado em Direito - da Faculdade Meridional - IMED. Graduado em 
Direito pela Faculdade Meridional - IMED. Advogado (OAB/RS). E-mail:polis.g@outlook.com. 
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Social” (IMED). Advogado. E-mail: felipevdias@gmail.com. 

mailto:felipevdias@gmail.com


Lucas da Silva Santos; Gustavo Polis; Felipe da Veiga Dias | 31 

 

social, pautada pela grande circulação entre fronteiras de pessoas, capitais, 

bens e serviços, o fenômeno da globalização/transnacionalização passou a 

fomentar uma comunhão de ideias, nos mais variados campos, entre locais 

anteriormente incomunicáveis. O Direito, evidentemente, não ficou imune 

a esses movimentos. 

 Em razão disso, o presente trabalho possui como temática a prolife-

ração dos discursos punitivistas em face do processo de 

transnacionalização do jurídico. A indagação que orienta esta pesquisa é: 

A disseminação dos discursos punitivistas possui relação direta com o 

crescente processo de transnacionalização dos assuntos jurídicos? Tem-se 

como hipótese para uma possível resposta ao problema que o alastra-

mento da retórica punitivista em nível global é sintoma do processo de 

transnacionalização do Direito iniciado a partir da segunda metade do sé-

culo XX.  

Assim, se dispõe à busca pelos questionamentos acima, através da 

utilização do método hipotético-dedutivo de pesquisa, com embasamento 

em pesquisas e análises bibliográficas, para que se alcance o objetivo cen-

tral do presente artigo, que é demonstrar a íntima relação de causa e efeito 

entre os processos de globalização e transnacionalização do Direito com a 

disseminação de discursos de caráter punitivista. 

A pesquisa se divide em duas etapas, dispostas da seguinte forma: a) 

Globalização e Transnacionalização Cultural-Jurídica, onde serão aborda-

dos as principais considerações acerca do cenário da globalização e da 

transnacionalidade, bem como os seus efeitos imediatos na produção do 

Direito; b) Sociedade Securitária e a Expansão da Racionalidade Punitiva, 

nessa etapa, busca-se apresentar como se dá a ampliação da malha penal 

e a consequente redução do Estado-social, apoiadas nos discursos dos ris-

cos/medo do crime. Além disso, como as narrativas de controle 

emergencial desses riscos visam legitimar que a exceção se torne perma-

nente.  
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1. Globalização e transnacionalização cultural-jurídica 

 

O conceito de globalização pode ser lido de diferentes formas, entre-

tanto, pode-se afirmar, de certa forma, que este fenômeno é o ápice do 

processo de internacionalização do capitalismo. Porém, conforme Milton 

Santos, para entendê-la se faz necessário a abordagem de dois elementos 

fundamentais: as técnicas e a política4. Verifica-se que há erro grosseiro 

por parte da história quando estes dois conceitos são considerados sepa-

radamente, pelo fato de serem indissociáveis e complementares entre si.  

Ao final do século XX, em razão do desenvolvimento tecnológico e 

científico, o sistema de técnicas passou a ser pautado pelo desenvolvi-

mento da tecnologia da informação. Com isso, houve a construção de um 

elo entre os diferentes tipos de técnicas e, ao mesmo tempo, as disseminou 

globalmente5.  

A globalização não é, entretanto, o resultado desse novo sistema téc-

nico, ela é, também, o que se extrai das ações que garantem a emergência 

de um mercado global, o qual encabeça grande parte dos processos políti-

cos a partir de meados do século XX6. O esqueleto da atual globalização 

pode ser compreendido pelos seguintes fatores: a) unicidade da técnica; b) 

a convergência dos momentos; c) a cognoscibilidade do planeta; e d) a 

mais valia global como motor da história. 

Ao granjear terreno a globalização deu lugar a profundas mudanças, 

as quais passaram a determinar rupturas históricas e epistemológicas que 

abalaram as formas de agir e pensar da contemporaneidade. O direciona-

mento cada vez mais unívoco no sentido de um processo organizativo da 

produção, pautada por bases transnacionais, insurgiu movimentos con-

correnciais de controle dos mercados e dos recursos mundiais, dentro de 

 
4 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização – do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: 
Record, 2006. p. 12. 

5 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização – do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: 
Record, 2006. p. 12. 

6 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização – do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: 
Record, 2006. p. 12. 
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uma ótica privatista, fugindo aos olhos dos Estados Nacionais7. Nesse novo 

emaranhado das relações entre o público e o privado, revelam-se os Esta-

dos-Nação muito grandes para coisas pequenas e muito pequenos para 

coisas grandes. 

Os processos de globalização, notadamente e de maneira crescente, 

construíram um mercado mundial e com ele uma nova ordem supra e 

transnacional que permite a livre circulação dos capitais, mercadorias, dos 

bens e serviços8. Cria-se, dessa forma, um espaço de poder hegemônico de 

natureza técnica, econômica e financeira que se espalha de maneira expo-

nencial ao redor do globo, paulatinamente demonstrando a redução/crise 

do Estado e instituindo instrumentos de governança global. 

Ao final de 1945 as fronteiras terrestres que dividiam os países não 

mais significavam um obstáculo para o intercâmbio cultural e jurídico en-

tre estes. Em função do grande desenvolvimento das tecnologias e da 

própria economia, criaram-se espaços onde os Estados, rígidos da forma 

que classicamente os concebemos, não foram capazes de suprir as regula-

mentações necessárias para a vida cotidiana, fazendo caminho para que 

outros atores, a partir de interesses transnacionais, tomem essas lacunas 

para si e, por consequência, as estruturas estatais entraram em um pro-

cesso de ruptura9. 

Assim, emerge uma ordem global impulsionada pela ideia de plura-

lismo jurídico. Esta ordem não possui um caráter unitário, é desprovida 

de uma estruturação específica, ou seja, um Direito entre o público e o 

privado, alocado entre a esfera nacional e a supranacional, denominado 

Direito Transnacional, que espraia seus conceitos e discursos de maneira 

uniforme através das fronteiras nacionais. 

 
7 SANTO, Davi do Espírito. Criminalidade organizada transnacional: a genealogia de um discurso de poder. Revista 
Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.7, 
n.3, 2012. p. 1.744. 

8 STAFFEN, Márcio Ricardo. Interfaces do Direito Global. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. p. 32. 

9 STAFFEN, Márcio Ricardo. Interfaces do Direito Global. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. p. 33. 
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A globalização do jurídico propicia instrumentos para a construção 

de canais de abertura e interpenetração de preceitos normativos elabora-

dos por agentes de matriz público/privado, que além da contribuição na 

construção da norma, em razão da capacidade de ação que possuem, to-

mam para si atribuições de controle e correição, junto ou em substituição 

das funções próprias do Estado10. 

Em adendo, é importante inferir que essa globalização jurídica traz 

aberturas de inflexão de poder (sejam de agentes públicos ou particulares), 

com a realização de fundamentações discutíveis em benefício de determi-

nados agentes ou organizações. Isso pode ser evidenciado no adendo no 

acordo sobre dados conhecido como TISA (Trade in Services Agreement), 

no qual as previsões abusam da generalidade jurídica sobre o assunto, pois 

basicamente, em nome da segurança nacional, legitimam qualquer Estado 

a fazer tudo que for necessário, inclusive ignorar direitos humanos e todas 

as demais previsões do acordo11. Pela envergadura de tal poder, a replica-

ção de modelos jurídicos é cada dia mais frequente na realidade política-

jurídica global. Nessa esteira, pontua Márcio Ricardo Staffen: 

 

Em linhas gerais, a globalização promove radical mudança nos poderes em 

operação nos mais diversos níveis, incluindo o poder ideológico, institucional 

e normativo, com as respectivas interações sociais que a todo momento en-

contram novos arranjos. O poder dos ordenamentos jurídicos estatais de 

produzir o próprio Direito em forma absoluta está gradualmente se redimen-

sionando, reformulando a própria categoria histórica e política da soberania 

nacional na direção de uma caracterização ainda de híbrida matriz12. 

 

Dessa forma, fica evidente que os processos de transnacionalização e 

globalização, ao influírem tão fortemente na produção jurídica, dão ao Di-

reito um caráter mais fluido. Isso porque o que se produz no sistema 

 
10 STAFFEN, Márcio Ricardo. Legislar por indicadores: a iniciativa legislativa brasileira anticorrupção conforme a 
influência de atores transnacionais. Revista de informação legislativa, v. 56, p. 169-193, 2019. p. 173. 

11 MOROZOV, Evgeny. Big tech: a ascensão dos dados e a morte da política. São Paulo: Ubu Editora, 2018. p. 74. 

12 STAFFEN, Márcio Ricardo. Legislar por indicadores: a iniciativa legislativa brasileira anticorrupção conforme a 
influência de atores transnacionais. Revista de informação legislativa, v. 56, p. 169-193, 2019. p. 174. 
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legislativo brasileiro pode passar a influenciar diretamente outros siste-

mas jurídicos estrangeiros e vice versa.  

Em consonância com as considerações acima dispostas, o tópico a se-

guir tratará, especificamente, acerca da expansão da racionalidade 

punitiva na esteira do fenômeno da transnacionalização do Direito e suas 

tendências legislativas.  

 

2. Sociedade securitária e a expansão da racionalidade punitiva 

 

Os atentados terroristas que ocorreram nos maiores centros urbanos 

do mundo no início dos anos 2000 acionaram sinais de alerta em diversos 

países nas políticas de segurança, suscitando discussões acerca da real ca-

pacidade dos poderes públicos em apresentar defesas e respostas efetivas 

contra esse fenômeno13. 

Com efeito, os discursos de combate ao que se ajustou chamar de ter-

rorismo internacional perpassam pela necessária condição de mitigação 

dos limites da dominação que pode ser operada pelos órgãos estatais. 

Logo, a relativização de garantias, tais como: o direito à liberdade e à inti-

midade, passaram a ser aceitas e legitimadas como indispensáveis em 

favor de uma “eficácia” que o enfrentamento desse fenômeno complexo 

requer14. 

Nos Estados Unidos da América iniciou-se uma política governamen-

tal voltada para a insegurança social, tal política foi apresentada como 

paradigma para os outros países desenvolvidos na qual basicamente de-

mandava-se a substituição do Estado-social para o Estado-Penal, com isso, 

as prioridades orçamentais, discursivas dos governos foram redireciona-

das para intensificação de uma racionalidade que privilegia a expansão do 

catálogo penal15.  

 
13 WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. A produção da vida nua no estado de guerra global. Revista da Faculdade 
de Direito UFPR, v. 60, n. 1, p. 117-136, 2015. p. 118. 

14 WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. A produção da vida nua no estado de guerra global. Revista da Faculdade 
de Direito UFPR, v. 60, n. 1, p. 117-136, 2015. p. 118-119. 

15 WACQUANT, Loïc. Bourdieu, Foucault e o Estado penal na era neoliberal. Revista Transgressões, Natal, v.3, n. 1, 
2015. p. 8. 
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Os contornos de uma sociedade securitária em nível mundial apre-

sentam configurações da punitividade em seus variados aspectos, não 

apenas institucionais, evidenciando um amplo vetor de representação de 

poder político pronto a ser alimentado por imensuráveis interesses16. 

 

O jogo permanente entre liberdade e segurança e que está no âmago dessa 

nova razão governamental, da economia de poder própria do liberalismo. Ar-

bitrar a liberdade e a segurança em torno da noção de perigo, ter o governo 

como gestor dos perigos nada mais representa que uma das implicações fun-

damentais do liberalismo: o estímulo ao “viver perigosamente”17. 

 

Por tais razões, dentre a infinitude de possíveis explicações dadas 

acerca das tendências punitivas nos últimos anos, destacam-se aquelas que 

se direcionam no crescimento das taxas de criminalidade, modernidade 

tardia, rápida ascensão do neoliberalismo18 e em particularidades locais e 

normas institucionais19.  

As pesquisas centradas nas influências das tendências transnacionais 

(globalização e modernidade tardia) demonstram, de forma exemplifi-

cada, o afrouxamento das fronteiras terrestres, cada vez mais frágeis, de 

forma a propiciar uma transferência das ideais punitivas entre diferentes 

países.20 

Frisa-se que a globalização não se restringe apenas ao âmbito das re-

lações econômicas, mesmo que essa seja sua característica prevalente, a 

transnacionalização dos mais variados processos refletem em diferentes 

 
16 AMARAL, Augusto Jobim do. A vertigem da ostentação penal. Revista NEJ - Eletrônica, vol. 18 - n. 3 - p. 500-
517/set-dez 2013, p. 500. 

17 MARTINS, Fernanda; AMARAL, Augusto Jobim do. Exceção, Governamentalidade e políticas de segurança. Revista 
de Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória, v.18, n.2, p. 153-178, mai./ago. 2017. p. 158. 

18 O termo neoliberalismo é polissêmico, pois, segundo Gamble, nunca houve um neoliberalismo. O uso inicial se deu 
por Alexander Rüstow na década de 1930, no contexto do pensamento liberal que surgia em contraste ao interven-
cionismo estatal que se tornou comum nas primeiras décadas do século XX. Em 1938, numa Conferência realizada 
em Paris, sugeriu-se a criação de um centro internacional para promover a renovação do liberalismo clássico. As 
ideais ali estabelecidas tiveram de ser adiadas com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, sendo retomadas posteri-
ormente, em 1947, quando da criação da Sociedade Mont Pèlerin, berçário das ideais neoliberais do século XX. BELL, 
Emma. Criminal justice and neoliberalism. Hampshire/New York: Palgrave Macmillan, 2011. p. 139. (tradução 
nossa). 

19 BELL, Emma. Criminal justice and neoliberalism. Hampshire/New York: Palgrave Macmillan, 2011. p. 133. 

20 BELL, Emma. Criminal justice and neoliberalism. Hampshire/New York: Palgrave Macmillan, 2011. p. 133-134. 
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decisões (políticas e sociais) que passam a ser tomadas a partir dos inte-

resses mercadológicos. 

 Nesse contexto, a sociedade de risco21 formada pelas novas insegu-

ranças e incertezas: imigração, ameaças ambientais, danos sociais 

provocados por Estados e Mercados, precarização das relações de trabalho, 

inclinam-se a transformar os indivíduos mais inflexíveis com o risco apre-

sentado pelo crime e a criminalidade22. Importante dizer que a noção de 

risco é uma construção que indica um modo de governar e ser governado. 

Isso conduz a compreensão de que tal ideia não apresenta uma incerteza 

completa e sim uma administração desses fenômenos, ou seja, há gestão e 

controle desses riscos23. 

As demandas punitivas reduzem o papel do Estado-social, com a fi-

nalidade de ampliar a utilização do Direito Penal, com isso, apoiadas nos 

medos dos riscos do crime, o Estado Penal se agiganta sustentando-se em 

uma racionalidade de que a partir da expansão da malha penal seria pos-

sível superar/conter a criminalidade. 

Os traços da sociedade de risco são substanciais para as discussões 

sobre o direito penal e as políticas criminais da atualidade. A partir da 

constatação, gestão e controle dos riscos, promove-se a atenuação dos 

princípios democráticos e a sua consequente substituição por princípios de 

segurança repressivos/autoritários24. 

Esse novo padrão punitivo segundo Amoore, se observa na atuação 

de segurança pública interna com base em dispositivos tecnológicos, em 

especial algoritmos. Segundo o autor se utiliza o que se chama de decisões 

 
21 A sociedade de risco é a terminologia dada por Beck para definição dos novos padrões de perigo e insegurança que 
atingem a sociedade e alçariam a um novo período da modernidade, já que haveria não mais apenas a distribuição 
de riqueza, mas sim de riscos (não previstos e desconhecidos). BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a outra 
modernidade. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 23. 

22 BELL, Emma. Criminal justice and neoliberalism. Hampshire/New York: Palgrave Macmillan, 2011. p. 134. 

23 AMOORE, Louise. The politics of possibility: risk and Security beyond probability. London: Duke University 
Presse, 2013. p. 7-41. 

24 MASI, Carlo Velho. A crise de legitimidade do direito penal na sociedade contemporânea. Dissertação (Mes-
trado em Ciências Criminais) – Curso de Pós-Graduação em Ciências Criminais, Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014. p. 274. 
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em árvore, realizando diversas suposições sobre comportamento e carac-

terísticas, o que leva a, por exemplo, delimitar perfis raciais, fisionômicos 

ou religiosos25. Dito isso a lógica matemática de risco não tem em essência 

uma conotação discriminatória (embora não exista tecnologia neutra), 

mas os dados que alimentam esses instrumentos, foram historicamente 

construídos com processos de desigualdade e servem assim como justifi-

cação (agora tecnológica) para sua continuidade a aprofundamento. 

A globalização e a consequente sociedade de risco possibilitam o sur-

gimento do sentimento de medo e da insegurança generalizada, sendo que 

diariamente amplia-se o catálogo dos riscos. Assim, novas ameaças sur-

gem ou se atualizam, por tais razões, o processo de expansão do poder 

punitivo vivenciado em âmbito mundial pelo Direito Penal, busca aperfei-

çoar dispositivos de controle e disciplina contra às classes subalternas26. 

A partir da insegurança gerada pelo processo de globalização, veri-

fica-se um crescimento na utilização tanto simbólica como instrumental 

do Direito Penal. Por um lado, descriminaliza-se os intitulados crimes an-

tiglobalização (descaminho, evasão de divisas, etc.), ou seja, à circulação 

de mercadorias é facilitada, e por outro lado, constata-se uma tendência 

global em criar novos tipos penais, aumento das penas já existentes e re-

lativização das garantias penais e processuais tradicionais do Estado 

Democrático de Direito27. 

Importante ressaltar que a mídia possui papel relevante na 

disseminação dos discursos do medo/risco, incrementando uma cultura 

da punição nos diversos países do globo. A ampliação do poder punitivo 

do Estado é geralmente respaldada pelas narrativas midiáticas que 

 
25 AMOORE, Louise. The politics of possibility: risk and Security beyond probability. London: Duke University 
Presse, 2013. p. 51. 

26 WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. A dimensão (des)humana do processo de expansão do direito penal: o 
papel do medo no e do Direito Punitivo brasileiro e o disciplinamento das classes populares. Dissertação (Mestrado 
em Direito) – Curso de Pós-Graduação em Direito, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2010. p. 17-
20. 

27 AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. Tendências do controle penal na época contemporânea: reformas penais no 
Brasil e na Argentina. São Paulo em Perspectiva, 2004. p. 47. 
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corroboram o senso comum de que a criminalização de condutas se daria 

como uma resposta eficiente para os problemas sociais. 

O avanço dessa cultura do medo, sustentada pela mídia e associada 

com as agências oficiais de controle social, tem como reflexo não apenas o 

fortalecimento do senso comum sobre o crime e a criminalidade, mas a 

transformação da percepção social sobre os riscos e os perigos. Dessa 

forma, provoca-se a produção e reprodução desigual dos sentimentos de 

medo e insegurança28.  

Ademais, o discurso penal é o lugar no qual revela-se rapidamente os 

desejos, anseios mais profundos, que visam justificar/legitimar a punição, 

ainda que dessa linguagem se manifestem os melhores objetivos, como 

assegurar a segurança pública, redução da criminalidade. No entanto, tais 

discursos que seduzem pelas suas promessas ilusórias, mesmo que reves-

tidos das “melhores intenções”, não revelam, apenas aquilo que 

exteriorizam, mas ocultam seu verdadeiro desejo, isto é, pelo que se luta, 

o anseio do controle, o poder do qual se quer se apropriar29. 

 Do mesmo modo, viabiliza-se a criação de uma assepsia social devido 

a imprescindibilidade de controle das ameaças do crime, trata-se do con-

trole de grupos definidos como perigosos e partindo dessa concepção 

priorizam-se valores como a segurança, mesmo que isso signifique a su-

pressão de direitos e garantias para determinados grupos sociais30. Nesse 

sentido: “O discurso do atual modelo de intervenção punitiva demonstra 

um meio de controle social que conserva a violência ferindo direitos hu-

manos, causando mais desigualdades sociais e exclusões”31. 

 
28 BUDÓ, Marília de Nardin. Mídias e discursos do poder: a legitimação discursiva do processo de encarceramento 
da juventude pobre no Brasil. Tese (Doutorado em Direito) – Curso de Pós-Graduação em Direito, Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, 2013. p. 251. 

29 AMARAL, Augusto Jobim do. A vertigem da ostentação penal. Revista NEJ - Eletrônica, vol. 18 - n. 3 - p. 500-
517/set-dez 2013, p. 501. 

30 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Pelas mãos da criminologia: o controle penal para além da (des)ilusão. Rio 
de Janeiro: Revan, 2012. p.166. 

31 DIAS, Felipe da Veigas; ZAMBAM, Nereu José; SILVEIRA, Alexandre Marques. A insustentabilidade social violadora 
de direitos humanos no modelo de controle penal e a privação das capacitações (capabilites). Pensar, Fortaleza, v. 
24, n.4, p. 1-14, out/dez. 2019. p.05. 
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Fundamental notar que em termos gerais a nova penalogia sustenta-

se no risco e não apenas na disciplina, de forma que se rompe com a noção 

de indivíduo, convertendo-o em itens passíveis de análise de risco (quan-

tificação e gerenciamento da vida). Soma-se a frustração neoliberal envolta 

das finalidades do modelo de Estado-social em atingir uma sociedade livre 

de riscos, em conjunto com a ideia fantasiosa de governança inteligente e 

que não possui efeitos colaterais32. 

Em suma, pode-se apontar que os discursos punitivos ao redor do 

mundo se repetem ou se atualizam com novas nomenclaturas. Os disposi-

tivos de controle/vigilância se operacionalizam conforme as emergências 

atuais (terrorismo, tráfico de drogas, crime organizado, etc.), desse modo, 

em nome da segurança e a partir da ideologia da defesa social, permite-se 

o exercício permanente do Estado de exceção.  

 

Conclusão 

 

O debate apresentado por este artigo tem como objeto central a pro-

liferação de discursos punitivos em face do processo de 

transnacionalização do jurídico. Posto isso a problematização proposta na 

pesquisa se concretiza em: A disseminação dos discursos punitivistas pos-

sui relação direta com o crescente processo de transnacionalização dos 

assuntos jurídicos? Busca-se responder esse questionamento através do 

método hipotético-dedutivo, com embasamento em pesquisas e análises 

bibliográficas. 

A ideia e o significado de globalização podem ser entendido de várias 

maneiras, outrossim, pode-se afirmar, segundo os critérios de Milton San-

tos, que este fenômeno é o resultado final do processo de 

internacionalização que o capitalismo fora submetido. A globaliza-

ção/transnacionalização que se observa hoje é resultado, segundo o 

 
32 AMARAL, Augusto Jobim do; DIAS, Felipe da Veiga. Surveillance e as “novas” tecnologias de Controle biopolítico. 
Veritas (Porto Alegre), v. 64, n. 1, 2019. p.17. 
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supracitado autor, baseia-se na união de duas categorias: a) técnica; e b) 

política.  

Com isso, tem-se que a partir do exponencial desenvolvimento das 

técnicas (tecnologias), impulsionadas e legitimadas por uma política pau-

tada pela ideia de racionalidade técnica, formou-se o tipo de globalização 

característica do atual período histórico.  

Pode-se concluir, desse modo, que advento da transnacionalização e 

globalização alteraram profundamente as bases de produção e entendi-

mento da ciência jurídica a partir de meados do século passado. 

Notadamente, tais processos passaram a influir fortemente nas constru-

ções legislativas e nos discursos normativos ao redor do mundo, de modo 

que, na esteira da transnacionalização, essas tendências normativas se es-

praiam ao redor do globo, permitindo que alterações legislativas 

desenvolvidas em sistemas estranhos ao brasileiro passem a influenciá-lo 

direta ou indiretamente e vice-versa. 

Em síntese, por fim, a disseminação do medo e dos riscos provenien-

tes do crime e da criminalidade, tem como função a contaminação da 

sociedade e dos diversos atores da intervenção penal. Assim, com a trans-

nacionalização dos riscos e das inseguranças apagam-se as fronteiras 

delineadas, com efeito, não apenas os discursos punitivistas se proliferam, 

mas igualmente os dispositivos repressivos de controle e vigilância sobre 

as populações. 
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A tecnologia como dispositivo de expansão da 

discriminação social, racial e de gênero 
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Introdução 

 

Com o avanço da desigualdade social, e da desvalorização do trabalho 

formal no Brasil, as pessoas de classe social mais baixa, sobretudo as pes-

soas negras e indígenas, estão sendo obrigadas a aceitarem qualquer tipo 

de trabalho, geralmente exaustivos, e aqueles em que a remuneração re-

cebida não é suficiente nem mesmo para a subsistência desses (as) 

trabalhadores (as). A chamada “uberização” do trabalho é um reflexo do 

neoliberalismo, com a ajuda da tecnologia, que colaboram cada vez mais 

com a precariedade dos ambientes de trabalho. 

Além da influência do sistema econômico, é necessário partir de um 

recorte interseccional para melhor compreender essa estrutura de explo-

ração. Os dados atuais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2018) informam que as mulheres (brancas e negras) trabalham cerca de 

 
1 Pós-doutor em Ciências Criminais pela PUC/RS. Doutor em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) 
com período de Doutorado Sanduíche na Universidad de Sevilla (Espanha). Professor do Programa de Pós-Graduação 
em Direito da Faculdade Meridional (IMED) – Mestrado. Professor do curso de Direito da Faculdade Meridional 
(IMED) – Passo Fundo – RS. Brasil. Coordenador do Grupo de Pesquisa “Criminologia, Violência e Sustentabilidade 
Social”. Advogado. ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-8603-054X. E-mail: felipevdias@gmail.com. 

2 Graduada em Direito pela Faculdade Meridional (IMED). Integrante do Grupo de Pesquisa “Criminologia, Violência 
e Sustentabilidade Social”. Advogada. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4042-329X. E-mail: patri-
cia_silva.7@hotmail.com. 
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três horas semanais a mais do que os homens (brancos e negros), estudam 

mais, contudo, recebem 70% a menos do que os homens brancos. Nesse 

contexto, o recorte racial e de gênero aparece como fundamental para ana-

lisar esses dados, principalmente para identificar de que forma cada 

opressão colabora para a desigualdade social no país. 

Diante disso, o presente trabalho possui o objetivo de demonstrar de 

que forma a tecnologia e o neoliberalismo ajudam a ocultar a desigualdade 

social, racial e de gênero no Brasil, respondendo a seguinte pergunta: 

como ocorrem as ocultações tecnológicas que fundamentam novos proces-

sos de discriminação social, racial e de gênero? 

Na primeira parte do trabalho será apresentado o avanço da desigual-

dade social, racial e de gênero no país, no período pós-colonial e ex-

escravagista. Na segunda parte será analisado de que forma o neolibera-

lismo e a tecnologia estão sendo utilizados para criar novas metodologias 

de opressão ou dispositivos de poder. A metodologia utilizada será a revi-

são exploratória da bibliografia, por meio do método predominantemente 

dedutivo, e com ênfase na técnica de pesquisa da documentação indireta. 

 

1 A desigualdade social brasileira e suas intersecções raciais e de 

gênero 

 

O objetivo do presente trabalho, é verificar de que forma as novas 

tecnologias trabalham para ocultar a desigualdade racial e de gênero no 

país. No entanto, para melhor entendimento de como as estruturas domi-

nantes tiveram papel fundamental para atingir o nível de desigualdade 

social atual, é importante ser feito um recorte de raça e de gênero nesses 

estudos. A desigualdade aqui enfrentada inclui além da desigualdade social 

propriamente dita, a falta de oportunidades, e até mesmo de acesso à sa-

úde, à educação, à moradia digna, ao transporte e ao lazer3. 

Se torna importante contextualizar que o período pós-escravidão no 

Brasil foi emblemático para a construção de uma estrutura dominante que 

 
3 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Sobre o autoritarismo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. 
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oprime e exclui pessoas negras e pobres. O “mito da democracia racial”, 

introduzido em 1930 no país por Gilberto Freyre, foi crucial para que o 

país se eximisse de promover qualquer política pública para reparação de 

todos os males causados à população negra brasileira4. A miscigenação das 

raças foi fundamental para que fosse elevado o índice de integração social, 

e esse fator colaborou para a criação de um mito de igualdade racial5. 

Foi somente em meados de 1950, por um projeto de pesquisa impul-

sionado pela UNESCO que estudiosos (as) brasileiros (as) iniciaram os 

estudos sobre a desigualdade social, dando enfoque nas desigualdades uti-

lizando o critério de cor6. Durante muito tempo foram ofuscados os 

estudos desenvolvidos por intelectuais negros (as) que denunciavam uma 

ligação umbilical entre a desigualdade social, o racismo e o avanço do ca-

pitalismo. Fernandes7 relata em sua obra como o período após a abolição 

e instalação da República no país foi cruel para a população negra, princi-

palmente pelas oportunidades de trabalho destinadas à população negra 

naquela época. 

Nesse contexto, importante destacar, fazendo um recorte intersecci-

onal, alguns meios de controle social utilizados pelo capitalismo para 

descartar corpos não úteis a esse sistema excludente e desigual. Desse 

modo, é possível destacar três formas de controle dos corpos e populações 

atualmente, numa prática de biopoder8 (promovendo a vida com base em 

um corte racial) e necropolítica9, indicando que as pessoas negras pos-

suem, em sua maioria, três destinos. A morte, haja vista ser a população 

que mais morre no Brasil, denominado como genocídio da população ne-

gra por Flauzina10. As prisões, tendo em vista, tanto os homens negros 

 
4 GONZALEZ, Lélia; HASENBALG, Carlos Alfredo. Lugar de negro. Editora Marco Zero, 1982. 

5 FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos. Global Editora e Distribuidora Ltda, 2015. p. 26. 

6 FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos. Global Editora e Distribuidora Ltda, 2015. p. 21. 

7 FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos. Global Editora e Distribuidora Ltda, 2015. p. 26-30. 

8 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 294. 

9 MBEMBE, Achile. Necropolítica. Biopoder, soberania, estado de exceção, política de morte. 2 ed. São Paulo: N1 
edições, 2018.  

10 FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo negro caído no chão: sistema penal e o projeto genocida do Estado brasi-
leiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2008. 
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quanto as mulheres negras, serem os (as) que mais ocupam esses espaços, 

por ocorrência da grande seletividade do sistema penal, e sua crise estru-

tural11. E, por fim, serem aqueles e aquelas que estão destinados (as) à 

informalidade, e aos denominados subempregos, conforme dados atuais 

do IBGE12, nomeados (as) pelo neoliberalismo como microempreendedo-

res, ou empreendedores de si mesmos (as). 

Apesar de não existirem dados oficiais abrangentes de um contexto 

nacional, pesquisadores e pesquisadoras focaram em trabalhos locais para 

relatar o período pós abolição do Brasil. Sanches13 estudou durante o perí-

odo de 1900 a 1950, qual foi o destino das mulheres negras moradoras de 

Salvador - BA. Em seu estudo, identificou que a maioria das mulheres ne-

gras ao serem libertas tinham o destino do trabalho doméstico nas casas 

das pessoas com algum poder aquisitivo, além de algumas terem desen-

volvido atividades como bordadeiras, costureiras, dentre outras14. Em sua 

pesquisa, ela ainda identificou que muitas adolescentes negras eram envi-

adas para trabalhar como domésticas a partir dos 12 anos de idade, como 

forma de manter a própria subsistência, e muitas vezes ainda ajudar com 

o sustento da própria família. 

Alguns trabalhos sobre esse período denunciam que os homens es-

cravizados após serem libertos, foram substituídos por trabalhadores 

imigrantes da Europa, em um processo de embranquecimento da popula-

ção brasileira15. Sendo assim, alguns desempenhavam pequena agricultura 

familiar, sem, contudo, desenvolver um papel econômico relevante para a 

economia nacional.  

 
11 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema penal. Rio de 
Janeiro: Revan, 1991. 

12 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
Divulgação Especial Mulheres no Mercado de Trabalho. Brasília, 2019. 

13 SANCHES, Maria Aparecida P. Fogões, pratos e panelas: poderes, práticas e relações de trabalho doméstico, Sal-
vador, 1900-1950. Dissertação. Salvador: UFBA, 1998. 

14 SANCHES, Maria Aparecida P. Fogões, pratos e panelas: poderes, práticas e relações de trabalho doméstico, Sal-
vador, 1900-1950. Dissertação. Salvador: UFBA, 1998. p. 25. 

15 MATTOS, Hebe Maria; RIOS, Ana Maria. O pós-abolição como problema histórico: balanços e perspectivas. TOPOI, 
v. 5, n. 8, jan.-jun. 2004. p. 174. 
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Algumas profissões como balconistas, faxineiros e guarda-livros es-

tavam reservadas somente para os brancos e "morenos", ou melhor, para 

os negros de pele clara, “expressando o preconceito e a hierarquização pela 

cor que existia no preenchimento de vagas nessas atividades”. Nos serviços 

públicos, os únicos cargos em que eram comumente aceitas pessoas ne-

gras, era na polícia e no corpo de bombeiros, pois eram trabalhos de menos 

prestígio para a sociedade naquela época16. 

Essa realidade pós abolição é fundamental ser analisada para ser con-

textualizado o mercado de trabalho atual no Brasil, sobretudo com o 

avanço do capitalismo e do neoliberalismo, como continuidade do coloni-

alismo no país. 

Coadunado com as parcas oportunidades de trabalho para a popula-

ção pobre e negra, o crescimento da população carcerária colabora cada 

vez mais para a desigualdade social. Com a terceira maior população car-

cerária do mundo e, segundo último levantamento do INFOPEN de junho 

de 201717, cerca de 63,64% a população carcerária masculina é composta 

por homens negros ou pardos18, isso demonstra que o país ainda traz con-

sigo reflexos da escravidão e de segregação da população negra. Ao fazer 

um recorte de gênero no sistema penal brasileiro, o INFOPEN Mulheres 

informa que 62% (sessenta e dois por cento) da população prisional femi-

nina é composta por mulheres negras, e o Brasil ocupa a quarta posição 

de maior encarceramento de mulheres no mundo19. 

Toda essa carga histórica reflete hoje nas oportunidades de trabalho 

para a população negra e pobre no Brasil. Os dados nacionais indicam que 

 
16 SANCHES, Maria Aparecida P. Fogões, pratos e panelas: poderes, práticas e relações de trabalho doméstico, Sal-
vador, 1900-1950. Dissertação. Salvador: UFBA, 1998. p. 28 – 29. 

17 DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de Informações Pe-
nitenciárias. INFOPEN. Brasília, 2019. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/ 
infopen/infopen>. Acesso em: 05 abr. 2020. 

18 Para a escritora e ativista do feminismo negro, Sueli Carneiro, a construção da categoria de “pardo” pelos índices 
oficias, seria uma forma de embranquecimento, sobretudo porque afasta a pessoa da classificação de negro, ocasio-
nando uma falsa percepção acerca da realidade dos fatos envolvendo raça. CARNEIRO, Sueli. A miscigenação racial 
no Brasil. In: Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. São Paulo. Selo Negro: 2011. p. 66 – 69. 

19 DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de Informações Pe-
nitenciárias. INFOPEN Mulheres. Brasília, 2017. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/ 
infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf>. Acesso em: 05 abr. 2020. 



Felipe da Veiga Dias; Patrícia Silveira da Silva | 47 

 

a população negra trabalha mais, e têm menos acessos à educação, os me-

nores salários, o menor acesso à saúde e a que menos participa do Produto 

Interno Bruto (PIB)20. Sobre os salários foi verificado que “o rendimento 

médio da população ocupada de cor preta ou parda correspondia, em mé-

dia, a 60,0% daquela de cor branca”21. Ao fazer um recorte de raça e de 

gênero em comparação com os cargos desempenhados no mercado de tra-

balho, os dados revelam que os cargos de gerência e de intelectuais 

científicos tinham as maiores proporções de pessoas brancas, enquanto os 

trabalhos desenvolvidos por operários e outros ofícios registravam as 

principais participações de trabalhadores da cor preta ou parda22. 

Esses dados demonstram que o avanço do capitalismo na sociedade 

brasileira, foi ocasionado pela ausência de políticas públicas de reparação 

e de integração social das pessoas mais afetadas pela desigualdade no país. 

Além disso, importante destacar que as condições dos empregos tendem a 

piorar quando governos de extrema-direita assumem o poder, visto que 

os objetivos do Estado irão se confundir com os objetivos da economia, 

para que não seja desmascarada para a grande sociedade a influência das 

grandes empresas no rumo da governança, típico de um governo neolibe-

ralista23. 

As consequências desses dados estão verificadas nas condições subu-

manas em que estão submetidas grande parte da população brasileira que 

ocupa os trabalhos informais. Até o ano de 2015, as empregadas domésti-

cas não possuíam qualquer legislação trabalhista que regulamentasse o 

seu vínculo empregatício e assegurasse qualquer direito. A lei complemen-

tar nº 150, de junho de 2015, foi promulgada pela presidenta Dilma 

 
20 LINDBERGH, Farias. Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito do Assassinato de Jovens. Brasília, 
DF, Senado Federal, 2016. p. 32. 

21 FONTOURA, Natália; LIRA, Fernanda; PINHEIRO, Luana; REZENDE, MARCELA. Os desafios do passado no tra-
balho doméstico do século XXI: reflexões para o caso brasileiro a partir dos dados da PNAS contínua. Rio de Janeiro: 
IPEA, 2019. p. 6. 

22 FONTOURA, Natália; LIRA, Fernanda; PINHEIRO, Luana; REZENDE, MARCELA. Os desafios do passado no tra-
balho doméstico do século XXI: reflexões para o caso brasileiro a partir dos dados da PNAS contínua. Rio de Janeiro: 
IPEA, 2019, p. 10. 

23 DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: 
Boitempo, 2016. 
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Rousseff (PT), após grande pressão dos movimentos sociais do país. A re-

gulamentação dessa profissão era de caráter urgente e necessário, tendo 

em vista que o Brasil possui o maior número de empregadas domésticas 

do mundo, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT)24 . 

Segundo um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Apli-

cada (IPEA) o perfil dessas trabalhadoras, em sua maioria são mulheres 

negras ou pardas e de baixa escolaridade. 

 

Se 6,2 milhões de pessoas, entre homens e mulheres, estavam empregadas no 

serviço doméstico, mais de 4 milhões eram pessoas negras – destas, 3,9 mi-

lhões eram mulheres negras. Estas, portanto, respondem por 63% do total de 

trabalhadores(as) domésticos(as). Ou seja, do ponto de vista do discurso, as 

mulheres negras “podem estar onde quiserem”; na prática, porém, a realidade 

as direciona, de maneira desproporcional, a trabalhos como o serviço domés-

tico remunerado, com toda a precariedade e exploração que lhe são 

característicos. Do total de ocupadas no mercado de trabalho, 18,6% das mu-

lheres negras exerciam trabalho doméstico remunerado, proporção que cai a 

10%, quando se trata de mulheres brancas (gráfico 2)25. 

 

Preta-rara, rapper, historiadora, turbanista, modelo e influenciadora 

digital, e ex-empregada doméstica, publicou o livro “Eu, empregada do-

méstica: a senzala moderna é o quartinho da empregada”, e nesse livro 

constam diversos relatos de situações horrendas que as trabalhadoras do-

mésticas ainda estão submetidas, apesar da promulgação da lei. Os relatos 

denunciam os tratamentos desumanos que estão submetidas essas traba-

lhadoras, uma carga histórica herdada do período de escravidão, não à toa 

a autora relaciona o “quartinho da empregada” como sendo a senzala mo-

derna. Dentre os diversos relatos, muitas ainda denunciam sobre a 

alimentação (ou a falta dela), haja vista as trabalhadoras domésticas não 

 
24 WENTZEL, Marina. O que faz o Brasil ter a maior população de domésticas do mundo. BBC BRASIL. Disponível 
em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43120953>. Acesso em: 04 mai. 2020. 

25 FONTOURA, Natália; LIRA, Fernanda; PINHEIRO, Luana; REZENDE, MARCELA. Os desafios do passado no tra-
balho doméstico do século XXI: reflexões para o caso brasileiro a partir dos dados da PNAS contínua. Rio de Janeiro: 
IPEA, 2019. p. 12. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43120953
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poderem sentar junto à mesa para almoçar, além de não poder utilizar o 

mesmo banheiro utilizado pelas patroas e pelos patrões26. 

A partir disso, pode-se afirmar que em tempos de pandemia global, 

como a causada pela Covid-19, os serviços prestados pelas trabalhadoras 

domésticas tendem a serem cada vez mais precarizados. No estado do 

Pará, o governador por meio do decreto estadual de nº 729/202027, definiu 

o serviço doméstico como essencial, desde que imprescindível para o cui-

dado de crianças, idosos, incapazes ou enfermos. Isso significa que os 

corpos dessas trabalhadoras podem ser expostos a esse vírus letal, sem 

que haja resistência por parte dos órgãos estatais, afinal de contas são 

identificáveis como corpos matáveis.  

Outra característica herdada do período escravocrata e pós-colonial, 

está relacionado aos empregos informais desempenhados por meio dos 

aplicativos digitais como a Uber, Garupa, 99 - táxi, I-food, entre outros. 

Apesar do altíssimo número de pessoas terem aderido a esses aplicativos 

como forma de prover a sua subsistência, os dados revelam que esse tipo 

de trabalho tem levado as pessoas à exaustão, sem que a caracterização de 

vínculo empregatício e qualquer garantia em caso de acidentes. Os dados 

de dezembro de 2019 revelados pelo IBGE, por meio da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua28, indicam que mais de três milhões 

de pessoas exercem essa atividade, com uma média de jornada de trabalho 

de dezesseis horas por dia. 

Verifica-se que decorrido cerca de 380 anos desde a abolição da es-

cravatura, os meios estruturantes de opressão se reinventaram por meio 

 
26 RARA, Preta. Eu, empregada doméstica: a senzala moderna é o quartinho da empregada. Belo Horizonte: Letra-
mento, 2019. 

27 BRASIL. DECRETO Nº 729, DE 5 DE MAIO DE 2020. Dispõe sobre a suspensão total de atividades não essenciais 
(lockdown), no âmbito dos Municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal, Santa Isabel do Pará, 
Santa Bárbara do Pará, Breves, Vigia e Santo Antônio do Tauá visando a contenção do avanço descontrolado da 
pandemia do corona vírus COVID-19. Disponível em: <https://www.sistemas.pa.gov.br/sisleis/legislacao/5578>. 
Acesso em: 14 mai. 2020. 

28 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
Divulgação Especial Mulheres no Mercado de Trabalho. Brasília, 2019 
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do avanço da tecnologia e de práticas neoliberais. Esse processo de reade-

quação e reinvenção dos meios de opressão será detalhado no capítulo a 

seguir. 

 

2. As discriminações do século XXI e sua ocultação tecnológica 

 

Com base nos pressupostos de composição da desigual realidade bra-

sileira, supramencionados, se adentra na verificação do atual contexto 

enfrentado pelas parcelas já vulnerabilizadas da população. 

Inicialmente cabe dizer que os dispositivos de poder que gerenciam a 

população no país são diversos, indo desde instrumentos de soberania (di-

tando a morte, especialmente de pessoas negras), de disciplina (vide o 

“sucesso” do superencarceramento por parte do sistema de justiça crimi-

nal), até o controle (na direção da vigilância ou da gestão geral dos 

desempenhos).  

Na atual governamentalidade29 tecnológica (biopolítica/tecnopolí-

tica), explica Berardi ocorreu a alteração de regimes orientados pela 

disciplina, onde as máquinas e dispositivos agiam externamente, regu-

lando normativa e institucionalmente os comportamentos (formação de 

corpos dóceis), passando-se assim, na atual tecnopolítica, para o incre-

mento do controle, realizado não por máquinas externas, mas sim internas 

e biopolíticas, ou seja, não há expressão, enquanto sujeito, sem tais supor-

tes técnicos. Significa que os sujeitos se autogerenciam, pois as máquinas 

foram internalizadas a vida em sociedade, tornando-se “signo, relação, lin-

guagem que modela seus falantes” (moldam-se subjetividades)30. 

 
29 FOUCAULT, Michel. Segurança, Território, População. Curso do Collège de France (1977-1978). São Paulo: Mar-
tins Fontes, 2008. p. 142 – 143. 

30 BERARDI, Franco. Depois do futuro. São Paulo: Ubu, 2019. p. 15. 
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A partir das dinâmicas existentes destaca-se o gerenciamento31 tec-

nológico, formando o que se compreende como a sociedade do controle32, 

a qual por vezes alimenta ainda mais a capacidade dos dispositivos anteri-

ores, ao perpetuar formas de domínio/opressão, conforme se vislumbra 

nas práticas de segurança em adição a captura do sistema penal. Todavia, 

tal forma gerencial da população costuma atuar de forma menos evi-

dente/flagrante (diferindo do poder soberano ou disciplinar), criando a 

ilusão da liberdade decisória individual, enquanto conduz a repetição de 

comportamentos desejáveis (normalização)33. 

No atual modelo de controle biopolítico/tecnopolítico o objetivo não 

é apenas conhecer os seres humanos, mas automatizá-los, o que se realiza 

segundo Zuboff34 por intermédio de poderes instrumentaristas, os quais 

trabalham “sua vontade através do meio automatizado de uma arquitetura 

computacional cada vez mais onipresente de dispositivos, coisas e espaços 

em rede ‘inteligentes’”. 

 

Tem surgido uma forma inédita de vida psíquica, apoiada na memória artifi-

cial e digital e em modelo cognitivos provenientes das neurociências e da 

neuroeconomia. Sendo que os automatismos psíquicos e tecnológicos não pas-

sam de duas faces da mesma moeda, vem se consolidando a ficção de um novo 

sujeito humano, “empreendedor de si mesmo”, moldável e convocado a se re-

configurar permanentemente em função dos artefatos que a época oferece35. 

 

Diante disso é extremamente relevante o alerta realizado por Noble 

ao aludir a importância de entender o funcionamento dos dispositivos de 

 
31 Autores como Gaulejac apresentam a própria concepção de gerenciamento como uma tecnologia de poder que 
estaria entre o capital e o trabalho, buscando “obter a adesão dos empregados às exigências da empresa e de seus 
acionistas. A gestão como ideologia que legitima uma abordagem instrumental, utilitarista e contábil das relações 
entre o homem e a sociedade”. GAULEJAC, Vincent de. Gestão como doença social: ideologia, poder gerencialista e 
fragmentação social. Aparecida/SP: Ideias e letras, 2007. p. 31. 

32 DELEUZE, Gilles. ‘Post-scriptum’ sobre as sociedades de controle. Conversações (1972 – 1990). São Paulo: Editora 
34, 1992. 

33 ROSA, Alexandre Morais da; AMARAL, Augusto Jobim do. Cultura da punição: a ostentação do horror. 3 ed. 
Florianópolis: Empório do Direito, 2017. p. 37. 

34 ZUBOFF, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: the fight for a human future at the new frontier of 
Power. New York: PublicAffair, 2019. p. 15. 

35 MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. 2 ed. São Paulo: n-1 edições, 2018. p. 16. 
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controle, muitos deles orientados por algoritmos e cálculos de risco, e que 

são propagados por uma visão sacralizada da tecnologia e do “progresso”. 

A autora enfatiza a importância da superação dessa visão romântica da 

neutralidade dos cálculos matemáticos e dos sujeitos envolvidos com tais 

criações. Essa leitura crítica objetiva que se visualize a realidade de que 

existem pessoas por trás da criação de alguns desses mecanismos, e tais 

sujeitos nutrem (abertamente) valores racistas, sexistas ou falsas ideias 

meritocráticas, conforme já confirmado por pesquisas no Vale do Silício36. 

O alerta acerca de novas formas de discriminação e sobre a visão lú-

dica a respeito da tecnologia é imprescindível. Sem tal embasamento, não 

haveria espaço para compreender que o capitalismo em operação busca 

que se entendam as suas ações como consequências inevitáveis da tecno-

logia e não como parte de sua lógica de ações. Isso mascara que diversas 

decisões, como o armazenamento “indefinido” de dados (no caso do Goo-

gle) ou testes de aptidão/personalidade questionáveis em seleções de 

emprego, não são efeitos da tecnologia e sim decisões tomadas com base 

em um modelo capitalista de controle biopolítico/tecnopolítico37. 

Na esfera das ações desejáveis pela governança neoliberal (seja por 

entes vistos como estatais ou mercadológicos) está a realização do traba-

lho, de maneira a relembrar que a economia é a sua finalidade por 

excelência no exercício do poder38. Logo, tomando por base que o neolibe-

ralismo (enquanto termo polissêmico)39 se consolida nos últimos tempos 

como um fato social capaz de afetar inúmeras áreas diferentes40, isso sig-

nifica que o mercado de trabalho e as relações de gestão das forças 

produtivas também são afetadas pelas novas dinâmicas de controle. 

 
36 NOBLE, Safiya Umoja. Algorithms of oppression: how search engines reinforce racism. NYU Press, 2018. p. 10. 

37 ZUBOFF, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: the fight for a human future at the new frontier of 
Power. New York: PublicAffair, 2019. p. 21.  

38 FOUCAULT, Michel. Segurança, Território, População. Curso do Collège de France (1977-1978). São Paulo: Mar-
tins Fontes, 2008. p. 127. 

39 BELL, Emma. Criminal justice and neoliberalism. Hampshire/New York: Palgrave Macmillan, 2011. p. 139. 

40 DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: 
Boitempo, 2016. p. 26. 
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Neste sentido, relembra-se que o modelo capitalista sempre teve 

como pressuposto a aceleração capaz de produzir o crescimento constante, 

o que atinge diretamente a ideia de produtividade e como é vista a figura 

do ser humano como trabalhador (que atualmente precisa ser aprimorado 

constantemente – indivíduo visto enquanto empreendedor de si mesmo). 

Ao mesmo tempo em que se abrange essa expansão das atividades laborais 

para espaços virtuais (ciberespaço), a contrapartida na medida do tempo 

(ou cibertempo) não se modifica, já que tal coeficiente é uma medida limi-

tada pela capacidade orgânica (emocional, psíquica, cultural) dos seres 

humanos, sendo assim uma limitação intransponível a exploração capita-

lista41. 

Contudo, isso não significa que o modelo gerencial de controle não 

tentaria levar tais capacidades humanas aos seus limites, almejando trans-

formar a lógica do trabalho em um modelo 24/7 (vinte quatro horas de 

trabalho por sete dias da semana)42, deixando sempre claro o seu lema da 

concorrência constante, pois é “preciso ser sempre mais eficaz e produtivo 

para sobreviver. A competição é considerada como um dado ‘natural’, ao 

qual é preciso adaptar-se bem”43. Um dos exemplos vísiveis, é o trabalho 

desempenhado pelos motoristas de aplicativos que, conforme narrado an-

teriormente, exercem uma jornada de trabalho de cerca de 16 horas por 

dia. 

Dito isso, se deve observar como tal discurso e imagem é projetado 

para o aceite da população, a qual já sofre com processos desiguais de 

oportunidade, renda e tratamento social. Conforme mencionado anterior-

mente, a mensagem inicial parte do ponto da ausência de alternativas, 

contando usualmente com a “crise” (utilizada de forma organicamente 

 
41 BERARDI, Franco. Depois do futuro. São Paulo: Ubu, 2019. p. 16 – 17. 

42 CRARY, Jonathan. 24/7: capitalismo tardio e os fins do sono. São Paulo: Ubu, 2016. p. 19. 

43 GAULEJAC, Vincent de. Gestão como doença social: ideologia, poder gerencialista e fragmentação social. Apare-
cida/SP: Ideias e letras, 2007. p. 77. 
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funcional)44 como cenário de sustentação para adoção de medidas de sa-

crifício coletivo. 

Em tal cenário é que floresceu a economia compartilhada (crise de 

2008 - 2009), sendo prolatada como um “movimento de tecnologia social 

projetado para usar a tecnologia para compartilhar recursos de maneira 

mais eficiente” (o que deixa evidente os ideais de concorrência e eficácia 

defendidos pelo viés neoliberal). “A tecnologia poderia conectar aqueles 

que possuíam ativos, habilidades ou tempo subutilizados a consumidores 

em potencial, uma forma de comércio que reduzia os custos de proprie-

dade e distribuía bens e serviços com mais eficiência”45. 

O segundo aspecto é a oferta dessas “oportunidades” de trabalho fun-

dadas nos paradigmas da tecnologia, a mesma que se presta a governança 

da população, mas aqui delimitada nas falas do progresso e inovação (blin-

dagem pelo discurso), visto que ninguém se oporia a aspectos tão 

positivos46. Esse espaço criado é onde prolifera o que alguns autores no-

mearam de capitalismo de plataforma, o qual demarcaria uma postura 

diferenciada de empresas e do mercado, na direção de valorizar todos os 

dados e informações produzidas por seus usuários47, enquanto aproxima-

ria pessoas com disposição para desempenhar atividades de outras que 

desejariam a prestação dessas mesmas ações, agora conectadas pelas redes 

digitais. 

Ignora-se na inserção de plataformas o fato de que tal adoção intro-

duz uma série de valores inerentes, haja vista que inexiste neutralidade 

tecnológica, de modo que cada aplicação significa uma infinidade de novos 

conteúdos, e tais valores não necessariamente são alinhados as sociedades 

e culturas nas quais estão sendo dispostos. Isso denota a necessidade de 

 
44 CASARA, Rubens R. R. Estado pós-democrático: neo-obscurantismo e gestão dos indesejáveis. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2018. p. 12. 

45 ROSENBLAT, Alex. Uberland: how algorithms are rewriting the rules of work. Oakland: University of California 
Press, 2018. p. 26. 

46 MOROZOV, Evgeny. Big tech: a ascensão dos dados e a morte da política. São Paulo: Ubu Editora, 2018. p. 29. 

47 SRNICEK, Nick. Plataform capitalism. Cambridge: Polity Press, 2017. p. 29. 



Felipe da Veiga Dias; Patrícia Silveira da Silva | 55 

 

equalizar essas dissonâncias (basta pensar acerca do nível das desigualda-

des de classe, gênero e raça enfrentadas no Brasil, quando em comparação 

a outros países mais desenvolvidos em relação a tais discrepâncias), por-

que interesses privados/particulares e corporativos por vezes entram em 

conflito com benefícios públicos e coletivos48. 

Igualmente, salutar perceber que se realiza um discurso duplo acerca 

das plataformas e dos benefícios dessa economia compartilhada. Em um 

primeiro sentido se enfatiza a liberdade dos (as) prestadores (as) (identi-

ficados como usuários – embora prestem serviços por meio das 

plataformas) ao afirmar a sua liberdade e flexibilidade, sendo seus pró-

prios gestores/chefes, enquanto por outro lado do ponto de vista jurídico 

essa independência significa a falta de vinculação empregatícia e direitos 

trabalhistas49. 

A ocultação por meio do discurso é algo adaptável, dependendo da 

espécie de atividade a ser realizada e da mensagem-imagem que se almeja 

que o público obtenha. Exemplifica-se isso nas falas de aplicativos como o 

Airbnb, o qual “trabalhou sobre a ideia do anfitrião amável, e o Lyft, sobre 

a imagem de ‘seu amigo que tem um carro’, o valor de vizinhança foi in-

vocado para justificar uma nova forma de emprego precário”50.  

Portanto, os discursos e imagens projetadas sobre essa realidade al-

mejam mascarar os efeitos deletérios do modo de vida gerencial neoliberal, 

que tem como consequência a precarização51 e o incremento das vulnera-

bilidades sociais, e que no caso nacional obviamente recaem sobre as 

pessoas mais fragilizadas na escala das desigualdades. 

 
48 DIJCK, José Van; POELL, Thomas; WAAL, Martijn de. The platform society: public values in a connective world. 
New York: Oxford University Press, 2018. p. 3. 

49 ROSENBLAT, Alex. Uberland: how algorithms are rewriting the rules of work. Oakland: University of California 
Press, 2018. p. 13. 

50 SLEE, Tom. Uberização: a nova onda do trabalho precarizado. São Paulo: Editora Elefante, 2017. p. 159. 

51 A título de conhecimento é valioso mencionar a construção teórica de autores que estipulam a formação de uma 
nova categoria social, chamado de o precariado. Nesse sentido, encontra-se a abordagem de Standing que explica: “o 
precariado poderia ser descrito como um neologismo que combina o adjetivo ‘precário’ e o substantivo relacionado 
‘proletariado’. Neste livro, o termo é frequentemente usado nesse sentido, embora tenha limitações. Podemos afirmar 
que o precariado é uma classe-em-formação, se não ainda uma classe-para-si, no sentido marxista do termo”. 
STANDING, Guy. O precariado: a nova classe perigosa. Belo Horizonte: Autêntica, 2019. p. 23. 
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Registre-se, desde logo que os instrumentos tecnológicos colocados a 

serviço dos interesses mercadológicos já estruturam novos processos de 

discriminação (racial, gênero, classe). Afirma-se isso tendo como base as 

ferramentas algorítmicas colocadas a serviço dos processos de contrata-

ção, conforme assevera o relato de O'Neil a respeito de um estudante 

universitário e sua busca por emprego, em que se observa o uso de testes 

e ferramentas automatizadas para recusa de determinados candidatos 

com base em testes de personalidade. Como tais avaliações se tornaram 

um padrão no campo de contratações privadas, o estudante acabava recu-

sado em todas as entrevistas, sendo sinalizado como um “sinal vermelho”, 

já que possuía bipolaridade e tal aspecto psíquico sempre acabava eviden-

ciado nos testes. Enfatiza-se que a descoberta somente se deu pela 

informação de um amigo (que trabalhava no local onde seu currículo foi 

recusado), juntamente com a movimentação de uma ação judicial contra 

tal situação52. 

Assim, além da transformação, via plataformas, de muitas relações 

de trabalho em modelos precários, em alguns casos próximos a semiescra-

vidão (pois os prestadores conseguem auferir o suficiente apenas para 

sobrevivência), há ainda que se levar em conta a luta contra barreiras in-

visíveis, como os testes automatizados por algoritmos de recursos 

humanos. Esses dispositivos são capazes de eliminar pessoas do mercado 

de trabalho sem que elas nem ao menos tenham a compreensão dos mo-

tivos, sendo que tais sujeitos seriam lançados, juntamente com seus 

currículos, em verdadeiros buracos obscuros53, perpetuando desigualda-

des tecnologicamente fundamentadas. 

As duas visões acima podem ser facilmente verificadas. A primeira 

resta clara na proposição de uma plataforma de faxinas no Brasil, como 

por exemplo, a Parafuzo, que propõe faxinas que podem ser avaliadas por 

menos de vinte reais (no site indica-se orçamento, mas na veiculação em 

 
52 O'NEIL, Cathy. Weapons of math destruction: how big data increases inequality and threatens democracy. Broad-
way Books, 2017. p. 42. 

53 O'NEIL, Cathy. Weapons of math destruction: how big data increases inequality and threatens democracy. Broad-
way Books, 2017. p. 45. 
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redes sociais se divulga o custo mencionado como chamariz), delimitando 

com isso o valor do trabalho dessas pessoas, usualmente já pertencentes 

as classes sociais mais pobres, a níveis subumanos. Isso demonstra uma 

nítida continuação ao período colonial e escravagista, tendo a tecnologia 

como novo meio para divulgar trabalhos precários disponibilizados por 

um sistema neoliberal. 

Enquanto no segundo ponto vislumbra-se que sistemas de justiça cri-

minal utilizam referências de nascimento, relação social, familiar e 

endereço para cálculos de reincidência (apesar do caráter absolutamente 

injusto de tais caracteres)54, em um claro processo de expansão da seleti-

vidade do sistema penal e de legitimação desse sistema; agora basta 

projetar o mesmo dispositivo algorítmico (em caixa preta de incompreen-

são matemática)55 para seleção de candidatos a uma vaga de emprego 

(lembrando que isso pode ser indicado como um simples teste de perso-

nalidade) e, com isso elimina-se remotamente pessoas negras, pobres ou 

de periferia sem nem ao menos ter que entrevistá-las. 

Importante atentar que em relação a primeira situação mencionada 

há registro de aplicativos que se destinam aos trabalhadores domésticos 

bastante conhecidos em outros países, tais como Handy e Homejoy. Nesses 

casos ocorrem situações similares no sentido de ocultar os aspectos nega-

tivos sofridos pelos trabalhadores, de modo que se ressalta o valor da 

remuneração (em média cerca de vinte dólares) enquanto não se comenta 

a respeito do tempo de deslocamento entre cada atividade ou do fato de 

que o próprio trabalhador deve comprar materiais e os instrumentos de 

limpeza56. 

Logo, ao se observar aplicativos similares ao Parafuzo no país, em um 

contexto desigual, os valores de remuneração são ainda mais baixos e os 

prejuízos são equivalentes, embora os danos sofridos pelas pessoas que 

 
54 O'NEIL, Cathy. Weapons of math destruction: how big data increases inequality and threatens democracy. Broad-
way Books, 2017. p.15. 

55 PASQUALE, Frank. The Black Box Society: The secret algorithms that control money and information. London: 
Harvard, 2015. 

56 SLEE, Tom. Uberização: a nova onda do trabalho precarizado. São Paulo: Editora Elefante, 2017. p. 164 – 165. 
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realizam tais atividades domésticas no Brasil tenha uma trajetória extensa 

de exploração, baseada em fatores de gênero e raça. 

Ao que tudo indica no Brasil o controle neoliberal implementado não 

apenas reforça as desigualdades historicamente desenvolvidas, sejam elas 

de classe, raça ou gênero, mas constrói novas formas de discriminação, am-

paradas tecnologicamente. Tais processos discriminatórios em suas versões 

smart são capazes de incrementar os danos causados as pessoas mais vul-

neráveis, mesmo que a maioria delas nem percebam tais violações, e acabem 

abraçando o modelo de vida que precariza suas próprias vidas ou simples-

mente condena a morte lenta de seus usuários-colaboradores. 

 

Conclusão 

 

O contexto nacional guarda raízes com processos discriminatórios de 

raça, gênero, classe e outras variantes na produção de uma sociedade de-

sigual. Portanto, a compreensão do atual contexto de opressão dos mais 

pobres e vulneráveis socialmente, não passa somente pela atualidade, mas 

igualmente pelas heranças históricas do país. 

Assim, na tentativa de responder a indagação de como ocorrem as 

ocultações tecnológicas que fundamentam novos processos de discrimina-

ção social, racial e de gênero, defronta-se com a combinação entre 

elementos pretéritos e atuais. Porém, a ênfase encontrada está na atuali-

zação dos dispositivos de poder e nos instrumentos tecnológicos, para 

formação de imagens e discursos que legitimem o agravamento das desi-

gualdades sociais da população, ao mesmo tempo em que produzam a sua 

aceitação ao melhor estilo neoliberal. 

Em síntese, a precarização das relações de trabalho e da vida da po-

pulação já vulnerabilizada no Brasil apresenta-se em franca expansão, já 

que em tese não possuem alternativa. Desse modo, a tecnologia funciona 

como um escudo de invisibilidade para o agravamento dos danos produ-

zidos as pessoas pobres, negras, mulheres e todos aqueles que não se 

enquadrarem no perfil desejado (discriminações históricas atualizadas por 
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novas ferramentas tecnológicas), não estiverem “aptos” ao atendimento 

da progressão constante do capitalismo (capacitação constante insusten-

tável e inacessível para determinados sujeitos) e ao modelo neoliberal de 

controle biopolítico/tecnopolítico da vida. 
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Direito penal sanitário: 

uma análise das medidas preventivas criadas 

durante a pandemia de coronavírus 

 

Luiz Eduardo Cani 1 

Moisés dos Santos Rosa 2 

 

 

Introdução 

 

A pandemia de coronavírus colocou o mundo de joelhos (com exceção 

do Brasil, país em que, supostamente, não passará de uma gripezinha – da 

qual mais de 30.000 pessoas já morreram até 03 de junho de 2020): a 

ameaça parece permanente e as medidas restritivas das liberdades indivi-

duais, principalmente da liberdade de circulação, no início da quarentena, 

foram invasivas das liberdades fundamentais. 

No Brasil, as restrições tomadas pelos governos estaduais, distrital e 

municipais foram muito mais expressivas em detrimento daquelas adota-

das pelo governo federal3: decretos emergenciais restringiram as 

 
1 Graduado em Direito pela Fundação Universidade Regional de Blumenau (2013), especialista em Direito Penal e 
Criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal (2015), mestre em Desenvolvimento Regional pela 
Universidade do Contestado (2019) e doutorando em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, bolsista da CAPES. Professor e advogado. 

2 Graduado em Direito pela Universidade Católica de Santos (1999), especialista em Direito Penal pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (2002), especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Faculdade de Direito 
Prof. Damásio de Jesus (2014) e mestre em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas (2019). Advogado e 
Professor no Centro Universitário UNA. 

3 O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, declarou emergência em saúde pública de importância nacional 
(ESPIN) por força do coronavírus: BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020. Dis-
ponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt188-20-ms.htm>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt188-20-ms.htm
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atividades econômicas e a liberdade de associação. As medidas visaram tu-

telar a vida e a saúde da coletividade, segundo orientações de especialistas 

em virologia, infectologia, epidemiologia e saúde pública. Se bem que isso 

mudou pouco depois. 

Por força desses decretos, muitos juristas passaram a defender que a 

violação dessas medidas restritivas se subsume ao elemento normativo 

“determinação do poder público” do tipo legal do art. 268 do Código Pe-

nal4. 

Este texto está inserido no contexto daquele debate, pois tem como 

objetivo geral analisar o direito penal “sanitário”, por assim dizer, utilizado 

nestes tempos de pandemia de coronavírus. Para tanto, os objetivos espe-

cíficos são: (a) explicitar as normas penais em branco; e (b) demonstrar 

que a retirada das medidas sanitárias preventivas é uma modalidade de 

abolitio criminis. 

O método utilizado foi o dedutivo para o raciocínio e o indutivo para 

a redação deste texto. Partiu-se da hipótese de que, além da inconstitucio-

nalidade da complementação do art. 268 do Código Penal por meio de leis 

estaduais, distritais e municipais, o afrouxamento das medidas restritivas 

da circulação esvazia o âmbito de proteção justamente daquilo que as me-

didas foram supostamente criadas para proteger5. 

  

 
4 Infração de medida sanitária preventiva 

Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença conta-
giosa: 

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa. 

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão 
de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. 

5 Não desconsideramos aqui que a saúde pública pode não ser um bem jurídico e, ainda que seja, que essas medidas 
podem ser desproporcionais ou ineptas para a tutela da saúde pública. Mas essas discussões fogem ao escopo deste 
texto. Assim também: “Vou partir da premissa (que reconheço duvidosa) de que a saúde pública é um legítimo bem 
jurídico coletivo para figurar no âmbito de proteção da norma penal.” CHAVES JR., Airto. Lockdown e controle penal 
da saúde pública no Brasil: há algo fora do lugar. Consultor Jurídico, São Paulo, 16 maio 2020. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2020-mai-16/chaves-junior-lockdown-controle-penal-saude-publica>. Para uma lei-
tura crítica do bem jurídico: D'ÁVILA, Fabio Roberto. Aproximações à teoria da exclusiva proteção de bens jurídicos. 
Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 80, pp. 7-34, 2009. 

https://www.conjur.com.br/2020-mai-16/chaves-junior-lockdown-controle-penal-saude-publica
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1. Normas penais em branco: a fonte de criminalização da circulação 

durante a quarentena 

 

A expressão “determinações do poder público”, que compõe o tipo 

legal do art. 268 do Código Penal, implica em algumas discussões, das 

quais interessam-nos as eventuais inconstitucionalidades e o esvazia-

mento do tipo legal em caso de alteração das determinações do poder 

público (rectius: afrouxamento das medidas preventivas). 

Quanto às inconstitucionalidades, o inegável caráter sanitário das 

medidas impostas pelos governadores pode induzir a um erro de raciocí-

nio: o de que seria possível complementar o tipo legal do art. 268 do 

Código Penal com decretos e/ou com leis municipais, distritais e estaduais. 

Ora, uma coisa é o caráter sanitário das medidas, outra coisa, bastante 

distinta, é a competência legislativa em matéria penal é privativa do Con-

gresso Nacional, nos termos do art. 22, I, da Constituição6. Daí porque não 

é possível criminalizar uma conduta por ato normativo menos solene do 

que uma lei ordinária federal, ainda que esse ato tenha caráter sanitário7. 

Portanto, em que pese a teoria das normas penais em branco 

heterogêneas8 servir para justificar a complementação dos tipos legais por 

atos normativos de hierarquia inferior, o texto constitucional brasileiro 

veda expressamente a criminalização de condutas por meio de atos 

 
6 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 

7 Contudo, não é esse o entendimento doutrinário majoritário: “Atualmente, o entendimento doutrinário majoritário 
é que a utilização de normas penais em branco heterogênas não viola a Constituição Federal, desde que o núcleo 
essencial da conduta esteja descrito na norma incriminadora e que o ato complementador exerça sua função dentro 
dos limites de sua competência.” MELO E SILVA, Philipe Benoni. Norma penal em branco escalonada. Jota, 19 maio 
2020. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/norma-penal-em-branco-escalonada-
19052020>. 

8 “A origem da norma penal em branco (Blankettstrafnormen) teve lugar com o penalista alemão Karl Binding, que 
empreendeu a primeira teorização sobre tais normas e estava diretamente relacionada com a autorização dada por 
um órgão legislativo superior para que um órgão legislativo inferior complementasse a norma principal. 

Mais à frente, Edmund Mezger amplia o conceito para admitir que o complemento da norma em branco pudesse ser 
dado não apenas pela própria lei que a criasse, mas também por uma outra legislação de mesmo nível hierárquico 
ou outra de nível superior ou mesmo inferior à lei penal complementada, sem que isso acarretasse maiores conse-
quências, pois se tratava de técnica legislativa externa própria desses tipos. Surgiam assim as normas penais em 
branco homogêneas e heterogêneas.” MELO E SILVA, Philipe Benoni. Norma penal em branco escalonada. 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/norma-penal-em-branco-escalonada-19052020
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/norma-penal-em-branco-escalonada-19052020
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normativos secundários ou por atos normativos primários dos estados, 

distrito federal, territórios e municípios. Dito de outro modo, a teoria das 

normas penais em branco heterogêneas não foi recepcionada pela 

Constituição. 

Via de regra, as normas penais são “completas”, pois descrevem con-

dutas típicas e cominam sanções. Assim, podem ser aplicadas 

independentemente de complementação. Mas há exceções: as “normas pe-

nais em branco”, que contêm preceitos genéricos, indeterminados e, por 

isso, não podem prescindir de complementação dos elementos normati-

vos. A discussão aqui circunscrita diz sobre o enquadramento do artigo 

268 do Código Penal nessa exceção. A resposta é afirmativa 

Pois bem, tanto a portaria quanto outros atos normativos, editados 

nesse sentido, apresentam problemas, pois jamais poderiam criminalizar 

o descumprimento do que quer que seja, na medida em que as portarias 

devem ser apenas descritivas e as leis estaduais, distritais e municipais não 

podem ter por objeto o direito penal. Assim, os atos normativos violam o 

princípio da legalidade9, previsto pelo inciso XXXIX da Constituição e, 

como consequência, tratamos de mero descumprimento de regras mé-

dico-sanitárias. 

Mas não podemos ignorar que muitos não comungam desse raciocí-

nio. Pelo contrário, reputam constitucionais as normas penais em branco 

heterogêneas. Daí a importância de abordarmos também o esvaziamento 

das “determinações do poder público”. 

  

 
9 “O princípio da legalidade é o mais importante instrumento constitucional de proteção individual no moderno 
Estado Democrático de Direito porque proíbe (a) a retroatividade como criminalização ou agravação da pena de fato 
anterior, (b) o costume como fundamento ou agravação de crimes e penas, (c) a analogia como método de crimina-
lização ou de punição de condutas, e (d) a indeterminação dos tipos legais e das sanções penais (art. 5º, XXXIX, CR). 
O significado político do princípio da legalidade é expresso nas fórmulas de lex praevia, de lex scripta, de lex stricta 
e de lex certa, incidentes sobre os crimes, as penas e as medidas de segurança da legislação penal.” SANTOS, Juarez 
Cirino dos. Direito penal – parte geral. 5. ed. Florianópolis: Conceito, 2012, p. 20. 
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2. Esvaziamento do tipo legal de infração de medida sanitária 

preventiva: uma antecipação do prazo de lei penal temporária ou um 

caso de abolitio criminis? 

 

Para compreender o esvaziamento do tipo legal, é imprescindível per-

ceber as estratégias políticas. A Organização Mundial da Saúde 

recomendou um conjunto de medidas, merecendo destaque o lockdown, 

para restringir a circulação do COVID-19 nos contatos interpessoais. Di-

ante da inércia do governo federal em criar as diretrizes gerais de uma 

política de saúde pública nesse sentido, os governadores dos estados e do 

distrito federal, bem como os prefeitos municipais se organizaram para 

criar as diretrizes e reduzir os danos. Decretos foram criados por esses 

chefes do executivo na esfera estatal distrital e municipal a partir de mea-

dos do mês de março. Ocorre que, em meados do mês de abril, as medidas 

restritivas foram parcialmente retiradas e, de lá até o mês de junho, o 

afrouxamento continuou. 

Esse afrouxamento, característico do neoliberalismo – tanto pela fle-

xibilidade, quanto pela priorização da econometria10 em detrimento das 

vidas11 –, leva-nos a questionar o fundamento dos decretos e, em última 

análise, da criminalização. Sabendo que a liberação da circulação contri-

buirá para a difusão da pandemia e ensejará a extensão do lockdown 

quando a situação se tornar catastrófica, nos exsurge um questionamento 

imprescindível: se a pandemia não está controlada, por que as medidas 

foram afrouxadas em nome de um suposto “salvamento da economia”? 

 
10 “Ramo da economia que cuida do estabelecimento de leis quantitativas para fenômenos econômicos. Partindo da 
teoria econômica geral, analisa os dados fornecidos pela estatística, mediante a aplicação de métodos matemáticos. 
Com isso, prepara o quadro de variáveis concretas que poderá servir de base a uma programação econômica”. 
SANDRONI, Paulo. Econometria. In: ______. Novíssimo dicionário de economia. São Paulo: Best Seller, 1999, p. 
189. 

11 Sobre algumas estratégias neoliberais nas ciências criminais e no direito: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. 
O papel do pensamento economicista no direito criminal de hoje. Revista da Faculdade de Direito da UFPR, v. 31, 
pp. 37-49, 1999; COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Sonhocídio: estragos neoliberais no ensino do Direito ou 
"La busqueda del banquete perdido", como diria Enrique Marí. Empório do Direito, Florianópolis, 03 abr. 2015. 
Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/leitura/sonhocidio-estragos-neoliberais-no-ensino-do-direito-ou-
la-busqueda-del-banquete-perdido-como-diria-enrique-mari>. 

http://emporiododireito.com.br/leitura/sonhocidio-estragos-neoliberais-no-ensino-do-direito-ou-la-busqueda-del-banquete-perdido-como-diria-enrique-mari
http://emporiododireito.com.br/leitura/sonhocidio-estragos-neoliberais-no-ensino-do-direito-ou-la-busqueda-del-banquete-perdido-como-diria-enrique-mari
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Há duas respostas formalmente possíveis: ou lockdown nunca foi ne-

cessário, ou a circulação foi liberada por pressões políticas, mas o 

lockdown permanece necessário. Não questionamos a necessidade das me-

didas, pois seria, antes de mais nada, desrespeitoso com todas as vidas 

dizimadas pelo vírus por isso, e também por serem recomendadas pela 

Organização Mundial da Saúde12, por isso daremos a necessidade como 

pressuposta. Resta-nos a segunda resposta formal, que encontra amparo 

em dados materiais acerca dos danos causados pela pandemia – constata-

dos tendo como parâmetro o número de pessoas afetadas com sintomas 

ou mortas por força do coronavírus. 

A liberação da circulação pode ser interpretada de dois modos distin-

tos: antecipação do término do período de vigência de lei penal temporária 

ou abolitio criminis. 

A lei penal temporária, prevista no art. 3º do Código Penal13, destina-

se a criminalizar condutas praticadas em determinados períodos ou em 

circunstâncias emergenciais de modo a excepcionar, inconstitucional-

mente, a regra constitucional da retroatividade da lei penal mais 

benéfica14. Nesse sentido, as medidas restritivas podem equivaler a leis pe-

nais temporárias ou a normas penais em branco heterogêneas. 

Mas, ainda que a inconstitucionalidade desse artigo não seja reconhe-

cida, não podemos ignorar que a circulação foi liberada, em muitos locais, 

num período em que o lockdown permanece necessário, ou seja, o esvazi-

amento da “determinação do poder público” pode configurar tanto a 

 
12 VALENTE, Jonas. OMS declara estado de emergência global em razão do coronavírus. Agência Brasil, Brasília, 30 
jan. 2020. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-01/oms-declara-estado-de-
emergencia-global-em-razao-do-coronavirus>. 

13 Lei excepcional ou temporária. 

Art. 3º - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias 
que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. 

14 “As leis penais temporárias, editadas para vigência durante tempo determinado, e as leis penais excepcionais, edi-
tadas para vigência durante acontecimento determinado (calamidades públicas, como inundações, terremotos, 
epidemias etc.), estariam subtraídas da exceção de retroatividade da lei penal mais favorável porque teriam ultra-
atividade segundo norma específica da legislação penal [...] respeitável teoria minoritária rejeita o atributo de ultra-
atividade das leis penais temporárias ou excepcionais em prejuízo do réu, sob o argumento sistemático convincente 
da natureza incondicional da exceção constitucional de retroatividade da lei penal mais favorável (art. 5º, XL), com a 
invalidação do art. 3º, do Código Penal, que não teria sido recepcionado pela Constituição da República de 1988.” 
SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal – parte geral, p. 51-52. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-01/oms-declara-estado-de-emergencia-global-em-razao-do-coronavirus
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-01/oms-declara-estado-de-emergencia-global-em-razao-do-coronavirus
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hipótese de antecipação do período de vigência de lei penal temporária, 

quanto a hipótese de abolitio criminis. 

Se tratássemos de criminalização por meio de lei federal ordinária, 

com prazo de duração pré-definido para restrição de circulação, podería-

mos cogitar validamente a hipótese de uma lei penal temporária 

estabelecida por meio da técnica das normas penais em branco homogê-

neas. Contudo, como já consignamos, a criminalização se deu por 

complementação do art. 268 do Código Penal via atos normativos secun-

dários e via atos normativos de entes não autorizados constitucionalmente 

a legislar sobre direito penal. 

 

Considerações finais 

 

Por todo o exposto, entendemos que as medidas restritivas da circu-

lação foram consideradas desnecessárias pelo poder público, o que 

equivale a um arrependimento dos gestores públicos, portanto, a uma hi-

pótese de abolitio criminis, pelo menos daquelas ações liberadas. Mas isso 

ainda não é suficiente para responder às questões advindas dessas medi-

das, pois algumas restrições permanecem em vigor, como a 

obrigatoriedade do uso de máscaras em alguns estados e municípios. 

Contudo, as respostas aos questionamentos decorrentes das medidas 

em vigor já foram dadas: tratamos de medidas sanitárias constitucionais, 

cujo conteúdo não foi recepcionado constitucionalmente para a comple-

mentação dos tipos penais, na medida em que a competência 

constitucional para legislar sobre matéria penal pertence à União. 

Dito de outro modo, o lockdown é indispensável, contudo, a crimina-

lização não é constitucionalmente possível, assim como não soluciona a 

pandemia, tanto porque moradores de rua não têm habitação para se pro-

tegerem, quanto porque a inclusão dos descumpridores do lockdown pode 

contribuir para a disseminação do coronavírus nos presídios. Não pode-

mos nos esquecer da lógica do quitandeiro, referida por Raúl Zaffaroni, 

como resposta penal ao terrorismo: 
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Poderíamos responder com a chamada lógica do quitandeiro, que não apenas 

é extremamente respeitável como também impecável, e com a qual nós, pena-

listas, temos muito o que aprender. Se uma pessoa vai a uma quitanda e pede 

um antibiótico, o quitandeiro lhe dirá para ir à farmácia, porque ele só vende 

verduras. Nós, penalistas, devemos dar este tipo de resposta saudável sempre 

que nos perguntam o que fazer com um conflito que ninguém sabe como re-

solver e ao qual, como falsa solução, é atribuída natureza penal15. 

 

 É preciso colocar as medidas sanitárias no lugar constitucionalmente 

demarcado: são normas de direito administrativo-sanitário que visam am-

pliar o âmbito de proteção da saúde pública. Mas, ainda que sejam 

importantes para isso, não servem como complemento do art. 268 do Có-

digo Penal. 

Por fim, ainda que se aceite a constitucionalidade da criminalização, 

é imprescindível a prova da contribuição do agente para a produção de 

risco para a saúde pública. Dito de outro modo, a medida é ineficaz porque, 

ainda que se aceite a constitucionalidade da complementação do art. 268 

do Código Penal, tanto a prova da criação de perigo será improvável ou de 

pouca validade, quanto a pena cominada é irrisória16. 

 

 
15 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. Trad. Sérgio Lamarão. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2011, 
p. 184-185. 

16 “O delito do artigo 268 do Código Penal incrimina a conduta de "infringir determinação do poder público, destinada 
a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa". Sobre ele, Cezar Roberto Bitencourt esclarece que é 
necessário demonstrar a idoneidade do comportamento infrator para produzir um potencial resultado ofensivo à 
preservação do bem jurídico (saúde pública). Conforme o autor, caso não reste evidenciado esse perigo (ainda que 
abstrato) de lesão à saúde, não há crime, pois o contrário admitiria que a mera infração de norma administrativa 
fosse constitutiva de delito. Neste ponto, o delito do artigo 268 do Código Penal somente abrangeria as infrações 
significativas de determinações do poder público, ou seja, aquelas que coloquem em perigo a saúde de um número 
indeterminado de pessoas, diante da séria possibilidade de introdução e propagação de doença contagiosa. Mas, o 
que desafia os cânones mais elementares da razoabilidade é a consequência na forma de pena que esse dispositivo 
carrega: um mês a um ano de detenção, mais multa. Tem-se, portanto, uma infração penal de menor potencial 
ofensivo.” CHAVES JR., Airto. Lockdown e o controle penal da saúde pública no Brasil. 
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Introdução 

 

Diariamente as pessoas produzem dados e metadados online através 

das mídias sociais, das pesquisas que realizam na internet, das transações 

bancárias, dos aplicativos digitais em smartphones e notebooks, no uso dos 

aplicativos e artigos do GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Micro-

soft etc.), dentre tantos outros meios digitais de modo que já não se tem 

mais noção ou controle da quantidade de informações que se dispõe vo-

luntária e involuntariamente na internet. 

Nos últimos anos verificou-se uma série de escândalos sobre o uso 

dessas informações para fins de monitoramento, controle, previsibilidade 

e determinação de comportamentos. As delações sobre a coleta dos dados 

do Facebook pela empresa Cambridge Analytica para realizar perfis psico-

lógicos com a finalidade de influenciar percepções e comportamentos 

políticos chamou a atenção para esse tema. Ao mesmo tempo, averiguou-

 
1 Pós-graduanda em Ciências Penais na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Bacharela 
em Direito pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (Uniritter). E-mail: gabrielanweber@gmail.com. 

2 Doutorando em Ciências Criminais na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) – Bolsista 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (PROSUC/CAPES). Bacharel em Direito e Mestre 
em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). E-mail: arielkgomes@gmail.com. 
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se o surgimento de mecanismos que utilizam algoritmos, biometria e re-

conhecimento facial na segurança pública no Brasil e no mundo. 

Deste modo, faz-se necessário verificar as possíveis influências do bi-

opoder na utilização das novas tecnologias que operam mediante 

algoritmos, gerenciando dados e metadados produzidos e disponibilizados 

pelos indivíduos de forma voluntária e/ou involuntária, para fins de ex-

pansão da vigilância, do controle e da segurança da população, bem como 

seu funcionamento preditivo. Esses mecanismos de surveillance buscam 

prever comportamentos tidos como desviantes e identificar indivíduos que 

possuam risco de cometer crimes. Assim, condicionam a mobilidade e o 

acesso a bens e locais e, consequentemente, incluem ou excluem indiví-

duos. 

O problema da presente pesquisa, portanto, é verificar de que forma 

as novas tecnologias operam como ferramentas políticas para fins de vigi-

lância e de controle da população, de modo a instaurar modelos preditivos 

e expansivos na segurança pública. A abordagem será descritiva e explo-

ratória, utilizando-se da técnica da pesquisa de documentação indireta e 

bibliográfica. 

Tendo em vista a ampliação da utilização das novas tecnologias no 

sistema penal, em especial no caso do controle preventivo de comporta-

mentos sociais, fica evidente a relevância de se aprofundar os estudos 

sobre essa temática. 

 

1. Breve exposição sobre surveillance e o seu uso para controle social 

 

A utilização de novas tecnologias de Big Data, algoritmos de inteli-

gência artificial, biometria e reconhecimento facial em sistemas de 

segurança pública e fronteiriça pelos governos não é mais ficção. 

A previsibilidade do comportamento dos indivíduos ocorre por meio 

da análise dos dados e dos metadados das pessoas, que são classificados 

com base em padrões matemáticos. Atualmente ocorre uma expansão da 

vigilância e do controle em todos os aspectos da vida, dimensionando os 
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indivíduos em cifras, senhas e dados, de modo a prever e ditar comporta-

mentos.3 

O fenômeno do surveillance na pós-modernidade não possui tradu-

ção literal para a língua portuguesa. Utiliza-se a expressão surveillance 

como o conjunto de práticas de vigilância, gerenciamento e manipulação 

de dados pessoais com a finalidade de exercer controle sobre dados, com-

portamentos e segurança de uma população.4 

Os efeitos dessas práticas vão para além de uma violação ao direito 

fundamental à privacidade, pois, a partir da sistemática coleta e processa-

mento dos fluxos de informações, opera-se a classificação dos indivíduos 

em categorias sociais diversas e a operacionalização dessas categorias é 

capaz de garantir ou impedir o acesso a bens, serviços ou lugares.5 

Os estudos sobre surveillance assimilam a concepção de que vivemos 

na era do Big Data, visto que a tecnologia se tornou um componente in-

trínseco e estrutural das relações sociais, isto é, passou a ser como uma 

espécie de “condição de possibilidade das interações humanas”.6 O Big 

Data pode ser compreendido de uma forma mais restritiva, através de ca-

racterísticas técnicas de funcionamento e aplicabilidade, como bancos de 

dados com capacidade massiva de armazenamento digital também mas-

sivo.7 

 
3 AMARAL, Augusto Jobim do; DIAS, Felipe da Veiga. Surveillance e as “novas” tecnologias de controle biopolítico. 
Veritas, Porto Alegre, v. 64, n. 1, p. 3, 2019. DOI:  

http://dx.doi.org/10.15448/1984-6746.2019.1.33427 Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/in-
dex.php/veritas/article/download/33427/17936. Acesso em: 22 jun. 2020. 

4 AMARAL, Augusto Jobim do; DIAS, Felipe da Veiga. Surveillance e as “novas” tecnologias de controle biopolítico. 
Veritas, Porto Alegre, v. 64, n. 1, p. 3, 2019. DOI:  

http://dx.doi.org/10.15448/1984-6746.2019.1.33427 Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/in-
dex.php/veritas/article/download/33427/17936. Acesso em: 22 jun. 2020. 

5 MENEZES NETO, Elias Jacob de. Vigilância ou surveillance? Proposta para começar a compreender corretamente 
este fenômeno. Revista dos Tribunais, v. 939, p. 163-164, jan. 2014. Disponível em: www.rtonline.com.br. Acesso 
em: 22 jun. 2020.  

6 MENEZES NETO, Elias Jacob de; Morais, José Luís Bolzan de; BEZERRA, Tiago José de Souza Lima. O projeto de lei 
de proteção de dados pessoais (PL 5276/2016) no mundo do big data: o fenômeno da dataveillance na utilização de 
metadados e seu impacto nos direitos humanos. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 7, n. 3, p. 187, 
dez. 2017. Disponível em: https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/download/4840/3636. 
Acesso em: 22 jun. 2020. 

7 CALDAS, Camilo Onoda Luiz; CALDAS, Pedro Neris Luiz. Estado, democracia e tecnologia: conflitos políticos e 
vulnerabilidade no contexto do big-data, das fake news e das shitstorms. Perspectivas em Ciência da Informação, 
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Mediante uma interpretação mais sistêmica, visando suas causas e 

consequências econômicas e sociais, o Big Data estabelece um fenômeno 

oriundo da transformação de paradigma social para a ideia de datificação 

na pós-modernidade. Datificação se circunscreve na alteração social dos 

comportamentos e ações em dados e metadados8 online quantificados, que 

possibilita o monitoramento simultâneo e constante e análises preditivas.9 

Matemáticos e especialistas em estatísticas utilizam técnicas mate-

máticas de processamento e de gerenciamento de informações, obtidas a 

partir de dados extraídos de redes sociais, páginas de pesquisa na web e 

de comércio eletrônico, para analisar os comportamentos, os movimentos, 

os desejos e o poder aquisitivo dos seres humanos. Com isso, conseguem 

prever quando um indivíduo entrará em falência, bem como conseguem 

calcular a potencialidade das pessoas como estudantes, trabalhadores ou 

criminosos.10 

Diariamente produz-se dados e metadados, mesmo sem o conheci-

mento dos sujeitos, como o envio da geolocalização dos usuários dos 

smartphones para o fabricante e outras empresas privadas,11 bem como as 

pesquisas realizadas no Google, as compras na Amazon, na Apple e na Mi-

crosoft, as transações realizadas no cartão de crédito ou de débito, as 

 
v. 24. n. 2, p. 200, abr./jun. 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/pci/v24n2/1413-9936-pci-24-02-
196.pdf. Acesso em: 22 jun. 2020. 

8 Metadados correspondem aos dados sobre os dados ou às informações sobre as informações, isto é, dizem respeito 
às informações que tangenciam, explicando ou localizando determinado dado, de modo que auxiliam na recuperação, 
no uso ou no gerenciamento do dado, bem como possibilitam uma análise e uma reconstrução mais ampla e completa 
do perfil dos indivíduos. (MENEZES NETO, Elias Jacob de; Morais, José Luís Bolzan de; BEZERRA, Tiago José de 

Souza Lima. O projeto de lei de proteção de dados pessoais (PL 5276/2016) no mundo do big data: o fenômeno da 
dataveillance na utilização de metadados e seu impacto nos direitos humanos. Revista Brasileira de Políticas Pú-
blicas, Brasília, v. 7, n. 3, p. 191, dez. 2017. Disponível em: https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/ 
RBPP/article/download/4840/3636. Acesso em: 22 jun. 2020). 

9 VAN DIJCK, José. Confiamos nos dados? As implicações da datificação para o monitoramento social. Matrizes, v. 
11, n. 1, p. 40-41, jan/abr. 2017. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/1430/143050607004.pdf. Acesso em: 
22 jun. 2020. 

10 O’NEIL, Cathy. Armas de destrucción matemática: como el big data aumenta la desigualdade y amenaza la de-
mocracia. Tradução de Violeta Arranz de la Torre. Madrid: Capitán Swing Libros S.l, 2018. p. 6-7. 

11 MENEZES NETO, Elias Jacob de; Morais, José Luís Bolzan de; BEZERRA, Tiago José de Souza Lima. O projeto de lei 
de proteção de dados pessoais (PL 5276/2016) no mundo do big data: o fenômeno da dataveillance na utilização de 
metadados e seu impacto nos direitos humanos. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 7, n. 3, p. 188, 
dez. 2017. Disponível em: https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/download/4840/3636. 
Acesso em: 22 jun. 2020. 
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“curtidas” no Facebook e no Instagram, etc. Todas essas informações, que 

são produzidas constantemente na internet, podem ser mineradas, arma-

zenadas e utilizadas para rastrear e monitorar indivíduos ou grupos.12 

Ao mesmo tempo, os próprios indivíduos se expõem, tornando-se 

transparentes digitalmente para todos, de modo que acabam facilitando e 

tornando barato vigiar, monitorar e, em relação a alguns, excluir e punir.13 

A transparência é assegurada pela hipercomunicação, onde o indivíduo 

suscita sobre si mesmo um imperativo de exposição, sem que seja neces-

sária uma coação externa.14 Todas as ações, desejos e motivações 

demonstradas na internet fazem parte da identidade virtual, do self digital, 

de cada um.15 

Essa exposição se dá predominantemente por estímulos de entrete-

nimentos e prazeres, pois mexem com as emoções e com as ansiedades, e 

isso ocorre através das redes sociais, dos vídeos postados, do universo de 

informações disponíveis, todas ferramentas que mantêm as pessoas dis-

traídas em relação ao surveillance exercido diariamente.16 

Ainda, não há a possibilidade de o indivíduo interferir no processo ou 

no resultado da manipulação dos dados e dos metadados, o que resulta na 

total ausência de controle sobre as informações pessoais. Isto é, há uma 

falta de transparência sobre o armazenamento das informações, sobre o 

funcionamento dos mecanismos e sobre como as informações são utiliza-

das por pelas empresas privadas e pelo governo.17 

 
12 HARCOURT, Bernard E. Exposed: desire and disobedience in the digital age. England: Harvard University Press, 

2015. p. 1. 

13 HARCOURT, Bernard E. Exposed: desire and disobedience in the digital age. England: Harvard University Press, 
2015. p. 1-14. 

14 HAN, Byung-Chul. Sociedade da transparência. Tradução de Enio Paulo Giachini. Petrópolis, Rio de Janeiro: 
Vozes, 2017. p. 108-109. 

15 HARCOURT, Bernard E. Exposed: desire and disobedience in the digital age. England: Harvard University Press, 
2015. p. 1-14. 

16 HARCOURT, Bernard E. Exposed: desire and disobedience in the digital age. England: Harvard University Press, 
2015. p. 1. 

17 MENEZES NETO, Elias Jacob de; Morais, José Luís Bolzan de; BEZERRA, Tiago José de Souza Lima. O projeto de 
lei de proteção de dados pessoais (PL 5276/2016) no mundo do big data: o fenômeno da dataveillance na utilização 
de metadados e seu impacto nos direitos humanos. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 7, n. 3, p. 
190-191, dez. 2017. Disponível em: https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/download/4840/ 
3636. Acesso em: 22 jun. 2020. 
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Os mecanismos de modelos matemáticos alimentados por dados e 

metadados são opacos e invisíveis a todos, exceto aos técnicos do setor.18 

As corporações não divulgam corretamente o impacto real de suas ativi-

dades, difundindo apenas pesquisas duvidosas legitimadas por um ideal 

de cientificidade. Por seu turno, os governos propagam discursos de utili-

dade econômica e social dos mecanismos de vigilância e monitoramento.19 

Os algoritmos de inteligência artificial, fundamentados nas matemá-

ticas que alimentam a economia dos dados, tomam por base decisões 

humanas que não são infalíveis. E, no entanto, as decisões tomadas pelos 

algoritmos são indiscutíveis e inapeláveis devido ao respaldo de cientifici-

dade e da percepção de infalibilidade das tecnologias digitais. O resultado 

que se constata, em geral, é que os mecanismos são utilizados para preju-

dicar os pobres e as minorias, e enriquecer ainda mais os ricos. Isto é, 

traduzem-se em modelos secretos que determinam castigos arbitrários.20 

As legislações que regulam o uso dos dados não só permitem como 

visam à manutenção da dinâmica capitalista de mercado, mesmo que haja 

violações de privacidade e manipulações de dados dos cidadãos21 – como 

quando ocorre a instalação de um programa no navegador particular da 

web, ao entrar em uma mídia social, como Facebook, Instagram, Twitter, 

dentre outros, que permanece ativo ainda que o navegador seja fechado 

ou que o computador seja desligado.22 

As práticas de surveillance são direcionadas por demandas econômi-

cas e jurídicas. Os fluxos discretos de dados e metadados independentes 

 
18 O’NEIL, Cathy. Armas de destrucción matemática: como el big data aumenta la desigualdade y amenaza la de-
mocracia. Tradução de Violeta Arranz de la Torre. Madrid: Capitán Swing Libros S.l, 2018. p. 7. 

19 MOROZOV, Evgeny. Big Tech: a ascensão dos dados e a morte da política. Tradução de Claudio Marcondes. São 
Paulo: Ubu Editora, 2018. p. 114. 

20 O’NEIL, Cathy. Armas de destrucción matemática: como el big data aumenta la desigualdade y amenaza la de-
mocracia. Tradução de Violeta Arranz de la Torre. Madrid: Capitán Swing Libros S.l, 2018. p. 7-15. 

21 AMARAL, Augusto Jobim do; DIAS, Felipe da Veiga. Surveillance e as “novas” tecnologias de controle biopolítico. 
Veritas, Porto Alegre, v. 64, n. 1, p. 3, 2019. DOI:  

http://dx.doi.org/10.15448/1984-6746.2019.1.33427 Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/in-
dex.php/veritas/article/download/33427/17936. Acesso em: 22 jun. 2020. 

22 HARCOURT, Bernard E. Exposed: desire and disobedience in the digital age. England: Harvard University Press, 
2015. p. 3. 
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que geramos cotidianamente podem ser combinados em um conjunto co-

erente de informações conforme as demandas das organizações.23 

Os discursos de legitimação dessas ferramentas realizam uma sim-

plificação da realidade e de seus efeitos na vida dos indivíduos e da 

sociedade, apresentando falsas promessas de soluções para todos os pro-

blemas econômicos e sociais. Elas percebem os problemas 

individualmente, deixando de analisar sistematicamente os fatores e as 

causas das mudanças sociais que não se restringem às escolhas individu-

ais.24 

O ponto crucial é perceber que as ferramentas digitais que extraem e 

gerenciam dados não são tecnologias apolíticas, tampouco retratam a re-

alidade. Tais mecanismos somente extraem informações que condizem 

com seus interesses prévios, econômicos e políticos.25 

 

2. Biopoder a partir do uso das tecnologias de surveillance pela 

governamentalidade neoliberal 

 

As tecnologias de surveillance tornam o indivíduo transparente, ras-

treável e manipulável, induzindo-o sempre a “fazer a melhor escolha”, 

qual seja, a escolha que coaduna com os interesses de exposição e mercan-

tilização de todos os aspectos da vida privada, dentro de uma lógica de 

consumo, de autopromoção e de concorrência.26 

Tais práticas de vigilância e de monitoramento digital, que criam mo-

delos de previsibilidade de condutas para corrigir o humano a partir dos 

 
23 MENEZES NETO, Elias Jacob de; Morais, José Luís Bolzan de; BEZERRA, Tiago José de Souza Lima. O projeto de 
lei de proteção de dados pessoais (PL 5276/2016) no mundo do big data: o fenômeno da dataveillance na utilização 
de metadados e seu impacto nos direitos humanos. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 7, n. 3, p. 
187, dez. 2017. Disponível em: https://www.publicacoesacademicas.uni-
ceub.br/RBPP/article/download/4840/3636. Acesso em: 22 jun. 2020. 

24 MOROZOV, Evgeny. Big Tech: a ascensão dos dados e a morte da política. Tradução de Claudio Marcondes. São 
Paulo: Ubu Editora, 2018. p. 114. 

25 MOROZOV, Evgeny. Big Tech: a ascensão dos dados e a morte da política. Tradução de Claudio Marcondes. São 
Paulo: Ubu Editora, 2018. p. 113. 

26 MOROZOV, Evgeny. Big Tech: a ascensão dos dados e a morte da política. Tradução de Claudio Marcondes. São 
Paulo: Ubu Editora, 2018. p. 113. 
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padrões de mais valia capitalista, são estratégias de poder que fazem parte 

da lógica da sociedade de controle. O controle opera sobre os indivíduos, 

tornando-os divisíveis, decompostos e fragmentados em cifras, senhas, 

dentro de uma massa. Essas linguagens numéricas expressam informa-

ções sobre o perfil dos indivíduos, as quais condicionam a liberdade, 

permitindo ou impedindo o movimento.27 

Maurizio Lazzarato aponta que essas máquinas técnicas são eficazes 

quando agem sobre indivíduos isolados, dispersos, sem solidariedade, com 

medo e submissos à lavagem da iniciativa capitalista. Mas que se tornam 

impotentes quando confrontadas a uma socialização, a uma partilha ou a 

enunciados coletivos de ruptura.28 Por isso predominantemente as tecno-

logias de surveillance se dão sobre redes sociais, que pressupõem perfil de 

indivíduos, bem como sobre dispositivos pessoais, os quais são rastreáveis, 

etc.29 

Na pós-modernidade opera-se um novo regime de dominação, onde 

o controle é exercido sobre os indivíduos de forma ultrarrápida, constante 

e ao ar livre, não se restringindo aos muros fechados das prisões. A socie-

dade do controle substituiu a antiga sociedade disciplinar, ainda que as 

tecnologias de disciplina, bem como as tecnologias de soberania, ainda 

operem sobre a população.30 

Na sociedade disciplinar, o poder era exercido sobre o corpo, visto 

como uma máquina, objetivando seu adestramento, sua docilização e sua 

utilidade econômica, configurando, assim, uma anátomo-política. Por sua 

 
27 DELEUZE, Gilles. Post-scriptum sobre as sociedades de controle. In: DELEUZE, Gilles. Conversações, (1972–
1990). Tradução de Peter Pál Pelbart. São Paulo: Editora 34, 1992. p. 222. 

28 LAZZARATO, Maurizio. Fascismo ou revolução?: o neoliberalismo em chave estratégica. São Paulo: n-1 edições, 
2019. p. 117. 

29 Lazzarato ainda afirma uma limitação de previsão, antecipação e de governabilidade dos dados tendo em vista as 
subjetividades, de modo que governam os comportamentos daqueles que aceitam “as coisas como são”, in verbis: “A 
capacidade de previsão e antecipação, que bilhões e bilhões de ‘dados’ deveriam assegurar, revelou-se falha. Os ‘da-
dos’ podem prever quando comerei a próxima pizza marguerita, se faço isso com frequência, mas prever uma ruptura 
política é logicamente impossível, mesmo para uma rede infinita de computadores. Os dados só podem governar os 
comportamentos daqueles que aceitam ‘as coisas como são’. Não podem nem prever os comportamentos das subje-
tividades em ruptura nem, muito menos, ‘governá-las’.” (LAZZARATO, Maurizio. Fascismo ou revolução?: o 
neoliberalismo em chave estratégica. São Paulo: n-1 edições, 2019. p. 116). 

30 DELEUZE, Gilles. Post-scriptum sobre as sociedades de controle. In: DELEUZE, Gilles. Conversações, (1972–
1990). Tradução de Peter Pál Pelbart. São Paulo: Editora 34, 1992. p. 220. 
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vez, a tecnologia de poder da sociedade de controle é o biopoder, que se 

concentra no corpo-espécie, no fator biológico, dentro de uma perspectiva 

de população.31 

O biopoder se constitui por dois polos, um individualizante e o outro 

especificante. O primeiro se refere às tecnologias disciplinares do corpo, 

voltadas para as aptidões e para o desempenho dos indivíduos. O segundo 

estabelece as tecnologias de regulações da população, voltadas para os pro-

cessos da vida, como a natalidade, a mortalidade, a longevidade, níveis da 

saúde, etc. Tal poder sobre a vida não circunscreve um poder de matar, 

mas sim de deixar viver, estabelecendo dispositivos voltados ao governo 

da vida.32 

A população passa a ser a finalidade e o instrumento do governo. Isto 

é, o biopoder, o governo da vida, atua diretamente sobre a população atra-

vés de campanhas, propagandas, mídias digitais e outras técnicas, dentre 

elas as que utilizam algoritmos, para induzir determinadas atividades e 

comportamentos, que na governamentalidade neoliberal33 são ajustados 

aos processos econômicos.  

A governamentalidade pode ser entendida como o conjunto de insti-

tuições, procedimentos, análises, cálculos e táticas que possibilitam o 

exercício do biopoder, tendo como objeto principal a população, como 

forma essencial de conhecimento a economia política e como instrumento 

técnico os dispositivos de segurança.34 

A segurança passa a ser um modo de exercer o poder pelo movimento 

e pela gestão de multiplicidades, não mais reduzido a uma dimensão biná-

ria de inclusão e de exclusão. Ela regula a aleatoriedade, operando no nível 

 
31 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: A vontade de saber. Tradução de Maria Thereza da Costa Albu-
querque e J. A. Guilhon Albuquerque. 8. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2019. p. 150. 

32 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: A vontade de saber. Tradução de Maria Thereza da Costa Albu-
querque e J. A. Guilhon Albuquerque. 8. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2019. p. 150. 

33 Pierre Dardot e Christian Laval descrevem o neoliberalismo da seguinte forma: “O neoliberalismo pode ser definido 
como o conjunto de discursos, práticas e dispositivos que determinam um novo modo de governo dos homens se-
gundo o princípio universal da concorrência.” (DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian, Laval. A nova razão do mundo: 
ensaio sobre a sociedade neoliberal. Tradução de Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo, 2016. p. 17). 

34 FOUCAULT, Michel. Segurança, território e população: curso dado no Collège de France (1977-1978). Tradução 
de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p.143. 
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da produção e atuando na própria realidade. Os dispositivos securitários 

são expansivos, integram constantemente novos dispositivos e aumentam 

cada vez mais os locais de incidência. Nessa perspectiva, o neoliberalismo 

figura como ideologia política e racionalidade governamental.35 

Para tanto, a governamentabilidade neoliberal redimensiona análises 

sobre risco e sobre segurança mediante uma lógica de cálculo de ameaças 

possíveis, identificadas a partir de algoritmos matemáticos, que gerenciam 

informações traduzidas em cifras. O biopoder adentra as políticas crimi-

nais e o sistema penal, introduzindo um imperativo de produção de 

variáveis de previsibilidade das ações desviantes e de padrões de compor-

tamentos compatíveis com os valores capitalistas.36 

Portanto, percebe-se que na pós-modernidade ocorre uma maximi-

zação da produção voluntária de informações pelos indivíduos mediante 

as tecnologias e mídias digitais. A racionalidade neoliberal37 fabrica subje-

tividades empreendedoras que buscam constantemente o lucro e o 

aumento de suas potencialidades, através de uma lógica de competitivi-

dade na qual a autopromoção, a busca e a produção de informações são 

aspectos essenciais. 

O biopoder opera em todas as esferas da vida humana, utilizando os 

dados e metadados fornecidos pela população como uma nova tecnologia 

de controle. Essa governamentalidade determina formas de existência e de 

sociabilidade, afetos e comportamentos condizentes com os valores de 

mercado capitalista, impondo, assim, padrões que eliminam a diversidade 

 
35 AMARAL, Augusto Jobim do. Biopolítica e biocapitalismo: implicações da violência do controle. Veritas, Porto Ale-
gre: v. 63, n. 2, p. 521-522, 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.15448/1984-6746.2018.2.30794 Disponível em: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/veritas/article/download/30794/17332. Acesso em: 23 jun. 2020. 

36 AMARAL, Augusto Jobim do; DIAS, Felipe da Veiga. Surveillance e as “novas” tecnologias de controle biopolítico. 
Veritas, Porto Alegre, v. 64, n. 1, p. 4, 2019. DOI:  

http://dx.doi.org/10.15448/1984-6746.2019.1.33427 Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/in-
dex.php/veritas/article/download/33427/17936. Acesso em: 22 jun. 2020. 

37 Sobre o tema recomenda-se a leitura das obras: DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian, Laval. A nova razão do 
mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. Tradução de Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo, 2016; BROWN, 
Wendy. Nas ruínas do neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no ocidente. Traduzido por Mario A. 
Marino, Eduardo Altheman C. Santos. São Paulo: Editora Filosófica Politeia, 2019. 
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e a alteridade. Os padrões neoliberais são operacionalizados mediante me-

canismos de linguagem matemática fornecidos por empresas privadas 

com finalidades de modificar relações de consumo, de trabalho e de segu-

rança. 

Essas novas tecnologias são implementadas na segurança pública pe-

los governos, possibilitando o gerenciamento de indivíduos e grupos 

determinados. Elas atuam de forma preventiva, buscando prever compor-

tamentos tidos como desviantes e identificar indivíduos que possuam risco 

de cometer crimes. Assim, condicionam a mobilidade e o acesso a bens e 

locais, bem como incluem ou excluem indivíduos. 

 

Considerações finais 

 

Na pós-modernidade ocorre uma maximização da produção voluntá-

ria de informações pelos indivíduos através das novas tecnologias e mídias 

digitais, além da produção involuntária (câmeras espalhadas pelas cidades 

com reconhecimento facial e de placas de carro, todos os dados de nave-

gação na internet etc.).  

O biopoder gerencia e conduz a população utilizando essas informa-

ções traduzidas nos dados e metadados pelo surveillance para atingir as 

finalidades do mercado, de modo a garantir a governamentalidade neoli-

beral.  

Os imperativos de busca e de produção de informações pelos indiví-

duos são utilizados e ao mesmo tempo produzidos pela racionalidade 

neoliberal, que fabrica subjetividades empreendedoras, visando constan-

temente o lucro e o aumento das potencialidades mediante a lógica da 

competitividade. Isto é, a população é estimulada/direcionada a fornecer 

informações e a participar do mercado (trabalhar, investir, consumir), a 

própria informação é produto de mercado. O indivíduo que não se enqua-

dra na lógica da competitividade e do consumo, do mercado, será cooptado 

pelo sistema penal. 
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Contudo, o biopoder não opera somente na lógica de inclusão e ex-

clusão, de vida ou morte, mas opera na gestão das liberdades, na produção 

de novas formas de vivência. A vida fabricada pelo governo neoliberal é a 

dos empreendedores, consumidores e endividados. A governamentalidade 

neoliberal produziu uma sociedade baseada na competitividade e no con-

flito, onde não há espaço para a solidariedade e para a noção de comum, 

na medida em que o outro é visto como concorrente.  

O surveillence, assim, é uma técnica de biopoder utilizada para ma-

nutenção da racionalidade neoliberal e, consequentemente, do capital, de 

modo a gerenciar a população como jamais visto na história da humani-

dade. 
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Introdução 

 

Esta pesquisa se propõe a introduzir a discussão sobre a utilização de 

dispositivos tecnológicos de reconhecimento facial no Brasil, num contexto 

de importação de políticas criminais atuarias e pensando a reprodução do 

racismo estrutural na esfera virtual. Trabalhando com o método dedutivo, 

tratou-se de investigar a distribuição da punição por parte do estado a par-

tir de uma distinção que programa a máquina a automatizar a 

criminalização secundária, isto é, reconhecer a identificar “quem são os 

criminosos”. As “falhas” dos dispositivos em diferenciar os sujeitos, em 

reduzi-los ao estereótipo, demonstram, antes de qualquer coisa, um pro-

grama de governo e uma técnica utilizada. 

Quando falamos em programas e técnicas, partimos da compreensão 

não de um “projeto pensado”, mas de perpetuações da colonialidade num 

Brasil construído a partir da violência colonizadora – constituinte da mo-

dernidade – , com sua configuração política e instituições erguidas a partir 

 
1 Mestrando em Direito pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (PPGD/UNESC), graduado em direito pela 
UNESC e membro pesquisador do Grupo Andradiano de Criminologia Crítica. 

2 Mestra em Direito pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (PPGD/UNESC), graduada em direito pela 
UNISUL e membro pesquisadora do Grupo Andradiano de Criminologia Crítica. 
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do escravismo, com a consciência de uma abolição inconclusa e da respon-

sabilidade da branquitude3 nessas permanências. Portanto, recusamos seu 

pacto narcísico, reconhecendo que as discussões acadêmicas sobre dispo-

sitivos tecnológicos de controle que não rompem com as abstrações do 

sujeito universal são insuficientes, incompletas,4 e trabalham em favor da 

manutenção do racismo, do controle e extermínio de corpos negros. 

O acúmulo de informações sobre os indivíduos elevou a capacidade 

do estado em vigiá-los, controlá-los, organizá-los, fiscalizá-los e puni-los 

por meio dos dispositivos tecnológicos. Estas práticas não constituem no-

vidade, embora tenham sido catalisadas pelas atuais metodologias. 

Pensando nestas questões, e em como o racismo estrutural atravessa 

a sociedade brasileira e escamoteia-se sobre o mito da cordialidade, bus-

camos verificar a hipótese de sua aplicação como programação tecnológica 

dos dispositivos maquínicos. Assim, investigamos no cenário nacional a 

importação de políticas criminais que têm como principal instrumento o 

reconhecimento facial e como têm se comportado, quais os estados que as 

aderiram, e quais seus resultados preliminares. 

 

1. Racismo Estrutural  

 

Em 22/06/2020, o programa Roda Viva recebeu o filósofo, jurista e 

professor Silvio Almeida, em um episódio que entra para a história do jor-

nalismo e do pensamento contemporâneo, na demarcação em rede 

nacional que abordagens políticas, sociais e econômicas devem ser atra-

vessadas por questões raciais e exigem uma intelectualidade antirracista. 

Já no início da fala, pontua: 

 

 
3 Compreendemos branquitude como “uma posição em que sujeitos que a ocupam foram sistematicamente privile-
giados no que diz respeito ao acesso a recursos materiais e simbólicos, gerados inicialmente pelo colonialismo e pelo 
imperialismo, e que se mantém e são preservados na contemporaneidade”. SCHUCMAN, Lia Vainer. Entre o “en-
cardido”, o “branco” e o “branquíssimo”: raça, hierarquia e poder na construção da branquitude paulistana. 
Instituto de Psicologia, USP. São Paulo, 2012, p. 23. 

4 LIMA, Fernanda da Silva; SILVA, Karine de Souza. Teorias críticas e estudos pós e decoloniais à brasileira: quando 
a branquitude acadêmica silencia raça e gênero. Empório do direito, 22 jun. 2020.  
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O racismo é um elemento muito complexo da sociedade, do mundo todo, e não 

podemos deixar de ver o racismo na sua ligação intrínseca com outros elemen-

tos da vida social. Como por exemplo a economia, como o direito, como a 

política. E também como até mesmo a produção do imaginário social. E esse 

momento em que nós passamos no mundo deixa bastante evidente que o ra-

cismo não comporta mais, não há mais lugar pra raciocínios ou pra 

pensamentos sobre o racismo que não estejam dispostos a ir além de atos in-

dividuais, de questões comportamentais, ou mesmo que pensem o racismo 

como parte de um mau funcionamento institucional.5 

 

O trecho transcrito, principalmente seu final, dá o tom que queremos 

para pensar “o que é racismo estrutural?”, a partir da obra do autor em 

que traz reflexões sobre a construção das noções de raça e racismo e apre-

senta caminhos de enfrentamento. 

De fato, não há mais espaço para pensar as relações raciais exclusi-

vamente por questões individuais ou enquanto um mau funcionamento 

das instituições. É justamente a superação das concepções individualista e 

institucional do racismo que permite ampliar as possibilidades de análise, 

compreensão e transformação. Por superação dizemos aquilo que vai 

além, não que rejeita. Por óbvio o racismo também se manifesta de ma-

neira individual e institucional, mas não só. 

Almeida classifica três concepções de racismo, que se constroem de 

modo relacional: relação entre (a) racismo e subjetividade (concepção in-

dividualista), relação entre (b) racismo e Estado (concepção institucional) 

e relação entre (c) racismo e economia (concepção estrutural).6 

Na primeira delas (a), o racismo seria compreendido como um pro-

blema ético ou psicológico, uma irracionalidade individual pontualmente 

expressada por meio de atos de discriminação (principalmente) direta. 

Esta concepção gera respostas também de maneira individualizada, quase 

sempre calcadas na legalidade, com responsabilizações jurídicas – como a 

tipificação da injúria racial –, ou até mesmo por julgamentos sociais que 

 
5 ALMEIDA, Silvio. Entrevista concedida ao programa Roda Viva. Tv Cultura: São Paulo, 2020. 4’44 - 5’37 Disponível 
em: < https://www.youtube.com/watch?v=L15AkiNm0Iw&t=337s>. 

6 ALMEIDA, Silvio. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018, p. 27. 
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não refletem sobre os efeitos do racismo, mas se apressam sempre em 

afastar de si a possibilidade de ser racista.7 Isto não é suficiente. Pensar 

para além de uma concepção individualista não significa deixar de respon-

sabilizar estas condutas, trata-se de ampliar o olhar para além dos aspectos 

comportamentais, lembrando que “as maiores desgraças produzidas pelo 

racismo foram feitas sob o abrigo da legalidade e com o apoio moral de 

líderes políticos, líderes religiosos e dos considerados ‘homens de bem’”.8  

A (b) concepção institucional é apresentada como um grande salto 

nas reflexões sobre as relações raciais. Compreendendo as instituições 

como aquilo que garante a “estabilidade dos sistemas sociais” por meio da 

absorção/normalização de conflitos, Almeida explica que pensar o racismo 

institucional é enxergar que o funcionamento das instituições na materia-

lização da vida social implica na distribuição de privilégios a partir da raça. 

O atravessamento das instituições pelo racismo leva em conta a hegemo-

nização destas por grupos raciais, que as utilizarão e conduzirão suas 

tecnologias e normas para a imposição de interesses e também para sua 

manutenção. Daí o grande salto, por dar centralidade ao poder nestas re-

lações, como elemento que constituiu essas relações, “racismo é 

dominação”: 

 

Assim, detêm o poder os grupos que exercem o domínio sobre a organização 

política e econômica da sociedade. Entretanto, a manutenção desse poder ad-

quirido depende da capacidade do grupo dominante de institucionalizar seus 

interesses, impondo a toda a sociedade regras, padrões de condutas e modos 

de racionalidade que tornem “normal” e “natural” o seu domínio. 

No caso do racismo institucional, o domínio se dá com estabelecimento de pa-

râmetros discriminatórios baseados na raça, que servem para manter a 

hegemonia do grupo racial no poder. Isso faz com que a cultura, a aparência e 

 
7 Nesse sentido, Maria Aparecida Bento partilha: “Ao discutir sobre racismo, elas esperam abordar uma opressão que 
‘está lá’ na sociedade, e não em algo que as envolva diretamente, ou que envolva a instituição da qual fazem parte. 
Nem sempre estão desejosas de entrar em contato com a realidade de que, se são brancas, em alguma instância, são 
beneficiárias do racismo”. BENTO, Maria Aparecida Silva. Branquitude – o lado oculto do discurso sobre o negro. 
In: Psicologia social do racismo – estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. Iray Carone, Maria Apare-
cida Bento [org.]. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 148. 

8 ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018, p. 29. 
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as práticas de poder de um determinado grupo tornem-se o horizonte civili-

zatório do conjunto da sociedade. Assim, o domínio de homens brancos em 

instituições públicas – por exemplo, o legislativo, o judiciário, o ministério pú-

blico, reitorias de universidades públicas etc. – e instituições privadas – por 

exemplo, diretorias de empresas – depende, em primeiro lugar, da existência 

de regras e padrões que direta ou indiretamente dificultem a ascensão de ne-

gros e/ou mulheres, e, em segundo lugar, da inexistência de espaços em que 

se discuta a desigualdade racial e de gênero, naturalizando, assim, o domínio 

do grupo formado por homens brancos.9  

 

Almeida fala em hegemonia não de maneira acidental. Falar em do-

minação é falar de relações complexas, e neste exercício de dominação há 

certamente uma resposta contínua de resistência. Para lidar com estes 

conflitos, o grupo dominante desenvolve estratégias que não passam dire-

tamente pela violência, mas pela “produção de consensos sobre sua 

dominação”. O modo de operação institucional, como já se colocou, pres-

supõe a absorção dos conflitos, o que é então materializado nesta produção 

de consensos, por exemplo, por meio da concessão aos grupos dominados 

de determinadas demandas e espaços para que as decisões essenciais sobre 

economia e política mantenham-se de acordo com os interesses do grupo 

hegemônico e por ele exercidas10. 

A naturalização do domínio é mais sofisticada que a nível individual 

porque dispensa coerção. É possível manifestar o racismo pela omissão, 

pela distribuição de vantagens via padrões, normas, orientações que mol-

darão o existir, tornando aquilo que é desejável, aceito, “normal”, 

vinculado às práticas e representações do grupo dominante. A própria ocu-

pação dos “espaços de poder” por um grupo determinado, determina 

também os anseios de todo um sistema social – independente de fazer 

parte deste grupo ou não. Remetendo a Charles Hamilton e Kwame Ture 

em Black Power: Politcs of liberation in America, primeira obra a utilizar 

o termo “racismo institucional”, Almeida explica que por estas razões as 

 
9 ALMEIDA, Silvio. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018, p. 31. 

10 Idem, p. 32. 
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instituições são fundamentais à supremacia branca, e exemplifica esta do-

minação (diluída) através da imposição de padrões pela exigência de “boa 

aparência” em entrevistas de emprego vinculada à estética branca11 

A questão levantada por Almeida para pensar a (c) concepção estru-

tural de racismo é que as instituições de que tanto falamos não criaram o 

racismo, elas o reproduzem. E assim nos diz: “as instituições são racistas 

porque a sociedade é racista”.12 O racismo é parte da ordem social, decorre 

de sua própria estrutura e do modo que se desenvolvem e constituem as 

relações políticas, econômicas e jurídicas que se espalham por todo o te-

cido social. Não é um defeito, individual ou institucional, que se possa 

transpor por ações pontuais. 

 

Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma 

sociedade cujo racismo é regra e não exceção. O racismo é parte de um pro-

cesso social que ‘ocorre pelas costas dos indivíduos e lhes parece legado pela 

tradição’. Nesse caso, além de medidas que coíbam o racismo individual e 

institucionalmente, torna-se imperativo refletir sobre mudanças profun-

das nas relações sociais, políticas e econômicas.13 (grifo nosso). 

 

Sob a ótica estrutural, e também porque raça é relacional, o racismo 

se desdobrará como processo histórico e político, pois estará vinculado às 

particularidades de cada formação social e se desdobrará em discrimina-

ção sistemática sobre grupos sociais inteiros e determinados, 

respectivamente.14 

É por levar em conta as condições sociais permitidas pelos processos 

históricos e políticos que tratar de racismo estrutural – em estrutura – não 

implica em pensar uma condição estática/engessada, e portanto, impossí-

vel de se contornar. É compreender os sujeitos racializados e seus papéis 

 
11 Idem, p. 35. 

12 Idem, p. 36. 

13 Idem, p. 38. 

14 Idem, p. 40-44. 
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neste processo de criação e recriação a todo momento das distribuições de 

desvantagens e privilégios por meio da raça.15 

 

2. Reconhecimento facial no Brasil 

 

No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) nº 

13.853/2019 tenta estabelecer algumas diretrizes sobre a proteção das in-

formações quanto ao possível uso por empresas e por parte do próprio 

Estado. 

No que diz respeito ao uso do reconhecimento facial no país, um es-

tudo lançado em junho de 2020 do Instituto Igarapé e o Data Privacy Brasil 

baliza aspectos fundamentais da discussão, comparando a legislação sobre 

o tema do reconhecimento facial na Inglaterra, França e Estados Unidos. 

Nestes três países, respectivamente, observa-se: a incorporação das políti-

cas de proteção de dados à legislação vigente; legislações que exigem 

anuência expressa do usuário sobre os possíveis usos das informações que 

fornecem; e legislações que vedam o uso de dados obtidos virtualmente 

por parte de empresas e estado.16 

Um outro estudo do Igarapé levantou que, até 2019, 16 estados do 

Brasil contavam com o uso de tecnologia de reconhecimento facial, distri-

buindo-se em 30 municípios diferentes. Tratam-se de 48 iniciativas 

público-privadas distribuídas em áreas como transporte (21), segurança 

pública (13), educação (5), controle de fronteiras (4) e outras (4).17 No 

campo do transporte, busca-se reduzir o número de fraudes quanto ao 

transporte gratuito; na educação, controla-se frequência e ausência dos 

alunos; enquanto no campo da segurança pública, trata-se da identificação 

e procura de foragidos. 

 
15 Idem, p. 39. 

16 FRANCISCO, Pedro Augusto P; HUREL, Louise Marie; RIELLI, Mariana Marques. Regulação do reconhecimento 
facial no setor público. Igarapé; Data Search Brasil, 2020, p. 5. 

17 RECONHECIMENTO FACIL NO BRASIL (…), 2019. Disponível em: https://igarape.org.br/infografico-reconheci-
mento-facial-no-brasil/. Acessado em 07 de 2020. 
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A aplicação do reconhecimento facial em projetos vinculados à segu-

rança pública não diverge em função das demais vertentes: trata-se de 

ampliar as redes de controle e vigilância com intuito de maximizar a capa-

cidade de punição – em nome da segurança. 

A distribuição da punição é chave da criminologia crítica. Aliar a com-

preensão desta distribuição com a de racismo estrutural nos permite 

enxergar sua organização a partir de uma seletividade racializada, que se 

opera tanto a nível de criminalização primária, quanto de criminalização 

secundária. 

 No Brasil, temos a particularidade de uma estrutura punitiva que se 

erigiu em uma sociedade sustentada pelo trabalho escravizado, por meio 

de um poder punitivo doméstico e centrado em corpos negros, que vai se 

incorporar às transformações políticas e jurídicas diluindo-se sob a mol-

dura da democracia racial.18 

Em uma perspectiva histórica e jurídica, como ilustração, podemos 

trazer: se em um primeiro momento de codificação tínhamos uma legisla-

ção com diferenciações e previsão de um direito penal de exceção para 

escravizados,19 no pós-abolição remanesce este controle por meio da tutela 

de alguns bens jurídicos (a exemplo da criminalização da capoeira), que 

deixam claro a quais parcelas da população destinavam punir e controlar, 

porém sem nomeá-las. Por sua vez, o Código Penal de 1940 finalizou a 

criminalização primária vinculada à questão racial, que passa a ser exer-

cida de forma secundária pelas agências de atuação do sistema penal 

observada a “olho nu” até a atualidade nos cárceres brasileiros.20 Sinteti-

zando o resultado deste processo, Juliana Borges escreve: 

 

Somos compelidas a acreditar que o sistema de justiça criminal surge para 

garantir normas e leis que assegurarão segurança para as sociedades. Mas, na 

 
18 FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo negro caído no chão: o sistema penal e o projeto genocida do estado bra-
sileiro. Brasília, DF, 2006. Dissertação de mestrado, Universidade de Brasília, 2006. 

19 SERRA, Marcos Alexandre de Souza. Economia política da pena. Dissertação (Mestrado) – Curso de Pós-gradua-
ção em Direito, Universidade Federal do Paraná – UFPR, Curitiba, 2007. 

20 FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo negro caído no chão: o sistema penal e o projeto genocida do estado 
brasileiro. Brasília, DF, 2006. Dissertação de mestrado, Universidade de Brasília, 2006. 
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verdade, se trata de um sistema que surge já com uma repressão que cria o 

alvo que intenta reprimir. A realidade do sistema de justiça criminal é absolu-

tamente diversa de garantir segurança, mas um mecanismo que retroalimenta 

insegurança, aprofunda vigilância e repressão.21 

 

Atualmente, a diluição que nos referimos opera em direção a políticas 

criminais que trabalhem com eficiência. O uso das tecnologias de reconhe-

cimento facial marca a reprodução em outra esfera – tecnológica – do 

racismo estrutural, enquanto evita tais críticas sob o abrigo da neutrali-

dade científica tecnológica. 

O uso desses instrumentos constitui uma política atuarial de controle, 

que corresponde a um processo originalmente americano de desenvolver 

tabelas e testes para medir a probabilidade de reincidência. Essa técnica, 

inicialmente destinada à execução penal, passa a integrar as políticas cri-

minas oficiais de atuação policial,22 materialização da criminalização 

secundária. A eficiência então é medida pela reincidência específica que se 

traduzirá como periculosidade. Assim, temos o desenvolvimento de uma 

política criminal que se justifica pela busca em prender menos e concen-

trar seus esforços em prender “melhor”, em selecionar indivíduos de alto 

risco, supostamente responsáveis pela maioria dos crimes cometidos. 

Em tese, guiando a ação policial e as decisões judiciais por meio de 

sua vinculação aos itens compositores do cálculo de risco, os sujeitos en-

volvidos no processo teriam menor espaço de discricionariedade e assim 

se reduziriam as práticas racistas das políticas criminais. Tratou-se literal-

mente da automação dos processos de criminalização.23 Ao contrário do 

que propôs e sob o que se justificou, a adoção da política criminal atuarial 

longe de reduzir a violência e criminalidade foi decisiva no aumento do 

encarceramento da população negra nos EUA.24 

 
21 BORGES, Juliana. O que é encarceramento em massa? Belo Horizonte: Letramento: Justificando, 2018, p.81. 

22 DIETER, Maurício Stegemann. Política Criminal Atuarial: a criminologia do fim da história. Curitiba, 2012, p. 84. 
(Tese de Doutorado UFPR.) 

23 Idem, p. 93. 

24 ALEXANDER, Michelle. A Nova Segregação: racismo e encarceramento em massa. São Paulo: Boitempo, 2018. 
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Compreendendo o que significa uma política criminal atuarial, prin-

cipalmente no que versa sobre a automação do controle social/penal sobre 

a criminalização secundária, emerge em toda sua complexibilidade o uso 

do reconhecimento facial como medida de política criminal no Brasil, tor-

nando urgentes debates sobre como contribui e contribuirá para o 

encarceramento em massa e na potencialização e reprodução da discrimi-

nação, repressão e reclusão da população negra. 

No Brasil, em 2019, constituiu-se uma rede de observatórios de segu-

rança que estudou durante cinco meses cinco diferentes estados do país 

no que tange à violência e parcialmente ao uso do reconhecimento facial 

como medida de segurança pública e política criminal. 

No relatório, verifica-se que a ideia de eficiência a partir da tecnologia 

não encontra respaldo: na Bahia, durante o carnaval, o sistema de reco-

nhecimento identificou mais de 1,3 milhões de rostos, gerando 903 alertas, 

18 mandados e prisão de 15 pessoas, ou seja, 96% das notificações foram 

inúteis.25  

A pesquisa encontrou dificuldade na obtenção de dados quanto ao 

perfil dos presos via tecnologia, mesmo requerendo por meio da lei de 

acesso à informação, reafirmando um antigo problema brasileiro de uma 

cultura do sigilo no trato da coisa pública,26 que conserva uma ética patri-

monialista com a apropriação do que é público pelo privado.27 Dos dados 

obtidos, quanto ao perfil dos presos por reconhecimento facial, 87,9% dos 

suspeitos foram homens e 12,1% mulheres; já quanto à raça, 90,5% das 

 
25 NUNES, Pablo. Novas ferramentas, velhas práticas: reconhecimento facial e policiamento no Brasil. In: Retratos 
da Violência: cinco meses de monitoramento, análise e descobertas. Centro de Estudos em Segurança e Cidadania, 
2019, p. 68. 

26 PEREIRA, Tayara Calina. A formação da agenda da lei de acesso à informação pública no Brasil: o papel do 
executivo e o controle da burocracia pública. São Paulo, 2016, p. 58. (Dissertação de Metrado USP). 

27 MARTINS, Humberto Falcão Martins. A Ética do Patrimonialismo e a Modernização da Administração Pública 
Brasileira. In: MOTTA, Fernando C. Prestes; CALDAS, Miguel P.(Org.). Cultura organizacional e cultura brasileira. 
São Paulo: Atlas, 1997. 
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pessoas eram negras e 9,5% eram brancas. As abordagens foram motiva-

das majoritariamente por delitos de tráfico e roubo.28 

Sobre o controle jurídico destas tecnologias, em que pese a Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais, o governo brasileiro editou a portaria n° 

793 de 24 de outubro de 2019, que regulamenta o uso de dinheiro do 

Fundo Nacional de Segurança Pública para o “fomento à implantação de 

sistemas de vídeo monitoramento com soluções de reconhecimento facial, 

por Optical Character Recognition – OCR, uso de inteligência artificial ou 

outros”. A portaria representa o estímulo a políticas de reconhecimento 

facial, sem, em contrapartida, o desenvolvimento de um marco de controle 

e limitação destes dispositivos, que já estão sendo utilizados na atividade 

policial. 

 

Considerações finais 

 

Pela recente importação e implementação da ferramenta, as pesqui-

sas sobre reconhecimento facial no Brasil são escassas. Ainda assim, os 

estudos preliminares e os dados sobre o perfil dos selecionados por esta 

tecnologia indicam a reprodução da seletividade racial da programação 

criminalizante. Nesse sentido, Nunes escreve: 

 

Por mais que para alguns a tecnologia de reconhecimento facial possa parecer 

uma novidade misteriosa e incerta em seus resultados, para os rapazes jovens 

e negros ela tem representado a certeza de que continuarão a ser abordados 

de forma preferencial, em nome da chamada “guerra às drogas”. O reconhe-

cimento facial tem se mostrado uma atualização high-tech para o velho e 

conhecido racismo que está na base do sistema de justiça criminal e tem gui-

ado o trabalho policial há décadas.29 

 

 
28 NUNES, Pablo. Novas ferramentas, velhas práticas: reconhecimento facial e policiamento no Brasil. In: Retratos 
da Violência: cinco meses de monitoramento, análise e descobertas. Centro de Estudos em Segurança e Cidadania, 
2019, p. 69. 

29 Idem, p. 69-70. 
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Diante deste cenário, três horizontes de pesquisa mostram-se indis-

pensáveis: 1) Estudos jurídicos na busca de uma legislação limitante da 

atuação estatal frente às novas tecnologias, principalmente em sua face 

mais violenta (sistema de justiça criminal); 2) Pesquisas voltadas à análise 

dos impactos da utilização do reconhecimento facial na criminalização se-

cundária; 3) Estudos que tencionem a gramática racial na programação 

maquínica destes dispositivos. 

Sinteticamente, o presente artigo buscou demonstrar que a tecnolo-

gia não é ausente de intenções, não é neutra, e que a programação de seus 

dispositivos – codificados a reconhecerem o padrão branco, implica numa 

reprodução do racismo estrutural ao empreender o encarceramento da 

população negra através dos “falsos positivos” que demonstram a incapa-

cidade dos aparelhos em reconhecer rostos não brancos, e implica numa 

generalização do negro como culpado.  

Como reboot da política criminal atuarial, o reconhecimento facial 

não é neutro. Sua programação amplifica e automatiza o já racializado 

processo de criminalização secundária, porém acrescentando ao agente 

humano o elemento maquínico. Sobretudo, o funcionamento institucional 

ancorado no que é branco normatiza e normaliza a violência frente ao que 

não o é; o que enseja, além de uma discussão crítica, um debate sobre a 

regulamentação jurídica desses dispositivos. 
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Introdução 

 

As novas tecnologias de policiamento nas políticas de produção de 

segurança pública aparecem como um cenário atual – tanto no campo aca-

dêmico de estudos, quanto na criação do chamado policiamento preditivo 

(predictive policing) e suas implicações nas atuações dos atores sociais en-

volvidos. Como será demonstrado no artigo que segue, com a 

implementação de utilização do Big Data como fonte informacional e de 

base para mapeamentos, sua introdução na esfera de segurança pública 

 
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 
Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
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trouxe significativas mudanças nas formas de policiamento e na própria 

relação dessas instituições com a sociedade. 

Pode-se dizer que o Big Data é entendido a partir de sua possibilidade 

de organização e análise, incitado por uma grande gama de informações 

de elementos – antes incompreensíveis, quando utilizados apenas em me-

nores montantes – agora minerados ou objeto de aprendizagem de 

máquina. Com o crescimento da utilização de consideráveis quantidades 

de dados para a estruturação social dos diversos campos de interação da 

sociedade, os novos meios de tecnificação do agir se colocam perante as 

instituições policiais e restabelecem as legitimidades do fazer-policial e do 

próprio policiamento. Contudo, demonstrados a partir de um viés de neu-

tralidade – ao retirar a subjetividade policial a decisão do agir – questiona-

se acerca das possíveis relegitimizações de um agir policial5 apenas com 

novas roupagens, demonstrando as permanências autoritárias e discrimi-

natórias já antes conhecidas. 

É extensa a gama de estudiosos norte-americanos e europeus que es-

tão voltando seus olhares científicos para os possíveis efeitos 

discriminatórios dessas novas estratégias de policiamento pautadas em 

tecnologias descritas como imparciais,6 salientando, no debate, os disposi-

tivos pelos quais os preconceitos seriam introduzidos e reproduzidos por 

essa inteligência artificial. No entanto, tem-se enquanto prerrogativa deste 

trabalho que não é a tecnologia por si só reprodutora dessa racionalidade 

preconceituosa, senão uma sofisticação de racionalidade já existente den-

tro de uma lógica de desigualdades herdadas e norteadas por uma cartilha 

 
5 Cabe referir que legitimação do agir policial é utilizado por Muniz para discutir mandato policial. Apresenta que, a 
construção do que seria uma legitimidade se entende como confiança entre os atores sociais e entre esses e as insti-
tuições policiais estatais, que possuem, nessas interações, expectativas, representações e práticas sociais em relação 
aos fins e meios do fazer-policial, ou mandato policial. MUNIZ, Jacqueline. SILVA, Washington França da. Mandato 
policial na prática: tomando decisões nas ruas de João Pessoa. Cad. CRH, Salvador , v. 23, n. 60, p. 449-473, Dec. 
2010. 

6 FERGUSON, A. G. Big Data and Predictive Reasonable Suspicion. University of Pennsylvannia Law Review, v. 163, 
n. 2, 2015. JOH, E. E. Policing by numbers: Big data and the 4th Amendment. Washington Law Review, v. 89, 2014. 
MAYER-SCHOENBERGER, V.; CUKIER, K. Big Data: a revolution that will transform how we live, work, and think. 
Londres: John Murray, 2013. SELBST, A. D. Disparate impact in Big Data policing. Georgia Law Review, v. 52, 2017. 
RICHARDS, N. M.; KING, J. H. Big data ethics. Wake Forest Law Review, v. 393, 2014 LUM, K.; ISAAC, W. To predict 
and serve? Significance, 2016. BAROCAS, S; SELBST, A. Big Data's disparate impact. California Law Review, v. 104, 
n. 6, p. 671-732, 2016. 
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neoliberal.7 Tanto é verdade que no Reino Unido, por exemplo, o Governo 

já assumiu o uso das tecnologias pelas práticas de policiamento, mas frente 

aos perigos da sua tergiversação contratou uma consultoria para mitiga-

ção de seus efeitos tendenciosos dos algoritmos.  

Desse modo, o artigo em questão busca analisar e debater, de forma 

ainda incipiente, os possíveis contornos de um policiamento preditivo que 

se apresenta como provedor de um cenário de atuação mais “democrático” 

e eficientista. Para tanto, será realizada pesquisa bibliográfica de estudos 

já travados na Europa e na América do Norte, vez que esses e essas pes-

quisadoras já estão, por um período de tempo mais longo, vivenciando tal 

arquitetura social. Explora-se a tecnificação do policiamento moderno em 

países europeus e norte-americanos a fim de traçar um paralelo com ce-

nário brasileiro que vem se construindo na mesma perspectiva.  

 

1. Novos contornos do policiamento e do controle social: o 

policiamento preditivo, Big Data e as novas roupagens do agir 

 

As mudanças das dinâmicas sociais, em uma sociedade que constan-

temente se depara com as novas tecnificações de estruturação de seus 

atores e instituições, demarcam as diversas discussões travadas na área 

das Ciências Criminais. O posicionamento mais delineado da tecnologia 

adentrando nos diferentes campos sociais demonstra uma gama de mu-

danças, sejam elas institucionais, sejam elas destinadas às práticas do agir, 

sinalizando os rompimentos e as permanências nessas instâncias. 

Evidenciam as discussões que a ascensão do Big Data é uma referên-

cia de mudanças nas instituições estatais. A sua utilização surge para 

transformar campos tão diversos quanto os da saúde pública e áreas di-

versas das ciências. Especificamente na gestão do fazer-policial, essa vasta 

 
7 EILBERG, Daniela; TIMM, Larissa. Velhos preconceitos mascarados de verdades científicas: como a tecnologia no 
processo penal pode ser tendenciosa. In: GONZÁLEZ, Javier García; LOZANO, Álvaro Alzina Lozano; RODRÍGUEZ, 
Gabriel Martín. El Derecho Público y Privado ante las Nuevas Tecnologías. Madrid: Dykinsson, 2020.  
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gama de tecnologia apresenta desafios no quadro regulamentar que ge-

rencia o policiamento convencional, pois essa gama de dados é 

apresentada como uma possível, nova e drástica mudança na investigação 

policial deste século – equivalente ao que no século passado representaram 

o rádio e o carro patrulha nas dinâmicas do policiamento.8 

A falta de consenso sobre o entendimento do que seria Big Data não 

impede o apontamento genérico da maioria dos autores em relação à con-

cordância ao que circunscreve: a) organização por meio de aprendizagem 

de máquina ou mineração de dados; e b) grande quantidade de dados di-

gitalizados que estão disponíveis9. Ainda, o Big Data possui a capacidade 

de encontrar correlações úteis em conjuntos de dados que não são capazes 

de análise por avaliação humana comum. 

Porém, utilizar um vasto montante de informações requer mudanças 

na maneira como abordamos os dados, sejam elas: a) ao abandonar a pre-

ferência por dados altamente selecionados e organizados e aceitar, em 

certa medida, a falta de exatidão; b) no modo de coleta e uso de um grande 

número de dados, vez que agora não estamos mais tratando de pequenas 

amostras; c) ao aceitar correlações ao invés de uma busca constante das 

causas dos acontecimentos.10 

Por mais que a utilização de dados e a vigilância como forma de or-

denação social não se apresente como um novo campo de estudo nos 

debates de criminologia e ciências sociais,11 a existência de novidades como 

o Big Data são realidade e de recorrente introdução na gestão de Segu-

rança Pública. Quando da existência de um grande montante de dados 

utilizado para criar predições e a utilização de técnicas de aprendizagem 

de máquina ou de mineração de dados, reedificam-se as bases de relações 

 
8 JOH, E. E. Policing by numbers: Big data and the 4th Amendment. Washington Law Review, v. 89, 2014. 

9 JOH, E. E. Policing by numbers: Big data and the 4th Amendment. Washington Law Review, v. 89, 2014. MAYER-
SCHOENBERGER, V.; CUKIER, K. Big Data: a revolution that will transform how we live, work, and think. Londres: 
John Murray, 2013. 

10 MAYER-SCHOENBERGER, V.; CUKIER, K. Big Data: a revolution that will transform how we live, work, and think. 
Londres: John Murray, 2013. 

11 FOUCAULT, M. . Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. Petrópolis: Editora Vozes, 2013. 
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sociais – sendo os novos meios tecnológicos seus grandes modificadores, 

demonstrando suas permanências. 

Contudo, já atentam os autores para três possíveis problemas iniciais 

identificados a partir dessa tecnificação: 1) as ações estatais, dependendo 

dos casos, podem tomar a forma de penalidades muito antes de uma ação 

ocorrer, destruindo o que os autores chamam de “santidade” do livre ar-

bítrio; 2) a preocupação quanto ao que pode ocorrer caso os governos 

depositem muita confiança no poder dos dados, quer dizer, o que seria 

deixado de lado em nome da ordem?; 3) essa confiança equivocada nos 

dados pode, em contrapartida, enganar as instituições ou organizações – 

que passam a dar mais importância para os números do que eles merecem 

– pelo charme dos dados.12  

São esses mesmos grandes montantes de dados que, introjetados nas 

instituições de policiamento, criam rearranjos institucionais e sociais de 

estratégias do agir, dos imaginários sociais dos atores institucionais, bem 

como da relação polícia-comunidade. Desse modo, o policiamento predi-

tivo se cria dentro do mundo entendido como do Big Data, onde são 

utilizados métodos de mineração de dados para conjecturar correlações 

entre resultados criminais (outcome) e os diversos dados sociais coletados 

que foram colocados no sistema (input), tais como localização e dados co-

merciais. Assim, utilizam-se da análise desses dados para prever crimes, 

resultando em algo como uma fusão de informação tecnológica, teoria cri-

minológica e algoritmos preditivos.13 A mineração de dados seria 

entendida como o uso de técnicas de aprendizado de uma máquina para 

encontrar padrões e relacionamentos úteis nos dados. 

Ainda, apresentam os autores um vasto debate sobre a mineração de 

dados que envolve o campo da tecnificação policial – que seria entendido 

como o caminhar para definir a variável alvo, rotular e coletar os dados de 

 
12 MAYER-SCHOENBERGER, V.; CUKIER, K. Big Data: a revolution that will transform how we live, work, and think. 
Londres: John Murray, 2013. 

13 SELBST, A. D. Disparate impact in Big Data policing. Georgia Law Review, v. 52, 2017. 
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treinamento, usar a seleção de recursos e tomar decisões com base nos 

resultados do modelo. 

É a partir desses apontamentos que entram em destaque três impor-

tantes considerações em relação ao desenvolvimento do uso do Big Data 

no campo das corporações policiais: 1) predição de crime; 2) vigilância em 

massa; 3) bancos de dados de DNA. O policiamento preditivo teria uma 

aplicação mais perceptível no ponto um, destacado a partir da criação de 

uma polícia que utilize milhares de pontos de dados (ou dados em si) para 

prever onde é provável que um crime ocorra. É aqui que a atenção se di-

reciona aos fatores utilizados nos modelos para prever os crimes: os 

modelos mais básicos contam com crimes passados, mas as fontes de da-

dos podem incluir fatores de diferentes variáveis, como locais com lojas de 

bebidas, horários e dias de pagamento, variação sazonal, entre outros.14  

Nesse sentido, a novidade do policiamento preditivo seria exatamente 

o uso desses novos meios tecnológicos para a análise e entendimento des-

ses conjuntos de dados, realizando correlações preditivas. Esses modelos 

preditivos confiam e são firmados em observações estabelecidas sobre a 

distribuição espacial do comportamento criminoso, destacando que os cri-

mes tendem a ocorrer, segundo a utilização do sistema, em pequenas áreas 

limitadas. 

Ocorre que, esse mesmo tipo de policiamento demonstra ser passível 

de utilização para identificar os padrões sociais inerentes à sociedade, que 

reproduz estereótipos introjetados no meio social, e se apresenta, no en-

tanto, como uma ferramenta de dados neutra no processo de prevenir 

esses preconceitos de entrarem na equação do processamento de dados do 

policiar. Assim, a relação entre crime e lugar influencia diretamente nos 

modelos de computador adotados para a previsão de crimes – e parece que 

por eles também são influenciados. A aplicação de inteligência artificial nos 

programas utilizados nesse grande conjunto de dados tende a identificar 

as possíveis áreas de cometimento de crimes futuros - utilizando-se dos 

 
14 JOH, E. E. Policing by numbers: Big data and the 4th Amendment. Washington Law Review, v. 89, 2014. 



98 | Criminologias, Controle e Tecnologias Emergentes 

 

fatores que alimentam o software, os bancos de dados utilizados e tra-

çando correlações. 

Em resumo, a polícia está usando o software de policiamento predi-

tivo para direcionar a sua ação para locais onde acredita que exista uma 

maior probabilidade de atividade criminosa. Contudo, alguns pontos de 

suma importância começam a surgir: a) nenhum programa de policia-

mento preditivo é totalmente objetivo; os elementos básicos de um 

programa de software preditivo necessariamente envolvem discricionari-

edade humana; os dados utilizados para criar os modelos vão depender 

dos tipos de crime utilizados para predição e dos tipos de informações usa-

das para prever esses crimes; b) um modelo preditivo direciona a polícia 

para um “olhar” de suspeição para determinado local, talvez encorajando 

a polícia a enxergar nesses locais mais comportamentos suspeitos15. 

Ademais, nas diversas nuances de utilidade e utilização de dados pelo 

policiamento preditivo, a “heat list” é uma das formas preditivas de “Big 

Datas” utilizadas nos EUA e na Europa como forma de parar o crime antes 

mesmo de ele ocorrer. Em que pese a possível neutralidade da utilização 

desses softwares, a sua questionabilidade surge quando: 

 

[...] o aparente conflito em relação às proteções contra buscas e apreensões 

ilegais e o conceito razoável/aceitável de suspeição; a ausência de transparên-

cia tanto do departamento de polícia, como das empresas privadas, que 

resguardam como os modelos de policiamento preditivo são construídos; 

como os departamentos utilizam a sua “data”; e se os programas desnecessa-

riamente criam um grupo específico como alvo, mais do que outros”.16 

(Tradução nossa). 

 

Ainda, existe a possibilidade desses dados policiais estarem repletos 

de preconceitos sistêmicos, já que o software de policiamento preditivo é 

desenhado para aprender e reproduzir padrões nos dados. Contudo, se 

 
15 JOH, E. E. Policing by numbers: Big data and the 4th Amendment. Washington Law Review, v. 89, 2014. 

16 LUM, K.; ISAAC, W. To predict and serve? Significance, 2016. p. 15. 
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uma “data” tendenciosa e preconceituosa é utilizada para treinar esses mo-

delos preditivos, a tendência para a reprodução e amplificação de alguns 

desses preconceitos é vigente: “E pior, isso resulta em policiamento discri-

minatório”.17 

Por mais que inexista uma concordância acerca de como se utilizar o 

Big Data de um modo considerado como mais útil para a sociedade, alguns 

pontos relevantes parecem surgir da discussão trazida, que acabam por 

questionar a ideia de neutralidade e imparcialidade que esses dados tra-

riam: a) os bancos de dados que alimentam o sistema (que podem variar 

desde os antecedentes criminais, até ocorrências, passando pela participa-

ção em programas de assistência social); b) as formas como os dados são 

elencados e priorizados, vez que a atividade humana se apresenta como 

condutora de ações; c) a modelagem para o desenvolvimento do software 

– quais as variáveis e conexões utilizadas; e d) a existência de uma “heat 

list”, como antes demonstrado, que seria a criação de uma lista de possí-

veis cometedores de crimes futuros.18 

Embora os termos Big Data e algoritmo frequentemente transmitam 

uma ideia de neutralidade ou, ao menos, de “objetividade”, essa perspec-

tiva tende a ocultar todos os processos decisórios que perpassam a coleta, 

alimentação e utilização de dados. Tais decisões, mesmo aquelas realizadas 

de forma automatizada, são dirigidas diretamente por pessoas ou, ao me-

nos, por fórmulas matemáticas desenhadas por seres humanos. Nesse 

contexto, não se pode olvidar que as pessoas responsáveis por essas deci-

sões possuem todos os tipos de valores, muitos dos quais orientam-se 

abertamente pelo racismo e por outros estigmas sociais.19 

A partir dos múltiplos estudos já existentes sobre essas novas formas 

e experiências de policiamento aliado ao uso de tecnologias e Big Data, o 

que parece ficar ressaltado é a presença de uma filtragem racial e social 

 
17 LUM, K.; ISAAC, W. To predict and serve? Significance, 2016. p. 15. 

18 SELBST, A. D. Disparate impact in Big Data policing. Georgia Law Review, v. 52, 2017. LUM, K.; ISAAC, W. To 
predict and serve? Significance, 2016. 

19 NOBLE, Safiya Umoja. Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism. NYU Press, 2018. 
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através do modo como o grande montante de dados vem sendo utilizado. 

Vem sendo apontada a existência de práticas discriminatórias que direci-

onam a atuação de mais vigiar, mais abordar e mais prender para 

determinada parcela específica da população, destacando um desenvolvi-

mento de políticas públicas em uma sociedade racializada que reproduz 

vieses raciais na sua objetivação.20 Isso, pois, também existe uma tendên-

cia histórica no sistema norte-americano de vigilância e controle da 

população negra e pobre que alimentam os bancos de dados muitas vezes 

utilizados pelas polícias.21 

Ademais, em se tratando de práticas de policiamento, resta claro que 

a sociedade carece de conhecimento e transparência sobre a eficácia da 

tecnologia e de seus efeitos para as populações em vulnerabilidade. Não se 

sabe, ainda, quais os resultados reais do uso dessas tecnologias; contudo, 

parece que a mesma falta de transparência que se faz presente historica-

mente nas práticas de instituições policiais22 é identificada também nas 

tecnologias usadas por diversas outras instituições, onde o direcionamento 

do policiamento para pessoas pobres e negras23 é um viés incorporado ao 

policiamento da instituição. 

 

Considerações finais 

 

As novas formas de tecnificação do agir parecem, progressivamente, 

moldar e ser constitutivas das relações sociais entre os atores e as diversas 

instituições presentes nos campos sociais. A ascensão do Big Data, ao 

mesmo tempo em que torna disponível uma grande quantidade de dados 

 
20 SELBST, A. D. Disparate impact in Big Data policing. Georgia Law Review, v. 52, 2017. 

21 BYFIELD, N. P. Race science and surveillance: police as the new race scientists. Social Identities, v. 0, n. 0, p. 1–16, 
2018. 

22 A falta de clareza e transparência dos mecanismos de accountability policial já foi objeto de análise mais aprofun-
dada em: ALBUQUERQUE, Laura Gigante. A (in)efetividade da audiência de custódia no controle da violência policial: 
um estudo sobre teoria e prática no sistema de justiça criminal. Dissertação (Mestrado em Ciências Criminais). Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2018. 

23 DUTRA, Luiza Corrêa de Magalhães. “É o céu da boca do inferno esperando você”: a violência policial e o marcador 
raça - representações sociais sobre o campo de análise. Dissertação (Mestrado em Ciências Criminais). Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2019. 
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digitalizados, possibilita uma organização por meio de aprendizagem de 

máquina ou mineração desses dados, a partir de um gerenciamento su-

postamente impessoal.  

A implementação de novas tecnificações vem adentrando os mais di-

versos aspectos da sociedade. A entrada, de forma mais expressiva, da 

utilização de Big Data no campo de segurança pública, especificamente na 

gestão do fazer-policial, apresenta-se a partir de uma nova forma de poli-

ciamento – o agora entendido policiamento preditivo, revestido de uma 

pretensa neutralidade de ação e “democratização” do agir. 

O presente artigo teve como objetivo principal analisar e apresentar 

os debates acerca dessa temática, dando enfoque, principalmente, às pes-

quisas norte-americanas, vez que demonstram já ter uma expressiva e 

larga caminhada nos debates acerca do policiamento preditivo. O ensaio 

inicial travado neste trabalho apresenta alguns pontos que merecem des-

taque e colocam em questionamento os atributos de neutralidade 

objetivados por esse tipo de policiamento. 

Os pontos, assim, delineiam-se entre as reproduções contínuas de um 

agir discriminatório, por parte da instituição policial, mesmo com esse 

modo de policiamento apresentado como um meio de retirar do policial a 

capacidade de decisão subjetiva de como agir. Em sociedades racializadas 

e com bases coloniais de formação segregacionistas, as implementações de 

tecnificações do fazer-policial parecem recriar métodos de racialização de 

policiamento, sem acompanhamento e fiscalização dos seus métodos de 

operação, permanecendo fora do campo de transparência do agir.  
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O controle através dos mecanismos tecnológicos: 

a problemática do uso de tornozeleiras 

eletrônicas no Estado do Maranhão 

 

Fernando Vechi 1 

 

 

1. Introdução 

 

A transformação tecnológica é um tema que permeia os mais varia-

dos âmbitos da vida social nos dias atuais. Entender como a tecnologia está 

afetando nosso modo de vida é um desafio para os pesquisadores. No âm-

bito penal, local problemático por excelência, a tecnologia também traz 

suas transformações: processos digitais, sítios eletrônicos, audiências vir-

tuais, câmeras de segurança ultra hd, pistolas de choque, tornozeleiras 

eletrônicas. Ao mesmo tempo que dispensamos a imensa quantidade de 

papel, plástico dos processos físicos e outros recursos naturais gastos para 

manter o Judiciário ativo, nunca fomos tão vigiados e punidos como hoje. 

Esse artigo pretende debater a ênfase à conexão com o sistema penal e as 

tecnologias dispostas nas práticas de segurança, mais especificamente, to-

mando como exemplo o uso de tornozeleiras eletrônicas no estado do 

Maranhão. 

A hipervisibilidade do cidadão como indivíduo numa determinada so-

ciedade, quantificável, localizável, classificável, disciplinado por todo 

 
1 Professor da Universidade do estado do Mato Grosso (UNEMAT). Advogado (OAB-SC 56.663). Mestre e doutorando 
em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS (Bolsista CAPES). E-mail: 
profvechi@gmail.com 
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dispositivo inteligente, é contraditoriamente acompanhada por uma hipe-

rinvisibilidade das negociações entre o Estado e as empresas privadas. 

Christie2 alertava a parceria do Estado com o mercado na indústria do con-

trole do crime. Manter a vigilância e o controle do Estado em matéria 

penal, fornecendo lucro ao privado, utilizando instrumentos e dispositivos 

para o controle da população se tornou um dos grandes objetivos. 

Desde a crise do New Deal, para Jonathan Simon em Governing 

Through Crime,3 as políticas são criadas para amenizar os níveis de inse-

gurança da população e não mais para elaborar estruturalmente alguma 

solução para o problema criminal. O autor cita, por exemplo, o incremento 

de detectores de metais em escolas, o número cada vez maior de câmeras 

de vigilância nas cidades, a utilização de veículos chamados SUV (sport 

utility vehicle) que são grandes carros, bem equipados, alguns com vidro 

à prova de bala e, até o número cada vez maior de condomínios fechados 

longe dos centros urbanos com vigilância monitorada 24h, etc. 

Garland4 estudou as transformações nos padrões culturais da socie-

dade norte-americana e inglesa e, a partir disso, onde suas instituições 

penais se inserem e de que forma a punição é prática da cultura. A análise 

de Garland pode ajudar a entender o contexto social e cultural da vigilância 

que muda da década de oitenta em diante, quando as instituições do Es-

tado previdenciário são minadas pelo próprio poder que assumiram. 

 

O que aconteceu foi que as instituições da justiça penal alteraram seus pontos 

de vista e que a área de controle do delito foi expandida em novas direções na 

medida em que as agências estatais e a sociedade civil foram adaptadas ao 

crescimento do delito e à insegurança que acompanharam a transição para a 

modernidade tardia. O resultado foi que, se a justiça penal estatal é maior do 

 
2 CHRISTIE, Nils. A indústria do controle do crime. A caminho dos GULAGs em estilo ocidental. Rio de Janeiro: 
Forense, 1998. 

3 SIMON, Jonathan. Governing through crime: How the war on crime transformed American democracy and cre-
ated a culture of fear. Oxford University Press, 2007. 

4 GARLAND, David. A cultura do controle: crime e ordem social na sociedade contemporânea. Rio de janeiro: Revan, 
2008 
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que antes, esta ocupa agora um espaço relativamente pequeno na área em ge-

ral, sobretudo devido ao crescimento da segurança privada e das atividades 

organizadas das comunidades e empresas5. 

 

Paralelamente a isso, existe um raciocínio econômico que foi se de-

senvolvendo no âmbito cultural e que moldou o pensamento e raciocínio 

a respeito das questões do controle do delito. Trata-se de uma relação de 

custo-benefício, presente nas políticas públicas penais e fundamental para 

privatização da forma e uso da menor quantidade de recursos, ao mesmo 

tempo, obtendo a máxima efetividade em matéria penal. A transformação 

se inicia nos EUA e na Grã-Bretanha ao longo dos anos 1970 e marca a 

passagem ideológica-econômica do chamado neoliberalismo, isto é, um 

ideal liberal progressista que, através de novos teóricos, pensadores, polí-

ticos, coloca em prática novos posicionamentos para preservar o capital.  

Garland6 cita obras relacionadas ao crime deste período, como a de 

Robert Martinson escrita em 1974 e intitulada What Works in Prison Re-

form? onde o autor faz uma análise dos casos de presos e chega à conclusão 

de que a reabilitação não estava mudando a reincidência. Do mesmo 

modo, em 1975, o conhecido e popular James Q. Wilson escreveu seu best-

seller Thinking About Crime, o qual zombava dos programas sociais e da 

melhor distribuição de renda. Para este autor deveriam ser rigorosamente 

aplicadas penas intimidatórias capazes de desestimularem os potenciais 

criminosos e, além disso, “suas soluções preferidas eram policiamento 

mais vigoroso e punições mais severas e certas, isto é, intimidação e con-

trole, em lugar de mais bem-estar”.7 

Assim, segundo o sociólogo e criminólogo francês Loïc Wacquant8, a 

passagem de um Estado Social para um Estado Penal trouxe 

 
5 GARLAND, David. A cultura do controle: crime e ordem social na sociedade contemporânea. Rio de janeiro: Revan, 
2008. P. 284. 

6 GARLAND, David. A cultura do controle: crime e ordem social na sociedade contemporânea. Rio de janeiro: Revan, 
2008 

7 GARLAND, David. A cultura do controle: crime e ordem social na sociedade contemporânea. Rio de janeiro: Revan, 
2008. P. 153. 

8 WACQUANT, Loïc. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Revan, 2007. 
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consequências nefastas para as populações mais vulneráveis. Enquanto o 

Estado, pautado em um modelo fordista-keynesiano introduziu e regulou 

os direitos dos trabalhadores, forneceu bens públicos como assistência 

médica e educacional, investiu em serviços de transporte e na melhoria do 

social, na virada da década de setenta, o agigantamento de um Estado 

penal tomou a punição prisão e a vigilância como verdadeiras soluções 

para os problemas sociais. 

 

O novo clima penalógico é agente de ampliação da malha penal. Com suas 

novas técnicas de controle tecnológicas, ele tem alargado, generalizado e pro-

longado sem precedentes os meios de vigilância penal. O que houve, e continua 

a ocorrer, é uma aguda expansão da tutela da justiça penal auxiliada por outros 

processos multiformes de controle, aditivos polifacetados de aumento da vigi-

lância social, retroalimentadores, noutras palavras, da prisão.9 

 

O neoliberalismo penetrou também os corpos na vida cotidiana, tor-

nando-se uma nova racionalidade, moldando as combinações de 

tecnologias e de relações através delas. São estes, os mercados, que regu-

lam cada vez mais a vida cotidiana dos povos e dos Estados, ou seja, as 

próprias relações humanas no seu movimentar e na configuração de seus 

fios. As relações pessoais passaram a receber o tratamento conferido às 

mercadorias a partir de seu valor de uso e de troca. Deu-se a máxima de-

sumanização inerente à lógica do capital, que se fundamenta na 

competição, no individualismo e na busca do lucro sem limites. Os apara-

tos tecnológicos fazem parte das políticas que são implementadas em um 

Estado Penal que segue o modelo econômico neoliberal. 

 

2. Tecnologia e sistema penal 

 

A tecnologia e o progresso já demonstraram que não serão os salva-

dores dos problemas estruturais do planeta, ainda mais em comparação 

 
9 AMARAL, Augusto Jobim do. Biopolítica e biocapitalismo: implicações da violência do controle. Veritas, Porto Ale-
gre, v. 63, n. 2, p. 515-543, maio-ago 2018. P. 521.  
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com a poluição e destruição de zonas verdes. Em matéria penal, isso não é 

muito diferente. Jonathan Crary10 em 24/7 capitalismo tardio e os fins do 

sono sinalizou os estudos que o Departamento de Defesa dos Estados Uni-

dos juntamente com algumas Universidades realizou em um pássaro da 

espécie pardal da coroa branca – o qual tem a extraordinária capacidade 

de voar durante sete dias ininterruptos, migrando do Alasca até o norte do 

México. Eles investigam a atividade cerebral desse pássaro para aplicar em 

seres humanos. O objetivo é criar um soldado que não durma e que seja 

produtivo 24 horas, sete dias da semana. Obter um controle sobre o sono 

humano. 

Como muitos já notaram, a inovação no capitalismo consiste na si-

mulação contínua do novo, enquanto na prática as relações de poder e de 

controle permanecem as mesmas. No próprio relatório da Unidade de Mo-

nitoramento Carcerário do estado do Maranhão deve acompanhar a 

produtividade ininterrupta: 

 

A SME funciona 24 horas, 7 dias por semana e atualmente conta com uma 

equipe de 41 (Quarenta e um) servidores na SME (central), além de pelo me-

nos 58 (cinquenta e oito) servidores representantes e presentes nas atuais 29 

(vinte e nove) Unidades de Suporte, que nada mais são do que as próprias 

Unidades Prisionais situadas no interior do Estado, que funcionam como polos 

descentralizados de ativação, desativação e manutenção11. 

 

Há trabalhos12 que consideram o monitoramento eletrônico como 

uma nova solução para o aumento da população carcerária, colocando a 

utilização desses dispositivos, como medida cautelar diversa da prisão, ca-

paz de potencializar a ressocialização. Isso coaduna com a própria 

legislação da portaria conjunta nº 9/2017 “considerando os problemas que 

 
10 CRARY, Jonathan. 24/7 - Capitalismo tardio e os fins do sono. São Paulo: Cosac Naify, 2014. 

11 MARANHÃO. SME - Supervisão de Monitoração Eletrônica. Tribunal de Justiça do Maranhão. Relatório Tornoze-
leira Eletrônica de maio de 2019. Disponível em: <<site.tjma.jus.br/umf>>. Acesso em 22 de set. 2020. 

12 Ver BURRI, Juliana. O monitoramento eletrônico e os direitos e garantias individuais. Revista dos tribunais, 
p. 475-493, 2011 e JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano; MACEDO, Celina Maria Macedo. Monitoramento eletrônico: 
uma alternativa à prisão? Experiências internacionais e perspectivas no Brasil. Brasília: Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária, 2008. 
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atingem o sistema penitenciário brasileiro e a necessidade de implemen-

tação de alternativas eficazes ao encarceramento”.13 

A origem do equipamento é um tanto quanto curiosa, principalmente 

em relação à fundamentação do magistrado que inovou em matéria penal. 

Poza Cisneros14 revela que em abril de 1983, um juiz chamado Jack Love, 

atuando em Albuquerque no Novo México, utilizou o monitoramento ele-

trônico na pena de um infrator que violou o sistema probation. O 

magistrado havia procurado empresas de informática e solicitou que pro-

jetasse um aparelho de monitoração depois que leu uma história em 

quadrinhos do Homem-Aranha em que o vilão denominado Rei do Crime 

estava com um bracelete eletrônico e que assim poderia ser localizado 

através de um radar. 

No Brasil, a primeira experiência se deu no estado da Paraíba, mais 

estritamente no município de Guarabira, em 11 de julho de 2007. Cinco 

detentos que estavam em regime fechado foram voluntários do projeto-

piloto. As tornozeleiras foram produzidas pela empresa privada Insiel Tec-

nologia Eletrônica alicerçada numa parceria com Vara de Execuções Penais 

da Comarca de Guarabira, o qual desenvolveu um projeto-piloto denomi-

nado “Liberdade vigiada, sociedade protegida”.15 No ano de 2007 também 

foi apresentado o projeto nº 175 de autoria do senador Magno Malta, o 

qual se tornou a atual legislação, Lei nº 12.258/2010, que prevê a possibi-

lidade de utilização de equipamento de vigilância indireta pelo condenado 

nos casos em que especifica. 

O equipamento indica a distância, horário e localização em que o mo-

nitorando se encontra, por meio de sistema que preserve o sigilo dos dados 

e das informações da pessoa. A tecnologia utilizada é a de segunda geração, 

 
13 MARANHÃO. Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio. Portaria Conjunta nº 09, de 06 de junho de 
2017 - SEAP. Disponível em: <<http://www.seap.ma.gov.br/files/2015/10/Portaria-Conjunta-n.-9.2017-Diretrizes-
da-Monitora%C3%A7%C3%A3o-Eletr%C3%B4nica-no-Maranh%C3%A3o.pdf>> Acesso em 22 set. 2020 

14 POZA CISNEROS, María. Las nuevas tecnologías en el ámbito penal. Revista del Poder Judicial, Madrid, n. 65, p. 
59-134, 2002. 

15 GERALDINI. Janaína R. O monitoramento eletrônico como dispositivo de controle no sistema prisional bra-
sileiro. Florianópolis, 2009. Dissertação de Mestrado apresentada na Pós-Graduação em Psicologia, Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
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onde não há o equipamento denominado de “receptor”, mas se utiliza o 

posicionamento global por satélite (GPS) possibilitando controlar a per-

manência do monitorado em um local e seu deslocamento 24 horas por 

dia.16 O distanciamento e aproximação de locais, e caso ocorra alguma si-

tuação em desconformidade, aciona se um alarme na central que tem o 

relatório de todos os lugares e horários que o monitorado esteve. 

Se as violações à intimidade e privacidade, bem como a dignidade do 

sujeito já estavam presentes na primeira e segunda geração, a terceira se 

torna ainda mais violenta e atentatória: 

 

a tecnologia de terceira geração caracteriza-se por uma gama de informações 

do monitorado muito maior que pode ser obtida, e, consequentemente, a 

maior invasão na intimidade do indivíduo. Por meio de um dispositivo subcu-

tâneo instalado no monitorado, além de permitir a sua localização pelo sistema 

de GPS, também é possível a obtenção de informações do monitorado como a 

frequência cardíaca, a pressão arterial, o nível de adrenalina, a presença de 

álcool ou de drogas no sangue, etc. [...] As duas primeiras categorias de dispo-

sitivos tecnológicos não permitem que o monitorador impeça qualquer ação 

considerada desviante do indivíduo monitorado, ao passo que a tecnologia de 

terceira geração pode impedir diretamente que a pessoa pratique determina-

das condutas ou abandone ou adentre a determinados locais, o que permite 

discussão sobre a violação aos direitos individuais do monitorado.17 

 

A tecnologia aplicável à terceira geração é extremamente violenta e 

estigmatizadora. Pensando no conceito de estigma de Goffman, existe um 

duplo estigma: de deformidade física por usar o aparelho ou ter um mi-

crochip na própria pele e, a outra, por carregar uma culpa de caráter 

individual: de prisioneiro, preso, detento, etc.18 A citação de Deleuze19 se 

aplica perfeitamente: “não há necessidade de ficção científica para se con-

ceber um mecanismo de controle que dê, a cada instante, a posição de um 

 
16 SCHEFFER, Carlos Vinícius Ramos. A monitoração eletrônica de presos e de apenados e o crime de dano. 2016. 
Monografia apresentada ao departamento de Ciências Penais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

17 SCHEFFER, Carlos Vinícius Ramos. A monitoração eletrônica de presos e de apenados e o crime de dano. 2016. 
Monografia apresentada ao departamento de Ciências Penais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. P 15. 

18 GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 3ª ed. Editora LTC, 2013. 

19 DELEUZE, G. Conversações (1972-1990). Tradução de Peter Pál Pelbart. São Paulo: Ed. 34, 1992. P. 224-226. 
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elemento em espaço aberto, animal numa reserva, homem numa empresa 

(coleira eletrônica).” Segundo Zackseski e Maciel,20 os monitorados ressal-

tam muitos problemas e desafios como o equipamento ser 

anatomicamente dificultoso, seu peso e material ser fabricado com correia 

de borracha com fios internos de metal que machucam e incomodam, si-

nais sonoros e luminosos emitidos pelo mesmo (o que, geralmente, 

constrange e estigmatiza, sobretudo quando se está em locais públicos), 

restringe o uso de roupas curtas e leves no calor ou mesmo a dificuldade 

de exposição deste, dentre outros incômodos. 

As finalidades do sistema de monitoramento eletrônico podem ser: a 

detenção, que assegura a permanência do indivíduo em determinado lu-

gar; a restrição, pois garante que o indivíduo não frequente certos locais 

ou não se aproxime de certas pessoas, em especial testemunhas, vítimas e 

coautores; e a vigilância, que permite controle e acompanhamento de to-

dos os atos praticados pelo monitorado de forma irrestrita.21 

 

3. Sociedade do Controle e Biopolítica 

 

Questão que se afigura elementar destacar é o fato de que os meca-

nismos de monitoramento eletrônico (tornozeleiras eletrônicas e 

implantes de chip subcutâneos) se caracterizam fundamentalmente como 

dispositivos securitários que incidem sobre o sujeito a partir de uma mo-

dalidade específica de tecnologia de poder, designada pelo filósofo francês 

Michel Foucault como uma biopolítica da população. A fim de se compre-

ender adequadamente as implicações decorrentes da incorporação — e, 

atualmente, vertiginosa consolidação — dessas hodiernas tecnologias polí-

ticas, convém proceder a um breve escorço histórico relativamente ao 

desenvolvimento desses novos aparatos de controle. 

 
20 ZACKSESKI, Cristina; MACIEL, Welliton Caixeta. Vigilância eletrônica e mecanismos de controle de liberdade: 
elementos para reflexão. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 67, p. 459-466, 2015. 

21 MARIATH, C. R. Monitoramento eletrônico: liberdade vigiada. Net, Brasília, 2008. Disponível em: <http:// 
www.mj.gov.br/depen/publicacoes/main.asp>. Acesso em: 22 abr. 2020. 
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Em primeiro lugar, é necessário salientar que cada sociedade consti-

tui, a partir de suas especificidades epistemológicas (entre outras, e não 

exaustivamente, especificidades econômicas, políticas, sociais e históricas) 

mecanismos que visam à regulação do indivíduo e ao controle dos corpos. 

Nesse sentido, tem-se que entre os séculos XVII e XVIII, nomeadamente 

durante o período medieval, a tecnologia política naquele contexto predo-

minante consistia por excelência no “mecanismo legal/jurídico”,22 típico 

de uma sociedade da soberania.  

Com efeito, o poder soberano (centrado essencialmente na figura do 

“Príncipe”) prescrevia juridicamente a maneira pela qual a sociedade de-

ver-se-ia conduzir, objetivando, entre outros efeitos, à conservação das 

estruturas que o ligavam ao seu território (relação exterior de soberania), 

assim como ao fortalecimento e à maximização das riquezas de seu prin-

cipado. Como aponta Foucault, “o soberano deveria sempre, para ser um 

bom soberano, propor-se a um fim, quer dizer, o bem comum e a salvação 

de todos”,23 desiderato que se pretendia atingir a partir do estabelecimento 

de certas regras centralizadas na própria obediência à soberania do Prín-

cipe, razão pela qual se aduz que “a finalidade da soberania é circular: ela 

remete ao próprio exercício da soberania. O bem é a obediência à lei, por-

tanto o bem que a soberania se propõe é que as pessoas lhe obedeçam”.24 

Nesse diapasão, o indivíduo que por algum motivo se recusasse à ob-

servância dos comandos normativos prescritos, sujeitar-se-ia à sanção que 

caracteriza por excelência esta modalidade de poder: a morte. De fato, o 

poder soberano é marcado fundamentalmente a partir do direito sobre a 

vida (ou direito à imposição da morte) que o soberano exerce sobre seus 

súditos, o que levou Foucault a arrematar que a soberania se manifesta em 

última análise como um direito “de fazer morrer ou deixar viver”25. 

 
22 AMARAL, Augusto Jobim do. Biopolítica e biocapitalismo: implicações da violência do controle. Veritas, Porto 
Alegre, v. 63, n. 2, p. 515-543, maio-ago 2018. P. 519. 

23 FOUCALT, Michel. Segurança, Território e População. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2008. P. 293. 

24 Ibidem. 

25 “Na teoria clássica da soberania, vocês sabem que o direito de vida e de morte era um de seus atributos fundamen-
tais. Ora, o direito de vida e de morte é um direito que é estranho, estranho já no nível teórico; com efeito, o que é 
ter direito de vida e de morte? Em certo sentido, dizer que o soberano tem direito de vida e de morte significa, no 
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A partir do século XVIII, no entanto, com o advento da Revolução In-

dustrial e de todas as transformações epistemológicas operadas pelo 

assujeitamento a um novo modelo de produção de capital, fez-se necessá-

rio constituir mecanismos outros que permitissem, por um lado, a 

maximização das riquezas produtivas, levando-se em conta, por outro lado 

(e não obstante) a conservação da vida daqueles que se inserissem no ciclo 

de produção. Nesse contexto, emergem diferentes mecanismos políticos 

que o filósofo francês passa a designar como dispositivos disciplinares. 

Trata-se, em suma, de 

 

técnicas de poder que eram essencialmente centradas no corpo, no corpo in-

dividual. Eram todos aqueles procedimentos pelos quais se assegurava a 

distribuição espacial dos corpos individuais (sua separação, seu alinhamento, 

sua colocação em série e em vigilância) e a organização, em torno desses cor-

pos individuais, de todo um campo de invisibilidade. Eram também as técnicas 

pelas quais se incumbiam desses corpos, tentavam aumentar-lhes a força útil 

através do exercício do treinamento, etc. Eram igualmente técnicas de racio-

nalização e de economia estrita de um poder que devia se exercer, da maneira 

menos onerosa possível, mediante todo um sistema de vigilância, de hierar-

quias, de inspeções, de escriturações, de relatórios.26 

 

Como manifestações típicas desses dispositivos disciplinares, cos-

tuma-se citar a fábrica, a escola, o hospital, o manicômio, a caserna e, 

aquele que talvez seja o mecanismo disciplinar por excelência, a prisão. 

Com efeito, é possível observar que, entre todos esses dispositivos — eri-

gidos fundamentalmente com o objetivo de disciplinar o indivíduo a se 

tornar uma força produtiva útil e docilizada (isto é, eficiente e não sedici-

osa) — afiguram-se algumas características comuns.  

Em primeiro lugar, consistiam todos em tecnologias que incidiam so-

bre espaços delimitados, cartografados, precisamente determinados, 

visando, não obstante uma multiplicidade de indivíduos (os alunos de uma 

 
fundo, que ele pode fazer morrer e deixar viver”. FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de 
France (1975-1976). 

26 FOUCAULT, Michel. Em Defesa da Sociedade. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2015. P. 289.  
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escola, os loucos de um manicômio, os detentos de uma prisão), à inter-

venção sobre uma subjetividade inscrita num corpo individual.27 Além 

disso, possuíam esses mecanismos uma normatividade prévia, que se ma-

terializava a partir do recorte de determinadas características tidas como 

normais ou anormais — em síntese, traços de subjetividade adaptáveis ou 

não ao modelo de produção capitalista. Por fim, caracterizavam-se esses 

dispositivos a partir de um “sistema binário, pela vigilância e correção”, 

recaindo sobre eles “o ato judicial do castigo, ademais combinado com uma 

série de técnicas policiais, médicas, psicológicas que correspondem à 

transformação do indivíduo”.28 

A partir da segunda metade do século XVIII e notadamente no início 

do século XIX, surge uma outra modalidade de tecnologia de poder que, 

todavia, não excludente da anterior técnica disciplinar, promove sua subs-

tancial modificação, a partir de uma “outra superfície de suporte”, 

auxiliada ainda por “instrumentos totalmente diferentes”. Trata-se, com 

efeito, dos dispositivos biopolíticos. A expansão demográfica observada no 

final daquele século, acrescida da abundância monetária relacionada ao 

aumento da produção agrícola29 fizeram com que emergisse um elemento 

até então inexistente na epistemologia da sociedade capitalista tradicional: 

a população.30 É justamente sobre esse elemento que vai incidir todo con-

junto estratégico que consubstanciará esta nova modalidade de poder, a 

biopolítica. Como afirma Foucault,31  

 

 
27 Nesse sentido, afirma Foucault que “a disciplina tenta reger a multiplicidade dos homens na medida em que essa 
multiplicidade pode e deve redundar em corpos individuais que devem ser vigiados, treinados, utilizados, eventual-
mente punidos”. 

28 AMARAL, Augusto Jobim do. Biopolítica e biocapitalismo: implicações da violência do controle. Veritas, Porto 
Alegre, v. 63, n. 2, p. 515-543, maio-ago 2018. P. 519.  

29 FOUCALT, Michel. Segurança, Território e População. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2008. P. 298.  

30 Sobre as modificações promovidas pela população: A perspectiva da população, a realidade dos fenômenos próprios 
à população vão permitir afastar definitivamente o modelo da família e recentrar esta noção de economia em alguma 
outra coisa. De fato, essa estatística (...) descobre e mostra, pouco a pouco, que a população tem suas regularidades 
próprias: seu número de mortes, seu número de doenças, suas regularidades de acidentes (...) a estatística mostra 
igualmente, através de suas maneiras de fazer, através de sua atividade, que a população tem efeitos econômicos 
específicos (...). 

31 FOUCAULT, Michel. Em Defesa da Sociedade. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2015. P. 289. 
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trata-se de um conjunto de processos como a proporção dos nascimentos e 

dos óbitos, a taxa de reprodução, a fecundidade de uma população, etc. São 

esses processos de natalidade, de mortalidade de longevidade que, justamente 

na segunda metade do século XVIII, juntamente com uma porção de proble-

mas econômicas e políticos [...] constituíram, acho eu, os primeiros objetos de 

saber e os primeiros alvos de controle dessa biopolítica. 

 

 Os dispositivos de segurança emergem, nessa toada, como tecnolo-

gias políticas que, atreladas a essa “nova racionalidade governamental”, 

visam ao mapeamento de fenômenos específicos, entre os quais se destaca 

a criminalidade. Com efeito, os dispositivos securitários (ou dispositivos 

de controle), a partir da incidência sobre um corpo mais heterogêneo, uma 

“massa global”32, buscarão mapear fenômenos da realidade (natalidade, 

mortalidade, violência, produção, escassez) com o objetivo precípuo de re-

gular aquilo que lhes é mais inato, isto é, sua aleatoriedade.  

Nesse sentido, tem-se que estes mecanismos terão como elemento 

nevrálgico o cálculo de risco, ou seja, a atividade de verificar onde e sobre 

quais condições se verifica possível tergiversar de padrões aceitáveis den-

tro de uma determinada curva de normalidade.33 A criminalidade se 

afigura, assim, como um fenômeno sobre o qual recairão os dispositivos 

de segurança, notadamente com o objetivo de minimizar os riscos decor-

rentes de sua existência, a partir, sobretudo, de um “atuarialismo 

empírico-abstrato”.34 

Contemporaneamente, em que pese ainda seja possível verificar a 

existência de elementos correspondentes aos dispositivos de soberania e 

disciplinares, constata-se hoje uma larga prevalência dos dispositivos de 

 
32 FOUCAULT, Michel. Em Defesa da Sociedade. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2015. P. 289. 

33 Acerca das curvas de normalidade, tem-se que os dispositivos de controle, diferentemente daqueles dispositivos 
disciplinares, não terão uma normatividade prévia, mas, sim, uma normalidade essencialmente posterior, porquanto 
é justo deste mapeamento fenomenológico que serão constituídas diferentes curvas de normalidade. Como aduz 
Jobim, “ao inverso do sistema disciplinar, em que se parte de uma norma e se deduz a distinção entre normal e 
anormal, assinalam os dispositivos de segurança diferentes curvas de normalidade em que passam a interagir dis-
tintas atribuições de normalidade”. 

34 AMARAL, Augusto Jobim do. Biopolítica e biocapitalismo: implicações da violência do controle. Veritas, Porto 
Alegre, v. 63, n. 2, p. 515-543, maio-ago 2018. P. 523. 
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segurança, típicos, com efeito, daquilo que Burroughs (retomado posteri-

ormente por Deleuze) alcunhou como “sociedade de controle”. Segundo 

apontado pelo filósofo francês, nesse modelo de ordenamento social, o ele-

mentar “não será mais a assinatura que identifica o indivíduo ou número 

de matrícula que o posiciona numa massa, mas o que o regulará será uma 

linguagem numérica”.35 Assim, os sujeitos, antes observados como indiví-

duos, passarão a ser vistos como “dividuais, isto é, divisíveis”, meras cifras 

ou “amostras de mercado”. 

O mercado, a propósito, tornar-se-á o elemento principal a conferir 

legitimidade a todas as instituições e atores estatais (verdadeiro operador 

deste novo regime de veridição), verificando-se, relativamente ao crime e 

à penalidade, uma análise de natureza fundamentalmente econômica, em 

que os signos mercadológicos se constituirão como mecanismos essenciais 

dentro de uma “análise de custo da repressão e da delinquência”,36 pro-

movendo, assim, uma inequívoca multiplicação desses novos dispositivos 

de controle.  

 

4. A tornozeleira eletrônica no estado do Maranhão 

 

A tornozeleira eletrônica entrou no ordenamento jurídico brasileiro 

em 2010 por meio da Lei 12.258/2010, que alterou pontos do Código Penal 

e da Lei de Execuções Penais. Nesse primeiro momento, tentou-se um 

aprimoramento no tocante à execução da pena privativa de liberdade. 

A lei supracitada teve o intuito de alterar a redação de alguns artigos 

da legislação penal e incluir outros. O estatuto alcançado, portanto, não 

seria apenas a Lei de Execução Penal, mas também no próprio Código Pe-

nal, quando do tratamento dispensado ao cumprimento de pena privativa 

de liberdade em regime aberto, previsto no art. 36 e seus parágrafos. 

 
35 AMARAL, Augusto Jobim do. Biopolítica e biocapitalismo: implicações da violência do controle. Veritas, Porto Ale-
gre, v. 63, n. 2, p. 515-543, maio-ago 2018. P. 527. 

36 AMARAL, Augusto Jobim do. Biopolítica e biocapitalismo: implicações da violência do controle. Veritas, Porto 
Alegre, v. 63, n. 2, p. 515-543, maio-ago 2018. P. 520. 
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A Lei nº 12.258 alterou o artigo 146 da Lei de Execuções Penais, que 

giza sobre quando juiz poderá instituir a pena com a utilização do moni-

toramento eletrônico, sobre os cuidados e deveres da utilização do 

equipamento pelo monitorado, bem como prevê as medidas a serem ado-

tadas no caso de violação dos equipamentos e ainda, os casos em que será 

determinado a sua revogação. 

Assim, o juiz da execução poderá sentenciar a fiscalização por meio 

eletrônico nas hipóteses de autorização à saída temporária no regime se-

miaberto (art. 146-B, II da Lei de Execuções Penais) e na prisão domiciliar 

(art. 146-B, IV da Lei de Execuções Penais). 

Apesar de ser um dos objetivos do projeto de lei, a inovação legislativa 

não trouxe mudanças significativas na redução da população carcerária 

brasileira. Afirma-se que pelo fato de a lei apenas admitir o uso de moni-

toramento eletrônico tão somente nas hipóteses em que o preso já se 

encontrava fora do estabelecimento prisional – presos em regime aberto e 

semiaberto – e não atingiam os presos provisórios que estavam em esta-

belecimento prisional.37 

Apenas com a Lei nº 12.403/2011, que alterou dispositivos do Código 

de Processo Penal brasileiro relativos à prisão processual, fiança, liberdade 

provisória e demais medidas cautelares, foi que o monitoramento eletrô-

nico passou a ser regulamentado como uma das medidas cautelares 

diversas da prisão (art. 319, IX do CPP). 

Essa lei teve como fundamento diminuir o encarceramento e em vez 

de encher os presídios com pessoas que não estão condenadas, deixá-las 

livres da prisão, mas monitoradas. Porém, não foi o que aconteceu, uma 

vez que o encarceramento continua a crescer mesmo com a utilização da 

monitoração eletrônica, de modo que apenas aumentou a malha penal. 

Além disso, há uma crítica à chamada terceirização da justiça, que 

acaba por dar a empresas privadas a possibilidade de lucrar em cima da 

punição de seres humanos, no caso do monitoramento eletrônico uma 

 
37 AZEVEDO E SOUZA, Bernardo de. O monitoramento eletrônico como medida alternativa à prisão. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 79. 
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“tecnopunição”, uma vez que estariam a utilizar de mecanismos tecnoló-

gicos para punir, violando assim os direitos à intimidade e à privacidade, 

estigmatizando o monitorado por onde ele andasse. 

No estado do Maranhão, segundo a pesquisa de Costa,38 instalada em 

2014, a Supervisão de Monitoramento Eletrônico – SME é o setor da Se-

cretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP responsável por 

gerir a monitoração eletrônica no estado e hierarquicamente está subor-

dinada à Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária – SASP. Segundo 

a autora, em sua pesquisa, o fornecimento dos equipamentos é fruto do 

contrato entre o Estado do Maranhão e a Spacecom, empresa curitibana 

que atua no mercado de produtos e soluções de segurança pública desde 

1996. 

A SME atua com uma equipe de pelo menos 99 pessoas em 29 Uni-

dades de Suporte que se encontram nas 29 unidades prisionais situadas 

no interior do estado, funcionando como polos descentralizados de ativa-

ção, desativação e manutenção das tornozeleiras.39 

Percebe-se desde 2014 um aumento vertiginoso do uso das tornoze-

leiras eletrônicas, como medida alternativa à prisão, a partir do ano de 

2016, quando foi regularizada e implantada a Supervisão de Monitoração 

Eletrônica. Enquanto em 2014 e 2015 tinham respectivamente 18 e 425 

pessoas utilizando as tornozeleiras em dezembro, em 2016 saltou para 

1192, chegando a 1517 em 2017 e mantendo-se em 1240 em 2018 e 1198 até 

maio deste ano.40 

Em uma análise mais aprofundada dos dados, vê-se que após a ins-

talação da supervisão em 2016, o interior do estado passou a ter mais 

monitorados do que a capital, o que não acontecia anteriormente em 2014 

 
38 COSTA, Geraldine Antone de Deus Wernz. Tornozeleira eletrônica: a medida cautelar alternativa à prisão e seu 
potencial para redução da superpopulação carcerária. 2017. Monografia apresentada ao Curso de Direito da Univer-
sidade Federal do Maranhão. 

39 MARANHÃO. SME - Supervisão de Monitoração Eletrônica. Tribunal de Justiça do Maranhão. Relatório Tornoze-
leira Eletrônica de maio de 2019. Disponível em: <<site.tjma.jus.br/umf>>. Acesso em 22 de set. 2020. 

40 MARANHÃO. SME - Supervisão de Monitoração Eletrônica. Tribunal de Justiça do Maranhão. Relatório Torno-
zeleira Eletrônica de maio de 2019. Disponível em: <<site.tjma.jus.br/umf>>. Acesso em 22 de set. 2020. 
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e 2015. Contudo, São Luís é o município que mais contém pessoas moni-

toradas pelas tornozeleiras, com um total de 470 em maio de 2019, seguido 

por Imperatriz com 112, o que é natural já que são os dois municípios mais 

populosos do estado.41 

Analisando por meio de corte de gênero, tem-se uma quantidade 

muito maior de homens – 1070 – do que de mulheres – 170 – utilizando a 

monitoração eletrônica. No que tange aos tipos de monitoração, 70% são 

utilizados para prisão domiciliar noturna, enquanto 11% para domiciliar 

integral 9% em monitoração na comarca, 8% em alguma medida da Lei 

11.340 (Lei Maria da Penha) e os outros 2% entre a Justiça Federal e outros 

tipos.42 

Os tipos penais que mais apresentam monitorados são: roubo (art. 

157 do Código Penal) com 41%, tráfico de entorpecentes (Lei 11.343) com 

27%, furto (art. 155 do Código Penal) e homicídio (art. 121 do Código Pe-

nal) com 10% cada. Desses, em sua maioria são presos provisórios – no 

total de 802 – enquanto de condenados se tem um total de 546, sendo 369 

em regime semiaberto e 177 em regime aberto.43 

Com esses dados, podemos afirmar que o estado do Maranhão está 

inserido no mundo da “tecnopunição”, indo na mesma linha de outros pa-

íses – Estados Unidos, por exemplo – e do Brasil, no qual ampliam-se 

consideravelmente os aparatos de bancos de dados criminais e a multipli-

cação dos meios e de pontos de controle à distância, enquanto os níveis de 

encarceramento continuam crescentes. 

 

Conclusões 

 

Como tekcne própria ao sistema punitivo contemporâneo, o monito-

ramento eletrônico insere-se como característica marcante e protagonista 

 
41 MARANHÃO. SME - Supervisão de Monitoração Eletrônica. Tribunal de Justiça do Maranhão. Relatório Tornoze-
leira Eletrônica de maio de 2019. Disponível em: <<site.tjma.jus.br/umf>>. Acesso em 22 de set. 2020. 

42 MARANHÃO. SME - Supervisão de Monitoração Eletrônica. Tribunal de Justiça do Maranhão. Relatório Tornoze-
leira Eletrônica de maio de 2019. Disponível em: <<site.tjma.jus.br/umf>>. Acesso em 22 de set. 2020. 

43 MARANHÃO. SME - Supervisão de Monitoração Eletrônica. Tribunal de Justiça do Maranhão. Relatório Tornoze-
leira Eletrônica de maio de 2019. Disponível em: <<site.tjma.jus.br/umf>>. Acesso em 22 de set. 2020. 
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num dispositivo maior de controle. É, para o sistema penal, uma ferra-

menta – objetivamente – mas não sem articular-se numa técnica voltada 

ao controle da população, ao rastreamento de sua circulação, ao isola-

mento de espaços. Como exemplo protótipo, se para marcar os poderes de 

soberania e disciplina Foucault tenha utilizado os exemplos da lepra e da 

peste, talvez, o monitoramento por tornozeleira seja também paradigmá-

tico às tecnologias já existentes e porvir. 

Ademais, como apontam reiteradamente os esforços da Criminologia 

Crítica, tais medidas que se propõem discursivamente constituir funções 

ressocializadoras, de maior segurança à sociedade, ou até mesmo no caso 

analisado, possível fito de diminuir as lotações nas prisões, são absoluta-

mente a face declarada – ineficaz – cujo verso detém a eficácia das funções 

ocultas: a ler-se, exploração econômica por parte de entidades privadas, 

aumento da malha penal, do controle e captação de outros tipos penais. 

Essencialmente, constituem penas alternativas e não alternativas às penas 

(desencarceramento). 

 



 

 

 

9 

 

Ensaio crítico à governamentalidade algorítmica 

desde os tempos de pandemia 

 

Ana Clara Santos Elesbão 1 

 

 

A história das pandemias acompanha a história do Estado moderno, 

uma vez que não descreve apenas a circulação de agentes biológicos, mas 

também a capacidade de coordenação e ordenamento de um amplo con-

junto de fenômenos que transformam a sua natureza2. Nesse sentido, as 

pandemias podem ser compreendidas como o resultado de processos 

transversalizados por procedimentos, práticas, saberes e análises que con-

ferem sentido à realidade biológica de certo vírus, circunscrevendo a 

experiência daqueles que estão sob os efeitos de sua circulação. Isso porque 

contextos pandêmicos criam as condições de possibilidade para a imple-

mentação de práticas cujos processos os precedem: ao abrir flancos no 

cotidiano odierno, tais contextos reconfiguram regimes de proibição, pres-

crição e regulação de condutas. Trata-se de sempre novas formas de gerir 

as multiplicidades engendrando novos jogos de força e atualizando os an-

teriores em seus trânsitos e contaminações. É nesse sentido que a 

pandemia de coronavírus pode ser tomada como um diagrama visual dos 

regimes de exercício de poder deste tempo3. 

 
1Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul. Bacharela em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Bolsista CAPES. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/8309742466139774. E-mail: anaelesbaos@gmail.com. 

2TONIOL, Rodrigo. Além do Vírus: não há pandemia sem Estado. Estado da Arte: revista de cultura, artes e ideias, 
2020. Disponível em: <https://estadodaarte.estadao.com.br/alem-do-virus-pandemia-estado/>. Acesso em: 31 jul. 
2020.  

3WIZMAN, Eyal. Vigiar o passado e o futuro através do vírus. n-1 edições, 2020. Disponível em: <https://n-
1edicoes.org/055>. Acesso em: 31 jul. 2020, p. 1.  

https://estadodaarte.estadao.com.br/alem-do-virus-pandemia-estado/
https://n-1edicoes.org/055
https://n-1edicoes.org/055
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Em Segurança, território, população4, dando seguimento a suas 

elaborações sobre o biopoder5, Foucault demonstrou como o Estado 

administrativo dos séculos XV e XVI governamentalizou-se. Para tanto, nas 

primeiras aulas do curso, em um exercício metodológico que lhe é próprio, 

Foucault tomou a lepra, a peste negra e a varíola como índices 

exemplificativos de regimes de exercício de poder distintos, proeminentes 

cada um em seu tempo - soberania, disciplina e segurança/governo6, 

respectivamente7. Segundo Foucault, diante da lepra, a soberania 

expressou sua predominância através de um conjunto jurídico e também 

religioso de leis, regulamentos e rituais de exclusão territorial dos doentes. 

Já no caso da peste negra (sécs. XVI e XVII), os regulamentos relativos à 

 
4FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-1978). São Paulo: Mar-
tins Fontes, 2008. 

5Nas palavras de Foucault, biopoder é “[...] essa série de fenômenos que me parece bastante importante, a saber, o 
conjunto dos mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie humana, constitui suas características biológicas funda-
mentais vai poder entrar numa política, numa estratégia geral de poder. Em outras palavras, como a sociedade, as 
sociedades ocidentais modernas, a partir do século XVIII, voltaram a levar em conta o fato biológico fundamental de 
que o ser humano constitui uma espécie humana. É em linhas gerais o que chamo, o que chamei, para lhe dar um 
nome, de biopoder” (FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-
1978). São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 3). Segundo Sandro Chignola, o biopoder é uma tecnologia de poder de 
duas faces, na medida em que inclui disciplina do corpo e regulação da população. Nesse sentido, biopoder designa 
as práticas que insistem em circunscrever a vida no raio de ação do poder, “tanto em termos de ‘inserção controlada 
dos corpos’ no aparato social de produção, quanto em termos de um ‘ajustamento dos fenômenos de população aos 
processos econômicos’” (CHIGNOLA, Sandro. A toupeira e a serpente. Revista Direitos e Garantias Fundamentais, v. 
19, n. 3, set./dez. 2018, pp. 240). 

6Há alguma imprecisão terminológica nas primeiras aulas do curso com relação ao que exatamente Foucault preten-
dia apontar. Pode-se dizer que aquilo que Foucault designou como “tecnologia/dispositivo/ordem/sociedade de 
segurança” corresponde ao que ao longo do curso passou a designar como governo, circunscrito ao que designa por 
governamentalidade. “No fundo, se eu quisesse ter dado ao curso que iniciei este ano um título mais exato, certamente 
não teria escolhido ‘segurança, território, população’. O que eu queria fazer agora, se quisesse mesmo, seria uma 
coisa que eu chamaria de história da ‘governamentalidade’. Por esta palavra, ‘governamentalidade’, entendo o con-
junto constituído pelas instituições, os procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as técnicas que permitem 

exercer essa forma bem específica, embora muito complexa, de poder que tem por alvo principal a população, por 
principal forma de saber a economia política e por instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança. Em 
segundo lugar, por ‘governamentalidade’ entendo a tendência, a linha de força que, em todo o Ocidente, não parou 
de conduzir, e desde há muito, para a preeminência desse tipo de poder que podemos chamar de ‘governo’ sobre 
todos os outros - soberania, disciplina - e que trouxe, por um lado o desenvolvimento de toda uma série de aparelhos 
específicos de governo [e, por outro lado], o desenvolvimento de toda uma série de saberes. Enfim, por ‘governa-
mentalidade’, creio que se deveria entender o processo, ou antes, o resultado do processo pelo qual o Estado de justiça 
da Idade Média, que nos séculos XV e XVI se tornou o Estado administrativo, viu-se pouco a pouco ‘governamentali-
zado’” (FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-1978). São 
Paulo: Martins Fontes, 2008, pp. 143 e 144). 

7Importante destacar que cada nova tecnologia de poder não faz desaparecer as anteriores, mas acrescenta a elas, 
fazendo-as funcionar de outro modo. Assim, adverte Foucault, não há uma sucessão entre lei/soberania, disciplina e 
segurança/governo. Isso significa, evidentemente, que os mecanismos de segurança modernos incluem conjuntos 
legislativos e obrigações disciplinares (FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no Collège 
de France (1977-1978). São Paulo: Martins Fontes, 2008, pp. 14 a 16). 
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doença expressaram a predominância do elemento disciplinar: práticas de 

quarentena; quadrilhamento (sic) de espaços urbanos; regulamentações 

que indicavam às pessoas quando, como e a que horas poderiam sair de 

casa e que tipo de alimentação deveriam ter; proibição de determinados 

tipos de contato, entre outras prescrições. Finalmente, no caso da varíola 

(séc. XVIII), é possível perceber a predominância do aspecto securitário, 

em especial através das implantações das práticas de inoculação. 

O aspecto securitário inscreve o problema fundamental de saber 

quais os efeitos estatísticos da doença sobre a população8 em geral. Trata-

se da questão das campanhas médicas por meio das quais se tenta mensu-

rar e julgar os fenômenos: quantas pessoas pegaram a doença, com que 

idade, com quais efeitos, qual a sua taxa de mortalidade, quais as lesões e 

as sequelas, que riscos se corre com a inoculação, qual a probabilidade de 

um indivíduo vir a morrer ou pegar a doença apesar da inoculação, etc.9. 

Assim, a varíola ilustra a primeira vez em que políticas de controle de do-

entes foram transformadas em dispositivos de controle populacional, 

administrando os efeitos da doença sobre a população através do gerenci-

amento de coeficientes, isto é, segundo procedimentos de normalização10. 

Assim, concentrando sua análise sobre as condições de possibilidade 

de exercício do poder securitário, Foucault explicitou as práticas, 

 
8A população surge no século XVIII como novo personagem político sobre o qual recai o exercício do poder: se a 
disciplina inscreve o corpo no raio de ação do poder, o dispositivo securitário inscreve a série de variáveis que compõe 
a população. Vale dizer que a população não é um dado primeiro, ela está na dependência de toda uma série de 
fatores que fazem com que ela apareça como um fenômeno da natureza, que não se pode mudar por decreto, mas 
que é penetrável. Assim, “a naturalidade da população é perpetuamente acessível a agentes e técnicas de transfor-

mação (...)”. Nesse sentido, para agir sobre a população é necessário agir sobre uma série de elementos que, podem 
estar aparentemente longe do comportamento imediato da população. A essas práticas Foucault chamou governo 
(FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-1978). São Paulo: Mar-
tins Fontes, 2008, pp. 73-116). 

9FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-1978). São Paulo: Mar-
tins Fontes, 2008, pp. 13 e 14. 

10A normalização securitária leva em conta o conjunto dos doentes e não doentes, isto é, a população. Opera identifi-
cando as diferentes curvas de normalidade para medir o coeficiente de mortalidade provável; aquilo que é 
normalmente esperado em termos de acontecimento da doença. Trata-se de pensar os fenômenos em termos de 
cálculos de probabilidade, graças a instrumentos estatísticos, cálculos de risco e identificação do perigo. As técnicas 
de normalização desenvolvem-se a partir de baixo, nas margens e até mesmo na contramão de um sistema legal. 
Segundo tais técnicas, a norma provém do estudo das normalidades diferenciais, isto é, das diferentes distribuições 
de normalidade; do jogo entre elas. É assim que a norma se fixa e desempenha seu papel operatório (FOUCAULT, 
Michel. Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-1978). São Paulo: Martins Fontes, 
2008, pp. 74 a 83). 
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procedimentos, instituições, análises, reflexões, cálculos e táticas que 

colocaram em circulação um determinado regime de poder que se exerce 

sobre a população, através de uma forma específica de saber que é a 

economia política, e por instrumentos técnicos essenciais que chamou de 

dispositivos de segurança; precisamente o que identificou como uma 

governamentalidade11. Segundo Pierre Dardot e Christian Laval, dando 

continuidade às elaborações foucaultianas, uma governamentalidade 

designa um novo modo de exercício do poder governamental que revela 

mudanças fundamentais no funcionamento do capitalismo, articuladas 

aos processos de globalização e de financeirização do capital12; uma 

racionalidade governamental que se exerce transversalmente segundo 

uma lógica normativa global generalizada que tende a conduzir não só a 

ação dos governantes mas também a dos governados, tomando a 

concorrência como norma de conduta e a empresa como modelo de Estado 

e também de subjetivação13. 

Nesse ponto, parecemos chegar a um aspecto fundamental sobre o 

qual vale lembrar que a história das metamorfoses pelas quais passou o 

capitalismo demonstra que seus momentos de crise são instantes notáveis 

de sua capacidade de expansão e de auto-fortalecimento14. Nesse sentido, 

pode-se dizer que a pandemia funciona ao mesmo tempo como 

intensificador dos processos já em curso de neoliberalização - sob o 

argumento de que “não há alternativas”15 à austeridade16 e ao 

 
11FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-1978). São Paulo: 
Martins Fontes, 2008, pp. 143 e 144. 

12DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boi-
tempo, 2016, p. 190. 

13DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boi-
tempo, 2016, p. 17 e 397. 

14AMARAL, Augusto Jobim. Política da Criminologia. São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2020, p. 105.  

15Referência ao slogan político“there is no alternative”, geralmente atribuído a Margareth Tatcher no período em que 
ocupou o cargo de Primeira Ministra do Reino Unido. A frase ficou marcada como símbolo da política conservadora 
e neoliberal que caracterizou os anos 1980 no Ocidente, simbolizando o rompimento com a social-democracia e a 
implementação de novas políticas que supostamente poderiam superar a crise econômica e social do regime fordista 
de acumulação de capital (DARDOT e LAVAL, 2016, p. 189). 

16BLITH, Mark. Austeridade: a história de uma ideia perigosa. São Paulo: Autonomia Literária, 2017 (obra original 
publicada em 2013). 
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recrudescimento das práticas engendradas em seu seio -, e como 

catalisador de certo processo de saturação da lógica centrada num 

dispositivo geral de governamentalidade, tal como instalado em meados 

do século XVIII17. Tal constatação parece convergir com o alerta feito por 

Gilles Deleuze em seu Post-scriptum sobre sociedades de controle18, texto 

em que retomou a análise das tecnologias de poder desde um horizonte 

foucaultiano, apontando - no cruzamento entre elas - a proeminência dos 

controlatos19 em detrimento dos aspectos disciplinares, “cuja crise todo 

mundo anuncia[va]”20. 

Quase trinta anos após a publicação desse texto, o dispositivo geral 

de governamentalidade centrado nos meios de confinamento disciplinares 

parece ceder cada vez mais espaço a uma nova forma de governação pro-

gressivamente mais aproximada dos regimes de controle anunciados por 

Deleuze. Sua lógica dispersa baseia-se em um processo metaestável de mo-

dulação contínua em que os estados fazem referência a um mesmo 

deformador universal21. Para que circule dessa forma, o controle não se 

exerce mais sobre o par massa-indivíduo. Os indivíduos são tornados “di-

viduais”, isto é, “divisíveis em dados”. As massas, por sua vez, são tornadas 

bancos e amostras compostos por montantes gigantescos desses dados22, 

determinando um novo modo de governação.  

Assim, a operacionalidade do controle tem se tornado possível graças 

ao desenvolvimento de computadores, máquinas informáticas e 

 
17AMARAL, Augusto Jobim. Política da Criminologia. São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2020, p. 154. 

18DELEUZE, Gilles. Post-scriptum sobre sociedades de controle. Conversações. São Paulo: Ed. 34, 1992, pp. 219-226.  

19N. del A.: Deleuze chamou de sociedades de controle o que descreveu como “novas forças que se anunciam”, em 
substituição às sociedades disciplinares descritas por Foucault. “‘Controle’ é o nome que Burroughs propõe para 
designar o novo monstro, e que Foucault reconhece como nosso futuro próximo” (DELEUZE, Gilles. Post-scriptum 
sobre sociedades de controle. Conversações. São Paulo: Ed. 34, 1992, p. 220). Tal como descritos por Deleuze, os 
controlatos podem ser entendidos como parte de um regime que dá continuidade ao governo como tecnologia de 
poder em proeminência, mas rearticulado segundo novos instrumentos e modos de atuação. 

20DELEUZE, Gilles. Post-scriptum sobre sociedades de controle. Conversações. São Paulo: Ed. 34, 1992, pp. 219-226, 
p. 225. 

21DELEUZE, Gilles. Post-scriptum sobre sociedades de controle. Conversações. São Paulo: Ed. 34, 1992, pp. 219-226, 
p. 221. 

22DELEUZE, Gilles. Post-scriptum sobre sociedades de controle. Conversações. São Paulo: Ed. 34, 1992, pp. 219-226, 
p. 222. 
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tecnologias digitais de comunicação e circulação de informações que 

funcionam segundo uma linguagem numérica cifrada, pretensamente 

universal23. O desenvolvimento dessas tecnologias propiciou o surgimento 

de novas oportunidades de agregação, análise e correlações estatísticas de 

dados24 sem as quais não seria viável compreendê-los e manejá-los. Além 

disso, atuando no ajustamento entre o neoliberalismo e suas necessidades 

de atualização e expansão, tais tecnologias colocam em circulação um 

determinado discurso solucionista sobre as técnicas que às organiza num 

sistema rentável em direção ao “progresso”25. 

No contexto pandêmico, “inovações” tecnológicas as mais variadas 

são profusamente empregadas para “resolver” diversos aspectos de crise. 

Dessa forma, é possível perceber uma transformação dos métodos de 

governação das condutas, forjando a cena privilegiada para a implantação 

dos controlatos. Desde o aumento no uso de drones para rondas policiais, 

passando pelo uso de dados georreferenciados para monitoramento de 

aglomerações, até chegar à intensificação do uso de plataformas de 

comunicação online26, parecemos estar cada vez mais próximos da 

cibernética pensada e prescrita pelo matemático Nobert Wierner na 

década de 1940: uma “ciência de governo” cujos princípios parecem ter 

 
23DREYFUS, H. L. What Computers still don't do: the limits of artificial inteligence, Nova York: Harper Collins, 1979, 
p. 33. 

24Conferir: ROUVROY, Antoinette; BERNS, Thomas. Governamentalidade algorítmica e perspectivas de emancipa-
ção: o díspar como condição de individuação pela relação? Revista Eco Pós: tecnopolíticas e vigilância, v. 18, n. 2, 
2015; HARCOURT, Bernard. Exposed: desire and disobedience in the digital age. Cambridge, Massachussetts, Lon-

don: Harvard University Press, 2015. 

25COMITÊ INVISÍVEL. Aos nossos amigos. São Paulo: Edições antipáticas, 2015, p. 100. 

26O boletim extraordinário “Segurança e monitoramentos: a democracia securitária na pandemia”, publicado pelo 
Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologias de Monitoramento (LASInTec), produziu uma 
compilação de informações a respeito das políticas de segurança vinculadas ao contexto de pandemia, buscando 
compreender “quais mutações esta situação de emergência pode gerar (...)”, sobretudo no que diz respeito à “inten-
sificação da exploração do trabalho (em especial, na ampliação do trabalho remoto) e mutação nas formas de 
produção da obediência, nos controles eletrônicos a céu aberto e na ampliação do dispositivo monitoramento” 
(AUGUSTO, Acácio; GOTTBERG, Augusto; FANTI, Fabíola, et al. Segurança e monitoramentos: a democracia secu-
ritária na pandemia. Boletim extraordinário semanal do LASInTec sobre os efeitos securitários da atual pandemia, n. 
0, 2020. Disponível em: <https://lasintec.milharal.org/boletim/>. Acesso em 27/08/2020). O LASInTec é um grupo 
de pesquisa vinculado ao Departamento de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negó-
cios da Universidade Federal de São Paulo, Osasco. Suas atividades incluem ações de extensão e interferência, a partir 
da universidade pública, nas conversações e debates sobre segurança pública e internacional, autoritarismos e go-
verno das condutas. Disponível em: <https://lasintec.milharal.org/>. Acesso em: 27 ago. 2020. 

https://lasintec.milharal.org/boletim/
https://lasintec.milharal.org/
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descrito desde então as características do funcionamento de uma 

governação baseada na circulação desenfreada, transparente e controlável 

da informação27. 

Não por acaso, o que toda a gama de tecnologias computo-informa-

cionais têm em comum é a capacidade de coletar, armazenar, analisar e 

correlacionar quantidades massivas de dados e metadados gerados a par-

tir das comunicações e das atividades dos “usuários” - tanto naquilo que 

se poderia chamar de um espaço online quanto offline, dissipando cada vez 

mais uma suposta fronteira entre tais experiências. Os bancos gigantescos 

de dados, formados a partir dos mais variados mecanismos de coleta, são 

processados por algoritmos, isto é, diagramas de instruções codificadas em 

linguagem numérica, cuja finalidade é produzir resultados que correspon-

dam a determinados objetivos colocados, não raro relacionados a 

interesses comerciais, securitários e militares28. Assim, o controle de flu-

xos de informações operado por algoritmos de administração e 

gerenciamento do social está no cerne do que significa pensar a evolução 

do biopoder nos tempos de agora29, razão pela qual urge a necessidade de 

analisar suas implicações sócio-técnicas30.  

Nesse sentido, talvez estejamos diante do que pode ser diagnosticado 

como a aceleração de um lento processo de falência da economia política 

enquanto arte de governar - derrocada em curso pelo menos desde a “crise 

econômica” de 200831. Nesse processo, as práticas de governo identificam-

se cada vez menos com a soberania estatal32, ao passo que grandes empre-

sas ganham papel de destaque, erguendo verdadeiros oligopólios voltados 

 
27COMITÊ INVISÍVEL. Aos nossos amigos. São Paulo: Edições antipáticas, 2015, p. 86 a 89. 

28CHIGNOLA, Sandro. A toupeira e a serpente. Revista Direitos e Garantias Fundamentais, v. 19, n. 3, set./dez. 2018, 
pp. 239-270. 

29CHIGNOLA, Sandro. A toupeira e a serpente. Revista Direitos e Garantias Fundamentais, v. 19, n. 3, set./dez. 2018, 
pp. 239-270. 

30DELEUZE, Gilles. Post-scriptum sobre sociedades de controle. Conversações. São Paulo: Ed. 34, 1992, pp. 219-226, 
p. 225. 

31COMITÊ INVISÍVEL. Aos nossos amigos. São Paulo: Edições antipáticas, 2015, p. 88. 

32COMITÊ INVISÍVEL. Aos nossos amigos. São Paulo: Edições antipáticas, 2015, p. 85. 
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ao desenvolvimento de novos dispositivos e métodos33, mais adequados às 

suas necessidades de dispersão. Assim, vemos emergir as chamadas “pla-

taformas digitais”; infraestruturas aptas a extrair valor de toda a vida34 e 

a concentrar globalmente fluxos de dados e de capitais em proveito dos 

interesses financeiros e mercadológicos das grandes corporações35. 

A modulação do fluxo de informações encontra sua legitimidade em 

sua “imediata capacidade de capturar, submetendo-se à lei do valor, os 

circuitos de desejo e de liberdade constituídos como produto direto da co-

operação”36. Nesse sentido, se o sistema de disciplinas constituiu a 

condição de possibilidade para o surgimento do capitalismo industrial du-

rante os séculos XVIII e XIX na Europa, a tecnologia de controle tem 

atendido à necessidade de reprodução e ampliação dos ciclos de extração 

da mais-valia37. Diferenciando-se do capitalismo industrial - voltado fun-

damentalmente para a produção -, o capitalismo contemporâneo é um 

capitalismo de sobre-produção, voltado para o produto38. Por isso a fábrica 

tem cedido lugar à empresa; em função de sua lógica essencialmente dis-

persiva: “A família, a escola, o exército, a fábrica, não são mais espaços 

analógicos distintos que convergem para um proprietário, Estado ou po-

tência privada, mas são agora figuras deformáveis e transformáveis, de 

uma mesma empresa que só tem gerentes”39. É assim que a instauração 

progressiva dos controlatos tem possibilitado a adaptação dos fenômenos 

populacionais às novas dinâmicas econômicas. 

 
33MOROZOV, Evgeny. Big Tech: a ascensão dos dados e a morte da política. São paulo: Ubu Editora, 2018. 

34CHIGNOLA, Sandro. A toupeira e a serpente. Revista Direitos e Garantias Fundamentais, v. 19, n. 3, set./dez. 2018, 
pp. 262. 

35SILVA, Tarcízio. Racismo Algorítmico em Plataformas Digitais: microacressões e discriminação em código. Simpó-
sio Internacional LAVITS: assimetrias e (in)visibilidades: vigilância gênero e raça, 6., 2019, Salvador. Anais 
eletrônicos, 2019, p. 4. Disponível em: <http://lavits.org/anais-do-vi-simposio-internacional-lavits-assimetrias-e-
invisibilidades-vigilancia-genero-e-raca/?lang=pt>. Acesso em 31 ago. 2020. 

36CHIGNOLA, Sandro. A toupeira e a serpente. Revista Direitos e Garantias Fundamentais, v. 19, n. 3, set./dez. 2018, 
pp. 262. 

37CHIGNOLA, Sandro. A toupeira e a serpente. Revista Direitos e Garantias Fundamentais, v. 19, n. 3, set./dez. 2018, 
pp. 239-270. 

38DELEUZE, Gilles. Post-scriptum sobre sociedades de controle. Conversações. São Paulo: Ed. 34, 1992, p. 222. 

39DELEUZE, Gilles. Post-scriptum sobre sociedades de controle. Conversações. São Paulo: Ed. 34, 1992, p. 223. 

http://lavits.org/anais-do-vi-simposio-internacional-lavits-assimetrias-e-invisibilidades-vigilancia-genero-e-raca/?lang=pt
http://lavits.org/anais-do-vi-simposio-internacional-lavits-assimetrias-e-invisibilidades-vigilancia-genero-e-raca/?lang=pt
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Por outro lado, para além de propiciar a apropriação do valor gerado 

pelo trabalho cognitivo, os algoritmos das sociedades de controle geren-

ciam antecipadamente a diferenciação de populações cujo acesso é 

bloqueado, ou que permitem a coleta de informações que podem ser vali-

osas para fins de segurança ou de produção40. Trata-se daqueles que são 

pobres demais para a dívida e numerosos demais para o confinamento41. 

A pandemia novamente expõe o nervo sensível a tal constatação: não é à 

toa que os países e as comunidades periféricas veem os procedimentos bá-

sicos de prevenção à doença distribuírem-se de forma precária entre suas 

populações. Nesse sentido, imperioso lembrar que os dispositivos digitais 

não são apenas locais universais de acesso, tampouco são disponibilizados 

de forma igual e equitativa para todas as pessoas42. Ao contrário, estão 

inseridos em relações transversais de poder que criam condições de expo-

sição desigual a situações discriminatórias, reproduzindo relações de 

poder já existentes nas sociedades43. 

Conferir sentido a essa compreensão passa por perceber que tal dis-

tribuição é assinalada por inúmeros marcadores entre os quais raça, classe 

e gênero são alguns exemplos. Uma tal constatação implica perceber que 

o que está em jogo é o empreendimento de uma captura da multiplicidade 

que se propõe traduzir as mais variadas existências e relações humanas 

numa expectativa de mandato de gênero, sexualidade, raça, entre outros 

delineadores normativos de subjetividade. Somam-se situações de discri-

minação algorítmica a corroborar tal argumento44, urgência que impinge 

 
40CHIGNOLA, Sandro. A toupeira e a serpente. Revista Direitos e Garantias Fundamentais, v. 19, n. 3, set./dez. 2018, 
p. 261.  

41DELEUZE, Gilles. Post-scriptum sobre sociedades de controle. Conversações. São Paulo: Ed. 34, 1992, p. 225. 

42NOBLE, Safiya Umoja. A Future for Intersectional Black Feminist Technology Studies. Scholar and Feminist Online, 
2016. Disponível em: https://sfonline.barnard.edu/traversing-technologies/safiya-umoja-noble-a-future-for-inter-
sectional-black-feminist-technology-studies/. Acesso em: 12 ago. 2020. 

43SILVA, Tarcízio. Racismo Algorítmico em Plataformas Digitais: microacressões e discriminação em código. Simpó-
sio Internacional LAVITS: assimetrias e (in)visibilidades: vigilância gênero e raça, 6., 2019, Salvador. Anais 
eletrônicos, 2019, p. 5. Disponível em: <http://lavits.org/anais-do-vi-simposio-internacional-lavits-assimetrias-e-
invisibilidades-vigilancia-genero-e-raca/?lang=pt>. Acesso em 31 ago. 2020.  

44Nesse sentido, conferir: ALI, Syed Mustafa. Race: the difference that makes a difference. Triple C, v. 11, n. 11. 2013, 
pp. 93-106; BIRHANE, Abeba; CUMMINS, Fred. Algorithmic Injustices: Towards a Relational Ethics. 
arXiv:1912.07376v1, 2019. Disponível em: <https://arxiv.org/pdf/1912.07376.pdf>. Acesso em 02 set. 2019; 

https://sfonline.barnard.edu/traversing-technologies/safiya-umoja-noble-a-future-for-intersectional-black-feminist-technology-studies/
https://sfonline.barnard.edu/traversing-technologies/safiya-umoja-noble-a-future-for-intersectional-black-feminist-technology-studies/
http://lavits.org/anais-do-vi-simposio-internacional-lavits-assimetrias-e-invisibilidades-vigilancia-genero-e-raca/?lang=pt
http://lavits.org/anais-do-vi-simposio-internacional-lavits-assimetrias-e-invisibilidades-vigilancia-genero-e-raca/?lang=pt
https://arxiv.org/pdf/1912.07376.pdf
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não só compreendê-las, mas “tomar posição”45 perante suas demonstra-

ções, índices de alojamento das novas formas de governação das condutas.  

Será provavelmente, a emergência do que se pode chamar uma 

governamentalidade algorítmica, isto é, uma racionalidade pretensamente 

“objetiva”, “que repousa sobre a coleta, a agregação e a análise 

automatizada de dados em quantidade massiva de modo a modelizar, 

antecipar e afetar, por antecipação, os comportamentos possíveis”46. Em 

outras palavras, um sistema de governação em que o poder atua 

diretamente sobre ações, como um laboratório vivo de psicologia 

comportamental47 em que a realidade não se desdobra, mas se encerra em 

si mesma. Isso porque os algoritmos funcionam como mecanismos de 

reconhecimento e projeção de padrões que articulam dispositivos de 

 
BOULAMWINI, Joy; GEBRU, Timnit. Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Clas-
sification. Proccedings of Machine Learning Research, v. 81, 2018, pp. 1-15; BROWNE, Simone. Dark Matters: on the 
surveillance of blackness. Durham and London: Duke University Press, 2015; CADWALLADR, Carole. Google, de-
mocracy and the truth about internet search. The Guardian, 2016. Disponível em: 
<https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/04/google-democracy-truth-internet-search-facebook>. 
Acesso em: 29 jul. 2020; CARRERA, Fernanda; CARVALHO, Denise. Algoritmos racistas: uma análise da hiper-ritu-
alização da solidão da mulher negra em bancos de imagens digitais. Encontro Anual da Compós, 28., 2019, Porto 
Alegre. Anais, 2019; EUBANKS, Virginia. Automating Inequality: how high-tech tools profile, police, and punish the 
poor. Nova York: St. Martins Press, 2018. JURNO, Amanda; D’ANDREA, Carlos. Algoritmos e cosmopolíticas: a polí-
tica de censura à nudez no Facebook e o regime de poder dos algoritmos. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, 2018. 
Disponível em: <https://piseagrama.org/algoritmos-e-cosmopoliticas/>. Acesso em 02 set. 2020. NOBLE, Safiya 
Umoja. Algorithms of oppression: how search engines reinforce racism. Nova York: New York University Press, 2018; 
NOBLE, Safiya Umoja. Missed connections: what search engines say about women. Bitch Media, n. 54, 2012, pp. 36-
41; NOBLE, Safiya Umoja. Teaching Trayvon. The Black Scholar, v. 44, n. 1, 2014, pp. 12-29; O'NEIL, Cathy. Weapons 
of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy. Broadway Books, 2016; OSOBA, 
Osonde; WELSER, William. An Intelligence in Our Image: the risks of bias and errors in artificial intelligence. Santa 
Monica: Rand Corporation, 2017. SILVA, Tarcízio (Org.). Comunidades, algoritmos e ativismos digitais: olhares afro-
diaspóricos. São Paulo: Literarua, 2020; SILVA, Tarcízio. Racismo Algorítmico em Plataformas Digitais: 
microacressões e discriminação em código. Simpósio Internacional LAVITS: assimetrias e (in)visibilidades: vigilância 

gênero e raça, 6., 2019, Salvador. Anais eletrônicos, 2019. Disponível em: <http://lavits.org/anais-do-vi-simposio-
internacional-lavits-assimetrias-e-invisibilidades-vigilancia-genero-e-raca/?lang=pt>. Acesso em 31 ago. 2020; 
SILVA, Tarcízio. Visão computacional e racismo algorítmico: branquitude e opacidade no aprendizado de máquina. 
Revista da ABPN, v. 12, n. 31, dez. 2019 – fev. 2020, pp. 428-448; RITCHIE, Marnie. Fusing Race: The Phobogenics 
of Racializing Surveillance. Surveillance & Socity, v. 18, n. 1, 2020, pp. 12-29; ZARSKY, Tal Z. Understanding discrim-
ination in the scored society. Washington Law Review, v. 89, pp. 2014; 1375-1412.  

45Expressão empregada por Chignola para referir-se ao gesto foucaultiano a ser repetido sempre mais uma vez 
(CHIGNOLA, Sandro. A toupeira e a serpente. Revista Direitos e Garantias Fundamentais, v. 19, n. 3, set./dez. 2018, 
p. 262). 

46ROUVROY, Antoinette; BERNS, Thomas. Governamentalidade algorítmica e perspectivas de emancipação: o díspar 
como condição de individuação pela relação? Revista Eco Pós: Tecnopolíticas e vigilância, v. 18, n. 2, 2015, p. 42.  

47BRUNO, Fernanda; BENTES, Anna Carolina Franco; FALTAY, Paulo. Economia psíquica dos algoritmos e labora-
tório de plataforma: mercado, ciência e modulação do comportamento. Revista Famecos: mídia, cultura e tecnologia, 
v. 26, n. 3, set./dez. 2019, pp. 1-21.  

https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/04/google-democracy-truth-internet-search-facebook
https://piseagrama.org/algoritmos-e-cosmopoliticas/%3E
https://piseagrama.org/algoritmos-e-cosmopoliticas/%3E
http://lavits.org/anais-do-vi-simposio-internacional-lavits-assimetrias-e-invisibilidades-vigilancia-genero-e-raca/?lang=pt
http://lavits.org/anais-do-vi-simposio-internacional-lavits-assimetrias-e-invisibilidades-vigilancia-genero-e-raca/?lang=pt
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vigilância e de modulação, compondo um ambiente performativo de 

controle48, de modo a situar-se no cruzamento multifatorial de vetores que 

tensionam relações, regem os métodos e determinam a operacionalidade 

dos regimes vigentes, condicionando horizontes de possibilidades. 

Mas é para além do provável que está o im-possível49, como convoca-

ção à urgência de recompor formas de vida - efetivamente o que implica 

uma “tomada de posição”50. Pois, “se não há nem nunca houve um fora 

dos jogos de poder, muito menos isto pode se dar agora, quando seus al-

goritmos rastreiam ininterruptamente nossas existências”51. Eis a tarefa 

irremediável deste tempo: atentarmos à implementação do que já não está 

“em vias de ser implantado”52, mas que está na emergência dos dias. 

 

 
48Seu mecanismo de operação consiste basicamente no reconhecimento de padrões em uma determinada base de 
dados para posterior aplicação no reconhecimento de variáveis em outras unidades ou conjuntos de dados, proje-
tando-os em prospecção. 

49“Im-possível, frise-se, que não é o inacessível, muito menos aquilo que se possa postergar indefinidamente, hori-
zonte de projeção inatingível, pois somos amanhados num aqui e agora urgente de cada decisão, que não pode 
aguardar simplesmente um horizonte - injunção premente que, enfim, não pode ser idealizada” (a respeito de uma 
democracia por vir, AMARAL, Augusto Jobim. Política da Criminologia. São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2020, p. 177).  

50CHIGNOLA, Sandro. A toupeira e a serpente. Revista Direitos e Garantias Fundamentais, v. 19, n. 3, set./dez. 2018, 
p. 262. 

51CHIGNOLA, Sandro. A toupeira e a serpente. Revista Direitos e Garantias Fundamentais, v. 19, n. 3, set./dez. 2018, 
p. 262. 

52DELEUZE, Gilles. Post-scriptum sobre sociedades de controle. Conversações. São Paulo: Ed. 34, 1992, p. 225. 
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Liberdade vigiada: 

pandemia como instrumento de controle social 

 

Eduardo Baldissera Carvalho Salles 1 

 

 

Introdução 

 

Enquanto me aventuro a escrever estas linhas, há um elefante branco 

na sala. Um acontecimento nos espreita a todo instante, sendo impossível 

passar despercebido. Todos os afetos giram em torno da pandemia de co-

ronavírus, que já matou milhões de pessoas. Se eu escrevesse sobre outro 

tema, talvez até mais interessante, eu estaria sendo pouco sensível com o 

presente. É imprescindível tratarmos dos efeitos da pandemia que nos cai 

feito pedra. 

É muito difícil escrever no calor do momento. Para ter uma boa com-

preensão dos fatos é necessário distanciamento, mudança de perspectiva. 

Seja pela proximidade que nos cega, ou pela distância que nos ofusca a 

visão, certos fatos só ficam em evidência quando mudamos de posição. 

Muitas vezes, o transcurso do tempo é preponderante para que a interpre-

tação dos acontecimentos não sofra tanta influência do presente e acabem 

superdimensionados. Quando corremos para narrar o que vivemos 

emerge o risco de usarmos os óculos distorcidos do passado para enxergar 

o presente. 

 
1 Doutorando em Ciências Criminais (PUCRS), em cotutela com a Universidad de Sevilla, Espanha. Mestre e Bacharel 
em Direito. eduardo@carvalhosalles.com.br. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. 

mailto:eduardo@carvalhosalles.com.br
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Apesar desse risco, atrevo-me a escrever essas linhas para refletir os 

efeitos da pandemia a partir das experiências do cotidiano, as quais tam-

bém podem se perder frente a imparável marcha do tempo. As 

interpretações do dia a dia que temos, por mais equívocas, merecem ser 

registrados para, depois, possamos analisá-las em retrospectiva. Nesse ce-

nário, o próprio pensamento do pesquisador pode ser objeto de análise. 

Assim tento não deixar o elefante na sala me paralisar. Não podemos 

nos esconder em nossos quartos, acabrunhados, esperando a tormenta 

passar. Faço, assim, o esforço intelectual de escrever sobre a pandemia a 

partir da ótica que venho trabalhando em minha tese de doutorado, qual 

seja, o emprego de tecnologia para a vigilância populacional. 

Desde o início da pandemia em 2020, quando estava vivendo em Se-

vilha, Espanha, em estágio sanduíche de meu doutorado, produzi diversos 

capítulos de livro e artigos científicos alertando que a pandemia estava 

sendo o motivo perfeito para que soluções tecnológicas de extração de da-

dos pessoais fossem ampliadas e aprofundadas para vigilância. Na época 

eu mencionava que a tecnologia já vinha sendo empregada como suposta 

solução de todos os problemas humanos (solucionismo digital), e o ad-

vento da pandemia abriria novas possibilidades para tecnologias de 

gerenciamento dos riscos de contágio e governança populacional. Vislum-

brava-se a importação e adaptação de sistemas de vigilância e controle 

orientais para manutenção de nossa normalidade neoliberal. Eram im-

pressões preliminares, feitas no calor do momento. Agora, ainda posso 

afirmar o outrora anunciado? 

 

Pandemia e liberdade vigiada 

 

A pandemia provocou uma série de reações diferentes. A reclusão 

oportunizou a reflexão sobre o presente. Há aqueles que acreditam em um 

sistema econômico mais humano2, outros em um recrudescimento da 

 
2 ŽIŽEK, S. Bem-vindo ao deserto do viral! Coronavírus e a reinvenção do comunismo. Trad. Artur Renzo. Disponível 
em:< https://suplementopernambuco.com.br/artigos/2442-slavoj-%C5%BEi%C5%BEek-bem-vindo-ao-deserto-
do-viral-2.html>. Acesso em 24 mar. 2020. 
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vigilância3 e aqueles que enxergam o início de uma nova fase do 

capitalismo, mais tecnológico4. 

Ainda no primeiro semestre de 2020 eu não acreditava na perspec-

tiva de Žižek. Para mim essa crise sanitária não culminaria em um novo 

mundo, mais justo e igualitário, mas, pelo contrário, recrudesceria o capi-

talismo com novas rotas para o lucro mediante instrumentos de vigilância. 

Não havia nada de novo nessa ótica, afinal, Morozov já vinha alertando há 

mais tempo para o solucionismo tecnológico que, supostamente pós-ideo-

lógico, vinha se transformando no padrão de resposta para todos os 

problemas sociais e políticos. Mas era encantador pensar em uma guinada 

social, impulsionada pela solidariedade. 

Precisamos pensar no contexto em que essas interpretações eram fei-

tas. Na Europa a pandemia vinha sendo encarada pela sociedade de uma 

forma muito diferente da experimentada pelos brasileiros. Enquanto os 

europeus apontavam a culpa do colapso para as práticas de privatização, 

flexibilização e austeridade que solaparam os sistemas públicos de saúde, 

reforçando a solidariedade e o apoio aos médicos e enfermeiros com aplau-

sos diários de suas janelas e sacadas, os latino-americanos 

compartilhavam entre si o desprezo pelas medidas de distanciamento so-

cial. Bolsonaro ilustra muito bem o sentimento das pessoas. Por óbvio, não 

dá para comparar as economias de ambas as regiões. Aqui nos trópicos o 

neoliberalismo foi mais bem implementado: há muita informalidade, os 

vínculos de trabalho são frágeis e as famílias não têm poupança. O di-

nheiro dá até o fim do mês. Então qualquer impedimento ao exercício de 

atividade comercial constitui, no fundo, a suspensão nos rendimentos das 

pessoas. E apesar do auxílio emergencial, essas pessoas comumente aufe-

riam mais de R$ 600,00, quantia insuficiente para sustentar uma família. 

 
3 HAN, B. O coronavírus de hoje e o mundo de amanhã, segundo o filósofo Byung-Chul Han. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/ideas/2020-03-22/o-coronavirus-de-hoje-e-omundo-de-amanha-segundo-o-filosofo-
byung-chul-han.html>. Acesso em: 24 mar. 2020. 

4 MOROZOV, E. Solucionismo, nova aposta das elites globais. Trad. Simone Paz. Outras Palavras. 2020. Disponível 
em: <https://outraspalavras.net/tecnologiaemdisputa/solucionismo-nova-aposta-das-elitesglobais/>. Acesso em 
30 abr. 2020. 
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Uma coisa é certa: o medo e a comoção com as mortes são comparti-

lhados aqui e acolá. São esses os sentimentos que justificam o emprego de 

sistemas de vigilância para o enfrentamento da pandemia. A estrutura ne-

cessária já estava instalada, afinal, após anos de coleta e categorização de 

dados por aplicativos de redes sociais, não é tão difícil implementar apli-

cativos que monitorem o comportamento das pessoas para reduzir o risco 

de contágio. 

Ao contrário do que os sonhadores e os paranoicos imaginavam (com 

o seu comunavírus), o capitalismo está longe de entrar em suspensão. Ao 

contrário, a crise tem feito com que os sistemas de saúde sejam fortaleci-

dos a partir da iniciativa privada. A pandemia constitui uma oportunidade 

ímpar para transferência de fundos a empresas, que têm assaltado os co-

fres públicos vendendo todo tipo de serviço e produto. Por outro lado, o 

home office praticado por aqueles que estão em isolamento inclui a ampli-

ação das metas e a terceirização dos custos envolvidos. Computador, mesa, 

cadeira, energia elétrica, internet, impressão, papel, agora são despesas 

assumidas pelo trabalhador. 

Entramos em 2021 e continuamos imersos na pandemia, sem enxer-

garmos a luz no fim do túnel. As fronteiras nacionais continuam fechadas 

e tem sido cada vez mais comum que o acesso a determinados locais ou 

serviços exija passaportes de imunidade, isto é, a comprovação de não con-

taminação (com exames recentes) ou o recebimento da vacina. 

Embora muitos governos tenham adotado respostas disciplinares 

para enfrentar a doença, e, assim, isolando populações inteiras, essas táti-

cas ocorreram porque as tentativas de gerenciamento de risco, típicas do 

neoliberalismo, vinham falhando. Isso não significou um retorno ao poder 

disciplinar porque as quarentenas foram provisórias e combinadas com 

outras táticas biopolíticas que, com o passar do tempo, têm normalizado 

as mortes para padrões “aceitáveis”, estimadas em planilhas e gráficos de 

computador. 

O desafio que se apresentou para os cientistas foi a criação de dispo-

sitivos biopolíticos para administrar populações. Não é de hoje que a 
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inovação em tecnologia parece ser a resposta padrão para resolver todo 

tipo de problema. O crime, a poluição e a doença já eram objeto desses 

dispositivos. A profusão a esse respeito é enorme. Aí está a questão inte-

ressante a ser tratada neste capítulo. Poucos se dão conta que esses 

aplicativos eletrônicos não resolvem problemas estruturais, mas apenas os 

seus efeitos. Como não propõem discutir mudanças de fundo, insistem em 

dar simulacros de soluções. Por exemplo, para resolver os engarrafamen-

tos e problemas de imobilidade urbana, ao invés da adoção de novos meios 

de transporte e a ampliação das linhas e estações de metrô, o solucionismo 

digital oferece aplicativos para desestimular viagens de carro durante os 

momentos de pico.  

Se a dita inovação for apenas na criação de aplicativos eletrônicos, a 

pandemia apenas aprofundará a dependência das corporações transnaci-

onais que dominam as plataformas tecnológicas. As propostas não 

transformam porque deixam de inverter as relações de poder e tampouco 

envolvem a soberania sobre as redes de dados. Por exemplo, em Taiwan e 

Hong Kong foram desenvolvidos aplicativos para cruzar as informações de 

georeferenciamento dos infectados e determinar os contatos que correm 

risco de contaminação. Analisando as áreas com maior quantidade de do-

entes, frente aos fluxos de viajantes, tem sido possível mapear, simular e 

estimar a progressão do vírus, como uma previsão meteorológica5. Tam-

bém no primeiro semestre de 2020 a gigante chinesa Alibaba lançou um 

aplicativo de smartphone chamado Alipay Health Code, que ao classificar 

o risco de contágio com o coronavírus, analisa o comportamento dos 

usuários, atribuindo-lhes alertas de cor verde, amarela ou vermelha, que 

indicam o suposto risco de contaminação e a necessidade de restringir-se 

a liberdade de locomoção. Cabe ao algoritmo, de funcionamento opaco, 

decidir quem deve permanecer em quarentena e quem tem direito de sair 

à rua6. 

 
5 BELLI, L. Os Big Data do coronavírus. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-03-09/os-big-data-
do-coronavirus.html>. Acesso em: 24 mar. 2020. 

6 BELLI, L. Op. Cit. 
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Não muito diferente, desde o início da pandemia na Coreia do Sul as 

pessoas foram obrigadas a fazer o download de um aplicativo que registra 

e compartilha a localização com o governo, alertando o usuário e as auto-

ridades caso o usuário tenha estado em algum local infectado. A tecnologia 

sul-coreana também fazia entrevistas remotas com os usuários, cruzando 

num banco de dados o histórico do cartão de crédito, reconhecimento fácil 

e geolocalização. Com o passar do tempo, novos bancos de dados vão 

sendo agregados à ferramenta, que vai se tornando mais exaustiva e “as-

sertiva”7. 

Essas práticas foram rapidamente reproduzidas em países do oci-

dente sem, contudo, a mesma difusão verificada no oriente. Em trabalhos 

anteriores eu já mencionei vários dos seguintes exemplos: engenheiros do 

MIT e da Harvard University desenvolveram o Private Kit: Safe Paths, um 

aplicativo que rastreia onde o usuário esteve e com quem ele cruzou, e 

depois compartilha essas informações com outros usuários para diminuir 

a propagação do vírus8. Desenvolvedores poloneses também criaram um 

aplicativo chamado Home Quarantine que exige dos infectados o envio de 

selfies para provar estarem em casa9, enquanto Google e Apple têm unido 

forças para a construção de um aplicativo comum para ajudar os usuários 

que tenham tido contato com contagiados10. Em abril de 2020, o jornal 

britânico The Guardian divulgou que empresas de tecnologia estavam 

tendo acesso às informações confidenciais de natureza médica, incluindo 

resultados de testes de coronavírus, conteúdo de chamadas telefônicas e 

 
7 HAN. Op. Cit. 

8 HEAVEN, W. D. El MIT lanza una 'app' que le avisa si se ha cruzado con algún infectado. Trad. Ana Milutinovic. 
Disponível em> <https://www.technologyreview.es/s/12033/el-mit-lanza-una-app-que-le-avisa-si-se-hacruzado-
con-algun-infectado>. Acesso em: 24 mar. 2020. 

9 GATTIS, N. Aplicativo polonês exige selfie para comprovar quarentena. Disponível em: 

<https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/aplicativo-polones-exige-selfie-paracomprovar-quaren-
tena/98426>. Acesso em: 30 abr. 2020. 

10 O’NEIL, P. H. Apple and Google are building coronavirus tracking into iOS and Android. Disponível em: 
<https://www.technologyreview.com/2020/04/10/999213/appleand-google-are-building-coronavirus-tracking-
into-ios-and-android/>. Acesso em: 30 abr. 2020. 
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informações clínicas de pacientes com o objetivo de minerar dados e auxi-

liar o governo na resposta ao surto de coronavírus11. Em Moscou, foi 

implantado um sistema de monitoramento de locomoção para evitar a 

proliferação do vírus. Os residentes da cidade devem se cadastrar em um 

site governamental e fazer o download de um aplicativo em seus smar-

tphones, informando diversos dados pessoais, como números de 

identificação, endereço, placa de veículos etc., além de declarar rotas e 

propósitos12. No Brasil, o governo tem usado dados de operadoras de tele-

fonia celular para monitorar aglomeração rastreando o deslocamento de 

pessoas, por meio do acesso à localização em tempo real dos usuários de 

celulares13. 

Claro que a vigilância tecnológica não surgiu com o coronavírus. Há 

muito tempo a China vem implantando um sistema de crédito social base-

ado na reputação, a qual é calculada a partir de informações prestadas por 

pessoas, empresas e governos, estabelecendo recompensas e punições. O 

sistema é semelhante com os nossos bancos de dados de inadimplentes do 

SPC e da Serasa. Ouvir música alta, não parar no sinal vermelho, inadim-

plir contas bancárias ou fazer críticas ao governo representam pontos 

negativos, enquanto a doação de sangue, a alimentação saudável ou pro-

gramas de voluntariado contam pontos positivos. As recompensas e 

punições são aplicadas conforme o comportamento social e econômico. 

Em algumas localidades chineses, não recolher as fezes do cachorro na 

calçada é valorado negativamente. Se a pessoa zerar os pontos, o governo 

recolhe o pet. Para comprar passagens aéreas e ferroviárias, hospedar-se 

em hotéis ou candidatar-se a empregos também é necessário possuir pon-

tos suficientes. Conforme o Centro Nacional de Informações sobre Crédito 

 
11 LEWIS, P.; CONN, D.; PEGG, D. UK government using confidential patient data in coronavirus response. Disponível 
em: <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/12/ukgovernment-using-confidential-patient-data-in-coro-
navirus-response>. Acesso em: 30 abr. 2020. 

12 ROBLES, J.C. Moscow's Digital Tracking 'Cyber Gulag' Helps Enforcing Lockdown by Tracking People. Disponível 
em: <https://www.techtimes.com/articles/248814/20200414/moscows-digital-tracking-cybergulag-helps-enfor-
cing-lockdown-by-tracking-people.htm>. Acesso em: 28 abr. 2020. 

13 SOPRANA, P. Governo vai usar dados de operadoras para monitorar aglomeração na pandemia. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/governo-vaiusar-dados-de-operadoras-para-monitorar-deslo-
camentos-na-pandemia.shtml>. Acesso em: 5 abr. 2020. 
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Público da China, até o final de 2018, o sistema impediu a compra de 17,5 

milhões de passagens aéreas com base na pontuação de crédito social14. 

Com o coronavírus foi necessário apenas reorientar o sentido da ex-

tração de dados. As câmeras do metrô se transformaram em medidores de 

temperatura corporal e as antenas de celular viraram dispositivos para 

rastreamento de concentração populacional. Os celulares e relógios inteli-

gentes, que permitem apurar a temperatura corporal, peso, oxigenação 

sanguínea, ritmo cardíaco e duração do sono simplesmente podem em-

prestar esses dados para sistemas nacionais de gerenciamento de risco. As 

técnicas securitárias já ensaiam nesse sentido: alguém sedentário sofrerá 

um aumento do preço de sua apólice de seguro de vida, ou melhor, não 

terá direito ao desconto que a empresa confere aos saudáveis. Quem não 

tiver padrões aceitáveis ou se recusar a compartilhar os dados, ficará à 

margem da sociedade, sem acesso a determinados serviços essenciais15. 

Estamos assistindo paralisados à consolidação de uma forma de pen-

sar denominada por Morozov “solucionismo digital”. A retórica da 

inovação não estimula o desenvolvimento de formas alternativas de orga-

nização social nem modelos econômicos solidários não baseados no 

mercado. Insistimos no falso binário que contrapõe as inovadoras startups 

frente ao obsoleto Estado, quando, na verdade, não se trata disso16. 

Isso vem se consolidando em todas as partes do globo. Basta uma 

rápida pesquisa na internet para acessar notícias de diferentes países im-

plementando passaportes de imunidade, que pressupõe a apresentação de 

exames de recuperação do vírus. A relatos de que a Associação Internacio-

nal de Transporte Aéreo estaria pressionando por um "passe de viagem" 

digital para que os passageiros comprovem que foram vacinados17. 

 
14 KUO, L. China bans 23m from buying travel tickets as part of 'social credit' system. Disponível em: 
<https://www.theguardian.com/world/2019/mar/01/china-bans-23mdiscredited-citizens-from-buying-travel-
tickets-social-credit-system>. Acesso em 24 mar. 2020 

15 ZUBOFF, S. Surveillance Capitalism: the fight for a human future at the new frontier of power. New York: Publi-
cAffair, 2019. 

16 Morozov, Op. Cit. 

17 MCLEAN, Scott; Davey-Attlee, Florence. Hungria adota 'passaporte de imunidade' para Covid-19 cercado de con-
trovérsia. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/12/07/passaportes-de-imunidade-
ja-chegaram-mas-ainda-sao-controversos>. Acesso em 31 jan. 2021. 
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Considerações finais 

 

A tecnologia como solução para todos os problemas – incluindo a 

pandemia – carrega vários enganos. Não quero com isso rejeitar a ciência, 

mas alertar para as escolhas políticas que fazemos (ou deixamos de fazer) 

para definir nossos modos de vida. 

Os dispositivos de controle das populações como os passaportes de 

imunidade definem aqueles que poderão se movimentar livremente, de 

uma maneira não muito distante dos enredos distópicos dos livros e fil-

mes. A pandemia tem funcionado como um catalisador para acelerar o 

processo de desenvolvimento e implantação de dispositivos de vigilância 

populacional, operados por corporações transnacionais e, agora, integra-

dos aos sistemas públicos com o objetivo de dar maior eficiência ao 

controle da pandemia. Trata-se de uma radicalização de um processo já 

visível na segurança pública e na educação. 
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“Os invisíveis do Brasil”: 

a cifra errada 

 

Luiza Cerveira Kampff 1 

Fernanda Silva dos Passos 2 

 

 

Em abril de 2020, logo no início dos efeitos da pandemia de COVID-

19 em território brasileiro, foi promulgado o auxílio emergencial de 600 

reais, fornecido pelo Governo Federal aos trabalhadores informais, autô-

nomos, microempreendedores e desempregados para garantir seu 

sustento mínimo durante os primeiros meses de distanciamento social. 

Quando lançado, estimava-se que aproximadamente 40 milhões de brasi-

leiros teriam direito ao auxílio; no entanto, assim que anunciado o auxílio, 

além do número esperado, mais 46 milhões de pessoas tentaram obter o 

cadastro sem ter condições de comprovar os requisitos mínimos - e sem 

ter como regularizar seus documentos por não terem acesso à internet3. 

O surpreendente deste número não são as fraudes, que ocorreram de 

fato, mas a quantidade de cidadãos que não tinha a documentação básica 

para receber o auxílio: pessoas sem registro no Cadastro de Pessoa Física, 

sem contas bancárias e, muitas vezes, sem nenhum registro em meios 

digitais - e tampouco meio para contato (número de celular ou endereço 

 
1 Graduanda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Vinculada ao Grupo de 
Pesquisa Criminologia, Cultura Punitiva e Crítica Filosófica. 

2 Graduanda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Vinculada ao Grupo de 
Pesquisa Criminologia, Cultura Punitiva e Crítica Filosófica. 

3 AUXÍLIO emergencial de R$ 600 revela 46 milhões de brasileiros invisíveis aos olhos do governo. G1 Globo, Fan-
tástico, 26 de abr. de 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/04/26/auxilio-
emergencial-de-r-600-revela-42-milhoes-de-brasileiros-invisiveis-aos-olhos-do-governo.ghtml. Acesso em 11 de 
nov. de 2020. 

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/04/26/auxilio-emergencial-de-r-600-revela-42-milhoes-de-brasileiros-invisiveis-aos-olhos-do-governo.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/04/26/auxilio-emergencial-de-r-600-revela-42-milhoes-de-brasileiros-invisiveis-aos-olhos-do-governo.ghtml
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de email). À essa nova “descoberta” do Brasil, do país pobre, com pessoas 

alheias ao Estado, deu-se o nome de “os invisíveis do Brasil”, termo 

cunhado pelo então presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro 

Guimarães, e veiculado nas mídias e mesmo em estudos acadêmicos4. 

Os invisíveis do Brasil se constituem por cifras erradas. Em um pri-

meiro sentido, a cifra errada pode ser entendida pelo erro de estimativa 

do governo brasileiro aos possíveis requerentes do auxílio emergencial. 

Por outro lado, a cifra errada deve ser entendida dentro da sociedade do 

controle deleuziana, isto é, a sociedade dos indivíduos divisíveis, onde al-

guns têm as senhas ou cifras e, assim, como permissão de acesso à 

informação ou, nesse caso, à cidadania, e outros que têm o acesso rejeitado 

por portarem “chave” incorreta. Nas palavras do próprio autor:  
 

Nas sociedades do controle, ao contrário, o essencial não é mais uma assina-

tura e nem um número, mas uma cifra: a cifra é uma senha, ao passo que as 

sociedades disciplinares são reguladas por palavras de ordem (tanto pelo 

ponto de vista da integração quanto da resistência). A linguagem numérica do 

controle é feita de cifras, que marcam o acesso à informação, ou a rejeição.5  

 

Assim, a cifra incorreta aqui também pode ser entendida pela falta de 

documentos ou mesmo pela falta de acesso às tecnologias que impedem o 

recebimento do auxílio emergencial. Afinal, como estar vinculado à socie-

dade digital - que é indubitavelmente expansiva - é ser parte da 

comunidade que porta as cifras certas para o acesso ao apoio do Estado? 

Mais ainda, porque na sociedade expansiva alguns grupo se mantém à 

margem, em outras palavras, por que eles são excluídos desse sistema? 

 

I A Sociedade Digital e as cifras excludentes 

 

O primeiro questionamento pode ser respondido em parte pela ideia 

central das teses foucaultianas sobre construção de identidades e pela 

 
4ibid. 

5 DELEUZE, Gilles. Conversações (1972-1990). Tradução de Peter Pál Pelbart. São Paulo: Ed. 34, 1992, p. 222. 
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construção da subjetividade a partir dos contatos entre o interno e o ex-

terno de um indivíduo6. Assim, em um primeiro momento, não se pode 

pensar nas sociedades do século XXI em uma relação entre o comum e o 

sujeito que não perpasse pela dimensão digital. Como apontado por 

Franco Berardi, em seu livro “Depois do Futuro”, as relações sociais num 

geral estão moldadas pela aceleração infinita que o ciberespaço gerou, no 

entanto as relações humanas também estão marcadas invariavelmente 

pelo excesso decorrente da falta de tempo. Forma-se, assim, uma popula-

ção que se encontra às margens da cibersociedade, com a qual não seria 

impossível a compreensão recíproca, segundo Berardi, uma vez que as ló-

gicas de pensamento e mesmo as conexões - e não interações - humanas 

seriam completamente distintas: vive-se, desta forma, em um estado de 

incomunicabilidade7. 

O resgate dos invisibilizados passa invariavelmente pelo retorno da 

comunicabilidade, contudo existem dois possíveis caminhos para a reto-

mada de uma produção de linguagens comuns. A primeira hipótese - e a 

mais improvável- versa sobre a possibilidade dos sujeitos digitais retoma-

rem a comunicabilidade com o real; como frisado por Morozov, 

“[e]nquanto não conseguirmos pensar fora da “internet”, jamais conse-

guiremos fazer um balanço justo e preciso das tecnologias digitais à 

disposição”8. Por outro lado, o caminho inverso, que alude à exposição su-

jeitos invisíveis ao meio digital, criando um dilema teórico. 

Por um lado, embora a internet e o meio digital sejam espaços colo-

nizados pela lógica neoliberal hegemônica, fica claro que a inserção dos 

grupos sociais excluídos - invisibilizados - pode tornar o meio digital um 

espaço de potência para uma resistência que conglobe ambas as dimensões 

do meio digital e da corporeidade das ruas e multidões; assim, enfrentar o 

colonizador em sua própria língua toma uma nova dimensão quando do 

embate dentro do conjunto simbolismos tecnológicos que conformam a 

 
6FOUCAULT, Michel. Do governo dos vivos. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2014 [1980]. 

7BERARDI, Franco. Depois do Futuro. São Paulo: Ubu Editora, 2019. 

8 MOROZOV, Evgeny. Big Tech: a ascensão dos dados e a morte da política. São Paulo: Ubu Editora, 2018, p. 22. 
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subjetividade digital. Por outro viés, a inserção desses grupos também re-

presenta um novo ganho da sociedade de controle e de monitoramento, 

sendo a pandemia uma oportunidade única à expansão da sociedade do 

controle. 

Assim, a elaboração de pré-requisitos para acesso ao auxílio emer-

gencial - com condicionamento de inscrição ao sistema bancário e ao 

Cadastro Único - foi, sem dúvida, uma reatualização das ferramentas de 

controle no sequestro tecnológico dos ritmos vitais dos indivíduos; em ou-

tras palavras, um algoritarismo9. Segundo dados publicados em agosto de 

2020 pelo CETIC, houve um aumento de quase 20% na procura de servi-

ços públicos pela internet10; esse dado não deve ser tido como uma escolha 

cautelosa da população por serviços remotos, mas sim como uma falta de 

opção frente à necessidade de regularizar sua situação no Cadastro Único 

para obter acesso ao auxílio emergencial. Disso resulta, também, o fato de 

que a mesma pesquisa constatou que as classes C, D e E foram as que mais 

modificaram seu acesso à internet nesse período. Em outra perspectiva: as 

classes A e B mantiveram seu acesso à internet igual aos anos anteriores, 

enquanto as demais classes precisaram se inserir de maneira rápida no 

mundo digital para garantir seus direitos mínimos11. 

Adentrando brevemente a tese de Spivak, a percepção da incomuni-

cabilidade ganha novos traços: a falta de espaços de fala. Como 

pressuposto pela autora, pessoas e povos subalternizados dificilmente en-

contram espaços onde sua voz seja ouvida12, e pode-se dizer que isso se 

agrava também com a exclusão digital. Se antes a luta era pela entrada em 

espaços físico e teóricos de poder, hoje a luta está concentrada na disputa 

de espaços digitais de difusão de conhecimento e poder. Inicialmente, 

 
9AMARAL, Augusto Jobim do. Prólogo. In: SABARIEGO, Jesús; AMARAL, Augusto Jobim do; SALLES, Eduardo Bal-
dissera Carvalho (Org.). Algoritarismos. 1 ed. Valencia: Tirant lo Blanc, 2020, p. 13-15.  

10CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO (CETIC). 
Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus: Painel TIC COVID-19, 
ano 2020: 1ª ed. Atividades na Internet, Cultura e Comércio Eletrônico. Disponível em: https://cetic.br/me-
dia/docs/publicacoes/2/20200817133735/painel_tic_covid19_1edicao_livro%20eletr%C3%B4nico.pdf 

11 ibid. 

12SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o subalterno falar?. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. 
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pode-se perceber o espaço digital como democrático por essência, mas, de 

uma análise mais atenta, vez-se a novas formas de manutenção do status 

quo, como as predisposições algorítmicas ou o alto valor de acesso. Assim, 

a exclusão digital não deixa de fora apenas quem não tem acesso algum à 

internet, mas igualmente marginaliza grupos que já estão inseridos no es-

paço digital13. Um exemplo claro disso é que, na pesquisa da Cetic, 

enquanto 74% dos entrevistados das classes A e B faziam transmissões ao 

vivo, apenas 56% das pessoas das classes D e E haviam realizado alguma 

transmissão ao vivo14. 

Assim, embora a inserção de um indivíduo ao espaço digital não pres-

suponha sua inclusão ou aderência de maneira igual aos demais, a 

introdução desses sujeitos até então alheios ao digital representou também 

um passo positivo. Durante a pandemia - como demonstrado a partir dos 

dados empíricos do Cetic, em especial quando compreendidos dentro da 

teoria crítica-, a inserção dos invisíveis e dos incomunicáveis à esfera digi-

tal mostrou-se o princípio básico para a obtenção das cifras necessárias 

para ter acesso aos serviços públicos e ao auxílio emergencial; isto é, o 

acesso à internet era a chave necessária para obter as documentações. 

Nesse sentido, pode-se entender a redução da exclusão digital como um 

fator positivo para a diminuição dos invisibilizados e o consequente au-

mento das pessoas que, agora, têm as cifras para usufruir dos serviços 

estatais em saúde, previdência social e educação.  

 

II. A dupla exclusão: digital e econômica 

 

O segundo questionamento pode ser respondido com a adoção de 

uma análise conjunta dos conceitos de neoliberalismo e de exclusão digital. 

 
13 MILAN, Stefania; TRERÉ, Emiliano. “Big Data From the South(s): Beyond Data Universalism”. 

Television & New Media, 2019, Vol. 20(4) 319-335. 

14CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO (CETIC). 
Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus: Painel TIC COVID-19, 
ano 2020: 1ª ed. Atividades na Internet, Cultura e Comércio Eletrônico. Disponível em: https://cetic.br/me-
dia/docs/publicacoes/2/20200817133735/painel_tic_covid19_1edicao_livro%20eletr%C3%B4nico.pdf 



144 | Criminologias, Controle e Tecnologias Emergentes 

 

Em outras palavras, da sociedade sob a governamentalidade neoliberal, 

aqui adotado no sentido expresso por Dardot e Laval, em conjunto com a 

análise de Wendy Brown, e pensada a partir da ordem mecanicista e da 

lógica digital das tecnopolíticas, como trazido por Almeida e de Paula. 

 Imprescindível trazer, primeiramente, o conceito de neoliberalismo 

apresentado por Dardot e Laval, caracterizado como uma racionalidade 

que atravessa os indivíduos e os orienta segundo o princípio de concorrên-

cia generalizada. Por esse motivo, os sujeitos neoliberais assumem um 

papel de “empresário de si”15. Neste ponto, importante dizer que, embora 

setores restritos da economia e empregos específicos tenham aspectos po-

sitivos no que diz respeito à alta competitividade, a outra parte acaba 

sendo levada à precarização. Para Christian Laval16, a cultura da precari-

zação: 

 

Mascara a generalização estratégica da figura do trabalhador-empreendedor, 

o que serve obviamente para obter dois efeitos: por um lado, uma naturaliza-

ção-eufemização da invalidação social dos excluídos; por outro, uma alavanca 

de destruição do Estado Social. Não se trata do “fim do salariato”, mas de uma 

reformulação do trabalho assalariado sob a figura do empreendedor. O que é 

também uma reformulação do indivíduo orientado a “assumir o comando”, a 

gerenciar seus riscos, e isso não só para destruir as estruturas protetoras es-

táveis e os direitos sociais excessivamente rígidos, mas para colocar a serviço 

do capital uma força criativa, uma força inovadora que é pensada para andar 

junto com a concorrência interindividual.17 

 

Isto é, mesmo que isso signifique que a partir deste momento possa 

haver mais políticas públicas de inclusão desse grande grupo de pessoas, 

a realidade dessas pessoas em vulnerabilidade social, excluídas social e di-

gitalmente está longe de mudar. Marcadas pela informalidade e 

 
15 LAVAL, Christian; DARDOT, Pierre. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boi-
tempo, 2016. 

16 LAVAL, Christian. Precariedade como “estilo de vida” na era neoliberal. Parágrafo, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 100-108, jun. 
2017. ISSN 2317-4919. Disponível em: <http://revistaseletronicas.fiamfaam.br/index.php/recicofi/article/ 
view/566>. Acesso em: 23 nov. 2020. 

17 Ibid., p 107. 

http://revistaseletronicas.fiamfaam.br/index.php/recicofi/article/view/566
http://revistaseletronicas.fiamfaam.br/index.php/recicofi/article/view/566
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precarização, esses trabalhadores percebem de maneira mais severa os 

efeitos produzidos pela lógica neoliberal.  

Ademais, Wendy Brown18 demonstra a necessidade de que a demo-

cracia esteja firmada na igualdade política para que, de fato, o poder não 

seja exercido apenas por e para uma pequena parcela da população que 

possui vantagens muito desproporcionais em relação a outros grupos so-

ciais menos favorecidos. Vale referir que a antipolítica e antidemocracia 

obtiveram muitos adeptos nos últimos anos, sendo o desmantelamento do 

Estado de bem estar social um de seus objetivos, com ataques diretos e 

indiretos à democracia em diversas partes do planeta. É o que se pode ve-

rificar a partir deste trecho de Wendy Brown: “Meu argumento é que nada 

fica intocado pela forma neoliberal da razão e de valoração e que o ataque 

do neoliberalismo à democracia tem, em todo o lugar, infletido lei, cultura 

política e subjetividade política”19.  

Nesse sentido, a autora demonstra que o neoliberalismo por si só não 

é a causa exclusiva da ascensão de governos autoritários ao poder, embora 

a racionalidade neoliberal sirva como alavanca para que isso ocorra, o que 

consequentemente afeta os programas sociais direcionado às minorias, 

aqui tidas como grupos que não conseguem expressar seus desejos na po-

lítica. Assim, o amalgamado de forças distintas (como a demonização 

social dos grupos marginalizados e a valorização da moralidade tradicio-

nal), em conjunto com o sistema neoliberal, tem funcionado como 

catalisador na impulsão da lógica capitalista, legitimando o status quo 

frente a diversos problemas sociais históricos. 

A exclusão social dos invisíveis do Brasil se manifesta, então, em duas 

toadas: a exclusão econômica e a exclusão digital, a partir da total falta de 

registros em meios digitais quanto a estes sujeitos. Nesse sentido, a exclu-

são digital pode ser entendida como uma extensão dos problemas já 

mencionados. Segundo Lília Almeida e Luiza de Paula,  

 
18 BROWN, Wendy. Nas ruínas do neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no ocidente. São Paulo: 
Editora Filosófica Politeia, 2019. 

19 Ibid., p. 16-17. 
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De modo geral, o termo exclusão digital é usado para sintetizar todo um con-

texto que impede a maior parte das pessoas de participar dos benefícios das 

novas tecnologias. Atualmente, as consequências da exclusão social acentuam 

a desigualdade tecnológica e dificultam o acesso ao conhecimento, aumen-

tando o abismo entre ricos e pobres. Isso se deve, em grande parte, ao fator 

renda (SPAGNOLO, 2003, apud ALMEIDA; PAULA, 2005, p. 59).20 

 

No cenário brasileiro, quase 46 milhões de pessoas não tinham acesso 

à internet em 2018 por diversos motivos. Este número, representa, por-

tanto, 25,3% da população com idade superior a dez anos. Podemos 

elencar aqui que 41,6% afirmaram que não sabiam usar, 34,6% alegaram 

não ter interesse e outros fatores como “serviço caro”, “aparelho de acesso 

caro” e “não havia internet no local” também apareceram nas respostas.21 

Ainda assim, a renda de quem utilizava a internet era quase o dobro em 

comparação aos que não usavam, embora esse não tenha sido um dos 

principais motivos apontados pela pesquisa.22 

 Ainda, vale dizer que, no contexto da pandemia do novo Coronaví-

rus, as evidentes dificuldades enfrentadas pela exclusão digital não se 

restringem apenas aos problemas de não reconhecimento de milhões de 

brasileiros em território nacional, mas também se estendem aos estudan-

tes que não tinham e não têm acesso à internet ou não possuem os 

dispositivos necessários para manter os estudos remotos adotados em 

todo o Brasil como forma de não prejudicar os alunos, tanto nas redes pú-

blicas quanto nas redes privadas. Segundo dados divulgados pelo Senado, 

cerca de 35% dos estudantes não haviam retornado às aulas em versão 

 
20 ALMEIDA, Lília Bilati de; PAULA, Luiza Gonçalves de. O retrato da exclusão digital na sociedade brasileira. Revista 
de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação, v. 2, n. 1, 2005, p. 55-67, 2004. ISSN online: 1807-1775. Disponível 
em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1807-17752005000100005&script=sci_arttext&tlng=pt  

21 SILVEIRA, Daniel. Em 2018, quase 46 milhões de brasileiros ainda não tinham acesso à internet, aponta IBGE. G1, 
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noti-
cia/2020/04/29/em-2018-quase-46-milhoes-de-brasileiros-ainda-nao-tinham-acesso-a-internet-aponta-
ibge.ghtml . Acesso dia 21 de novembro de 2020. 

22 PNAD Contínua TIC 2018: Internet chega a 79,1% dos domicílios do país. Agência IBGE notícias, 29 de abril de 
2020. Editoria de estatística. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-
agencia-de-noticias/releases/27515-pnad-continua-tic-2018-internet-chega-a-79-1-dos-domicilios-do-pais . Acesso 
dia 23 de novembro de 2020. 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1807-17752005000100005&script=sci_arttext&tlng=pt
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/29/em-2018-quase-46-milhoes-de-brasileiros-ainda-nao-tinham-acesso-a-internet-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/29/em-2018-quase-46-milhoes-de-brasileiros-ainda-nao-tinham-acesso-a-internet-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/29/em-2018-quase-46-milhoes-de-brasileiros-ainda-nao-tinham-acesso-a-internet-aponta-ibge.ghtml
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27515-pnad-continua-tic-2018-internet-chega-a-79-1-dos-domicilios-do-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27515-pnad-continua-tic-2018-internet-chega-a-79-1-dos-domicilios-do-pais
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remota; já dos quase 60% que já tinham retomado o ano letivo em Ensino 

Remoto, 26% havia abandonado a escola por falta de acesso à internet23. 

Mesmo o ensino autônomo apresentou grandes discrepâncias: enquanto 

pessoas das classes A e B foram a maior parte dos inscritos em cursos à 

distância, mulheres das classes D e E representaram a maior parte da po-

pulação que disse tentar estudar por conta própria na internet.24 

 

Considerações finais 

 

Analisar os “invisíveis do Brasil” é, essencialmente, compreender o 

espanto governamental e social de um país que se descobriu maior e mais 

pobre. Essa surpresa é ainda maior quando vista pela perspectiva teórica 

do controle, onde se imaginava ter a população inteiramente imersa na 

lógica de vida digital e neoliberal. Nesse sentido, os eventos que seguem o 

novo coronavírus podem ser vistos como o triunfo da sociedade do con-

trole, considerando que houve a inclusão dos sujeitos que ainda não 

estavam nas bases do Governo do Estado, tornando-se visíveis a partir 

deste momento. Isto é, a partir do momento em que isso ocorreu, os indi-

víduos passaram a receber as cifras, com as chaves de permissão ou recusa 

de acesso aos serviços públicos. 

De encontro a isso, a visibilização desses grupos sociais também re-

presenta a existência de subjetividades ainda não completamente 

permeadas pela lógica de plataforma, no sistema que garantia ter se ex-

pandido à totalidade. Mais ainda, a inserção dessas novas pessoas ao digital 

agora pode representar uma nova forma de democratização, fundada em 

acesso à informação, aos serviços de Estado e à cidadania ampla.  

 
23 CHAGAS, Elisa. DataSenado: quase 20 milhões de alunos deixaram de ter aulas durante pandemia. Agência Se-
nado, 12 de ago. de 2020. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/12/datasenado-
quase-20-milhoes-de-alunos-deixaram-de-ter-aulas-durante-pandemia. Acesso em 23 de nov. de 2020. 

24CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO (CETIC). 
Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus: Painel TIC COVID-19, 
ano 2020: 1ª ed. Atividades na Internet, Cultura e Comércio Eletrônico. Disponível em: https://cetic.br/me-
dia/docs/publicacoes/2/20200817133735/painel_tic_covid19_1edicao_livro%20eletr%C3%B4nico.pdf 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/12/datasenado-quase-20-milhoes-de-alunos-deixaram-de-ter-aulas-durante-pandemia
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/12/datasenado-quase-20-milhoes-de-alunos-deixaram-de-ter-aulas-durante-pandemia
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Dessa forma, pode-se perceber que, de maneira mais ou menos evi-

dente, o contexto pandêmico teve grandes reflexos na forma em como a 

sociedade brasileira lida com o espaço digital, trazendo à tona os reflexos 

co-construtores da exclusão social e digital. Nesse sentido, a inserção dos 

digitalmente marginalizados cria uma antinomia kantiana. Por um lado, o 

auxílio emergencial para os “invisíveis” do Brasil está sendo muito impor-

tante, visto que se tratava realmente de suprimir as necessidades mais 

básicas possíveis, como alimentação e moradia, e igualmente a ampliação 

do acesso ao meio digital representa um ganho democrático na inserção 

dos grupos excluídos. Por outro lado, a ocorrência da pandemia de COVID-

19, além de todas as consequências sanitárias, procedeu a inserção dos ci-

dadãos até então excluídos da sociedade do controle. O cômputo final 

ainda não está definido, e provavelmente nunca poderá ser conhecido. 

Desse modo, resta apenas acompanhar como a evolução da inserção digital 

refletirá - ou não - na inclusão social no futuro.  
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Controles e excepcionalidade permanente: 

um Brasil tutelado pela crise 

 

Manoel Alves 1 

 

 

1. A subjetividade securitizada e o governo da segurança 

 

Ainda que sejamos confrontados com a tentadora vontade de traçar 

uma linha diacrônica, colacionando fatos e acontecimentos que nos façam 

crer numa evolução histórica do Brasil como uma nação militarizada e se-

curitizada, o método genealógico nos impõe a pensar pelas 

descontinuidades. Mais que investigar uma essência, busca-se compreen-

der a multiplicidade dos discursos e das práticas e seus atravessamentos 

que, juntos, compõem o presente.  

É fundamental observar que na história do Brasil se encontram per-

manências do período colonial, mas que só são acionadas pelas rupturas, 

pelas brechas nas constantes edificações democráticas (sempre inacaba-

das), não raro, solapadas pela força discursiva que emerge da crise e se 

expressa como tecnologia de governo. Desse modo se mobiliza agentes que 

em distintos momentos históricos exercem protagonismo e cuja função é 

garantir o ideal da sociedade segura, sem vícios e normalizada.  

A Pacificação2 funciona como um agente de estabilização, ou seja, ins-

trumento para imposição da ordem que atravessa a história brasileira e 

 
1 Mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Coordenador 
Nacional dos grupos de Ciências Criminais e Direitos Humanos do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais 
(IBCCRIM). Assessor Jurídico do Centro de Referência Legal da ARTIGO 19. 

2 O fato de esse verbete ser mencionado em vários momentos e a crítica que se faz às políticas de pacificação no 
próprio texto motivou escolha do uso do P maiúsculo para que se possa, em busca de um texto mais fluido, reduzir 
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que é convocado em momentos de crise, como foi, ainda no Brasil colonial, 

o conflito com os indígenas e a necessidade de gerir e tutelar sobre terri-

tórios e populações3, e, contemporaneamente, para desempenhar um 

papel de máxima relevância no gerenciamento da permanente crise da se-

gurança pública no Brasil, especialmente no estado do Rio de Janeiro. A 

pacificação vem e vai, sempre que a conjuntura política exige um subter-

fúgio para gerir a crise. 

Ainda que, nesse contexto, o uso do termo “gerir” possa levar a pen-

sar na gestão como plano de superação a partir da administração do 

problema, aqui, gerir tem como acepção o cuidado constante, noutras pa-

lavras, é a preservação da funcionalidade da crise. Fundamentalmente, os 

saberes que sustentam o gerenciamento de crises, especialmente na segu-

rança pública e na economia política, compõem a racionalidade por trás 

do modo de governo observado neste ensaio. 

Quando se evidencia a crise, seja de segurança, política ou econômica, 

a demanda urgente por segurança e estabilização tornam alguns instru-

mentos, práticas e discursos mais facilmente aceitáveis, criando condições 

para uso de recursos extremos que, em situação de normalidade – sem 

instauração da crise –, estariam sob suspeita ou interditados. Para o me-

lhor aproveitamento desses recursos, a garantia de longevidade do 

problema, o seu gerenciamento, tem o condão de legitimar e potencializar 

intervenções violentas e austeras instauradas a qualquer tempo.  

Ao traçarmos as linhas que estruturam a formação de uma democra-

cia securitária4 como a brasileira, surge a necessidade de reavaliar algumas 

ideias que foram propostas como “inovação em democracia”5. Os investi-

mentos em vigilância (mapeamento de perfis de risco; bancos de dados 

 
o uso das aspas. Medidas semelhantes foram tomadas em todo o texto, preservando apenas as aspas e o itálico quando 
estritamente necessários.  

3 OLIVEIRA, João Pacheco de. Pacificação e tutela militar na gestão de territórios e populações. Mana, Rio de Janeiro, 
v. 20, n. 1, p. 125-161, abr. 2014, p. 127. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/mana/v20n1/a05v20n1.pdf. Acesso 
em: 14 jun. 2020. 

4 Termo que vem sendo empregado especialmente pelo Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecno-
logias de Monitoramento (LASInTec) da UNIFESP. 

5 LOPES, Edson. Política e segurança pública: uma vontade de sujeição. Rio de Janeiro: Contraponto, 2009, p. 29. 
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com registros de indivíduos, grupos ou territórios vitimados ou vitimizan-

tes; etc.), somados às inúmeras instrumentalizações de situações-crise 

(remediadas com pacificações e políticas contrainssurrecionais) e ao uso 

dos saberes aperfeiçoados e transmitidos com a participação de militares 

brasileiros em missões internacionais, como a Missão das Nações Unidas 

para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH), tecem uma imensa rede de 

controle e repressão que independe do rompimento da democracia, se 

aperfeiçoando e consolidando não apesar, mas através dela. 

Para compreendermos essa dinâmica, consideramos que a segurança 

é um instrumento norteado pela economia política pelo qual se viabiliza o 

exercício do governo sobre a população. Dessa forma, a noção de governa-

mentalidade elucidada por Michel Foucault nos ajuda na análise da 

racionalidade e das técnicas de governo da modernidade. No curso dado 

no Collège de France (1977-1978), Foucault reflete sobre a conceituação, 

não tão acabada, de governamentalidade: 

 

Por esta palavra "governamentalidade”, entendo o conjunto constituído pelas 

instituições, os procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as táticas que 

permitem exercer essa forma bem específica, embora muito complexa, de po-

der que tem por alvo principal a população, por principal forma de saber a 

economia política e por instrumento técnico essencial os dispositivos de segu-

rança. Em segundo lugar, por “governamentalidade" entendo a tendência, a 

linha de força que, em todo o Ocidente, não parou de conduzir, e desde há 

muito, para a preeminência desse tipo de poder que podemos chamar de "go-

verno" sobre todos os outros - soberania, disciplina - e que trouxe, por um 

lado, o desenvolvimento de toda uma série de aparelhos específicos de govemo 

[e, por outro lado], o desenvolvimento de toda uma série de saberes. Enfim, 

por "governamentalidade", creio que se deveria entender o processo, ou antes, 

o resultado do processo pelo qual o Estado de justiça da Idade Média, que nos 

séculos XV e XVI se tornou o Estado administrativo, viu-se pouco a pouco "go-

vernamentalizado".6 

 

 
6 FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-1978). Trad. Edu-
ardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p.143-144. 
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A governamentalidade é a arte de governar “cuja a racionalidade tem 

por princípio e campo de aplicação o funcionamento do Estado”7, uma 

perspectiva racional de governo que, segundo Judith Revel, surge numa 

espécie de passagem da antiga arte de governar que era regida por princí-

pios morais.8 O perfeito funcionamento do Estado dependia do uso dos 

dispositivos de segurança, instrumento do Estado que, por sua vez, tinha 

a polícia como principal agente. A partir do século XVIII, a polícia se deso-

cupou de reduziu o alcance de suas funções, das intervenções regulatórias 

na política econômica que contribuíam para o crescimento do Estado e 

concentrou-se nas funções de contenção e repressão de ilegalismos e de-

sordens9, assegurando, dessa maneira, a possibilidade do exercício de um 

bom governo.  

O “bom governo” é entendido como um governo estável, sem desor-

dem. Por isso, mesmo durante as crises é possível observar certa 

ordinariedade, o que ocorre porque a promoção da aparência de bom go-

verno está fortemente ligado ao efeito simbólico da estabilidade, ou seja, 

independente da circunstância, é necessário que sempre “esteja sendo feito 

algo a respeito”. Notadamente, quando a segurança se afirma como um 

direito de todos e uma necessidade intrínseca à manutenção da ordem de-

mocrática, ela se torna parte do alicerce de uma sociedade. Logo, seu 

aperfeiçoamento e concretização passam a ser diretamente associado à 

melhoria e garantia do sistema democrático e à estabilização das expecta-

tivas sociais, tornando-se, portanto, um dever do governante e do 

governado. 

Assim sendo, todos os esforços para maximizar a segurança, por co-

erência, tornam-se esforços para fortalecer a democracia e, nessa 

perspectiva, qualquer interesse contrário é tido como antidemocrático ou 

mesmo como postura de um inimigo. Nesse cenário, as divergências dire-

tas ou indiretas da ordem estabelecida são contidas e reprimidas, sob o 

 
7 REVEL, Judith. Michel Foucault: conceitos essenciais. São Carlos: Claraluz, 2005, p. 54. 

8 Ibidem. 

9 FOUCAULT, Michel. Op. cit., p. 476. 
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risco de, quando agindo diferente, expor a democracia à violações e deses-

tabilizar governos. Não importa a distinção, se crime ou insatisfação 

manifesta contra governo, basta alegar a periculosidade desses atos para 

então justificar medidas autoritárias. 

Essa é a fronteira onde a liberdade e a segurança se chocam e onde 

democracia se confunde com um regime de governo estável, alocando a 

democraticidade nas fileiras do consenso. A tentativa de submissão da li-

berdade à segurança e o afastamento da política que emerge da 

democracia e seus terrenos acidentados e conflitivos é a negação da possi-

bilidade do exercício da própria liberdade e daquilo que constitui uma 

democracia plena em seu manente povir. 

Viver em segurança é algo que se almeja; contudo, a insegurança re-

flete, ao seu modo, inúmeras contradições presentes em diversas formas 

de sociedade (as múltiplas percepções do Outro, violência, desigualdade 

social, etc). A busca por total segurança a qualquer custo cauteriza essas 

contradições que não tardarão a aparecer noutra circunstância que enseje 

novamente insegurança. O entendimento do viver em democracia ou go-

vernar democraticamente como algo estreitamente ligado à segurança e à 

estabilidade é atentatório à própria democracia liberal, sendo este o para-

doxo que cristaliza a percepção do governo democrático como “aquele 

capaz de controlar um mal que se chama simplesmente vida democrá-

tica”10. 

 Uma parcela significativa da população se insere na perspectiva onde 

o sujeito democrático é aquele que se vê no espelho como sujeito seguro – 

livre de preocupações que o impeça de trabalhar, competir ou empreen-

der11. Nas palavras de Antônio Negri e Michael Hardt, essa subjetividade 

pode ser identificada como securitizada. O sujeito securitizado é, a um só 

tempo, convocado para exercer simultaneamente os papéis de presidiário 

 
10 RANCIÈRE, Jacques. O ódio à democracia. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 16. 

11 DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: 
Boitempo, 2016, p. 134. 
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e guarda12; é convocado diariamente a pertencer, seja como cidadão resig-

nado, seja como inimigo, pois não existe “fora” num estado securitário, 

onde todos são compelidos a participar mesmo que por exclusão13. 

O bom governo depende, em grande medida, dessa confluência, 

dessa participação do governado, entendida como exercício democrático 

por excelência. No Brasil, o Plano Nacional de Segurança Pública de 2000 

lança luz à essa questão quando, pela primeira vez, a maior participação 

dos cidadãos na elaboração de bancos de dados é visto como um aprofun-

damento democrático, um modelo desejável em segurança pública. Esta 

ideia foi fortalecida com o Projeto de Segurança Pública para o Brasil 

(2003) e o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (2007) 

que funcionaram como atualização e complemento daquele.14 

Estes três planos trouxeram as definições e bases que estruturam os 

métodos de funcionamento do Sistema Único de Segurança Pública 

(Susp), novidades na concepção e gestão de segurança pública15 que se-

guem sendo atualizadas à medida que se desenvolve e incorpora novas 

táticas e tecnologias de vigilância e controle. O que dá robustez política a 

esses planos é o fato de que o cidadão que participa efetivamente do plano 

de segurança de um governo, tem a percepção de participar do exercício 

de governo. 

A composição de uma sociedade securitária encontra na subjetivi-

dade securitizada o apoio necessário para sua sedimentação e perpetuação, 

onde o pânico moral16 faz emergir subjetividades violentas, fascistas e pro-

tofascistas que, não por acaso, clamam por intervenções militares na 

 
12 NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Declaração: isto não é um manifesto. São Paulo: n-1 edições, 2014, p. 33. 

13 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e vida nua. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010, p. 14. 

14 LIMA, Renato Sérgio de; SOUZA, Letícia Godinho de; SANTOS, Thandara. A participação social no campo da segu-
rança pública. Desigualdade & Diversidade – Revista de Ciências Sociais da PUC-Rio, Rio de Janeiro, n. 11, p. 23-
48, ago./dez. 2012, p. 32. Disponível em: https://pesquisa-eaesp.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/arquivos/re-
nato_s_de_lima_a_participacao_social_no_campo_da_seguranca_publica.pdf. Acesso em: 10 de jul. 2020. 

15 LOPES, Edson. Política e segurança pública: uma vontade de sujeição. Rio de Janeiro: Contraponto, 2009, p. 15. 

16 “As sociedades aparentam estarem sujeitas, de tempo em tempos, a períodos de pânico moral. Uma condição, um 
episódio, uma pessoa ou um grupo de pessoas passa a ser definido como um perigo para valores e interesses socie-
tários; sua natureza é apresentada de uma forma estilizada e estereotipada pela mídia de massa; as barricadas morais 
são equipadas por editores, bispos, políticos e outras pessoas identificadas com ideias de Direita; especialistas reco-
nhecidos pela sociedade declaram seus diagnósticos e soluções; formas de enfrentamento são desenvolvidas ou, mais 
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política, homenageiam torturadores e pedem o fechamento do Congresso 

Nacional e do Supremo Tribunal Federal17, entre outros pedidos que são 

evidentes atentados às expectativas das democracias liberais ou, pelo me-

nos, ao que elas representaram nas cinco primeiras décadas do pós-

guerra. 

O Brasil das pacificações, do fortalecimento do mais alto escalão da 

hierarquia militar, das operações policiais e julgamentos espetaculariza-

dos, da antipatia social e da razão neoliberal é o Brasil submetido à 

governamentalidade que faz dos seus dispositivos de segurança mais que 

instrumentos de governo. Estes instrumentos passaram a constituir um 

próprio paradigma de governo: democraticamente securitizado e estrutu-

ralmente militarizado. 

 

2. Norma e exceção: a legalização da excepcionalidade 

 

Governar a partir do medo não é uma estratégia nova e o Estado bra-

sileiro já indicou saber o momento em que o terror potencializa a 

governamentalidade e justifica a expansão da vigilância e da repressão. No 

começo dos anos 2000, com os novos Planos Nacionais de Segurança Pú-

blica e com os Decretos de Garantia da Lei e da Ordem (GLO)18, houve uma 

sinalização para uma profunda securitização e militarização da política e 

do cotidiano das cidades brasileiras, maiormente no Rio de Janeiro, em 

 
frequentemente, recorre-se a elas; a condição então desaparece, submerge ou se deteriora e se torna mais visível. 
Algumas vezes, o objeto do pânico é novo e, em outros momentos, é algo que já existia há tempos, mas que repenti-
namente aparece sob o holofote. Às vezes, vezes o pânico passa e é esquecido, exceto no folclore e na memória 
coletiva; em outras, ele tem repercussões mais sérias e duradouras e pode produzir mudanças na política legal e 
social ou até mesmo na forma como a sociedade compreende a si mesma”. Tradução livre. COHEN, Stanley. Folk 
devils and moral panics: the creation of mods and rockers. 3. ed. London: Routledge, 2002, p. 1. 

17 VASCONCELOS, Jorge; CAVALCANTI, Leonardo; MACHADO, Marina; SOUZA, Renato. Grupos pró-Bolsonaro fa-
zem manifestações pelo país neste domingo. Correio Braziliense, 26 maio 2019. Disponível em: 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2019/05/26/interna_politica,757645/grupos-pro-bol-
sonaro-fazem-manifestacoes-pelo-pais.shtml. Acesso em: 12 mai. 2020. 

18O ano 2000 detém o recorde de maior número de operações de GLO, com um total de 11 operações decretadas. 
BRASIL. Histórico de GLO. Ministério da Defesa. Disponível em: https://www.defesa.gov.br/arquivos/exerci-
cios_e_operacoes/glo/1.-Metodologia-de-estudo_FEV_20.pdf. Acesso em: 23 jun. 2020. 
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nome da ordem e contra inimigos que se tornaram alvo numa guerra in-

terna, descabida e permanente. 

O principal inimigo dessa guerra, o narcotráfico, entendido como 

uma das principais causas que determinam a violência e da desordem in-

terna, tem funcionado ao longo de décadas como justificativa para a 

expansão do securitarismo e de intervenções beligerantes em territórios 

pobres. Apesar do sucesso na manutenção da chamada guerra às drogas, 

o caráter racista e classista do conflito se torna cada vez mais evidente19, 

com abundância de dados apontando para processos de perfilização e “fil-

tragem” racial20 nas abordagens policiais21, além da assumida e 

institucionalizada diferença entre as atuações das forças de segurança nas 

periferias e nas áreas nobres das cidades.22 

Mesmo as políticas de segurança que mais escancaradamente forta-

leceriam a truculência e arbitrariedade nas ações policiais seguem 

encontrando apoio substancial em diversas camadas da população, não se 

limitando ao aplauso das classes mais abastadas.23 Com a questão da vio-

lência rapidamente ganhando prioridade nas preocupações da 

 
19 Em 2017, 75,5% das vítimas de homicídios no Brasil foram pessoas negras. Cf. INSTITUTO DE PESQUISA 
ECONÔMICA APLICADA; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (org.). Atlas da violência. Brasília, Rio 
de Janeiro e São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2019, p. 
49-50. 

20 NAÇÕES UNIDAS. Medo da violência policial e de acusações injustas é maior entre a população negra do Rio. 

Nações Unidas Brasil, 23 abr. 2018. Disponível em: https://nacoesunidas.org/medo-da-violencia-policial-e-de-acu-
sacoes-injustas-e-maior-entre-a-populacao-negra-do-rio/. Acesso em: 23 jun. 2020. 

21 RAMOS, Silvia; MUSUMECI, Leonarda. Elemento suspeito: Abordagem policial e discriminação na cidade do Rio 
de Janeiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 8.  

22 CARVALHO, Marco Antônio. O Estado de São Paulo. Abordagem nos Jardins tem de ser diferente da periferia, diz 
novo comandante da Rota. Estadão, 24 ago. 2017. Disponível em: https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/ge-
ral,abordagem-nos-jardins-tem-de-ser-diferente-da-periferia-diz-novo-comandante-da-rota,70001948516. Acesso 
em: 23 jun. 2020. 

23 IBOPE. Metade dos brasileiros acham que bandido bom é bandido morto. Ibope Inteligência, 07 mar. 2018. Dis-
ponível em: https://www.ibopeinteligencia.com/noticias-e-pesquisas/metade-dos-brasileiros-acham-que-bandido-
bom-e-bandido-morto/. Acesso em: 14 jun. 2020. DATAFOLHA. 72% dos eleitores do Rio são a favor de continuidade 
da intervenção. Uol, 23 out. 2018. Disponível em: http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopu-
blica/2018/10/1983583-72-dos-eleitores-do-rio-sao-a-favor-de-continuidade-da-intervencao.shtml. Acesso em: 14 
jun. 2020. 
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população24, o fenômeno dos candidatos políticos eleitos exclusivamente 

com base em pautas de segurança pública se aprofunda.25  

Execuções sumárias, superexploradas em noticiários que satisfazem 

a população submetida ao pânico gerado pelo medo difuso da violência 

urbana, passaram a ser justificadas frequentemente como “autos de resis-

tência”26, um artifício legal que funciona para isentar agentes de segurança 

de possíveis responsabilizações penais, culpando o executado por sua exe-

cução. Em julho de 2019 foram registrados pelo Instituto de Segurança 

Pública (ISP), uma média de uma morte a cada quatro horas. De janeiro a 

setembro do mesmo ano foram registrados 1.810 casos de autos de resis-

tência, o maior número registrado desde 1998 (dado mais antigo do ISP)27.  

Ao fim de 2019, a polícia fluminense, a mais letal do país, foi sozinha 

responsável por uma taxa de 10,5 mortes para cada 100 mil habitantes – 

superando, proporcionalmente, a taxa total de mortes (incluindo as come-

tidas por policiais) do Estado de São Paulo, que gira em torno de 8,9 por 

100 mil.28 A escalada de violência da polícia do Rio de Janeiro, que corres-

ponde a um aumento de 375% na letalidade entre 2013 e 201929, faz parte 

de uma tendência nacional – as 6.220 pessoas vitimadas por autos de re-

sistência em 2018 representam um aumento de 20% na letalidade policial 

 
24 PARA ELEITORES, saúde e violência são os principais problemas do país. Folha de S. Paulo, 11 set. 2018. Dispo-
nível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/para-eleitores-saude-e-violencia-sao-os-principais-
problemas-do-pais.shtml. Acesso em: 14 jun. 2020. 

25 RAMOS, Marcella. Bancada policial e militar mais do que dobra na Câmara. Revista Piauí, 10 out. 2018. Disponível 

em: https://piaui.folha.uol.com.br/bancada-policial-e-militar-mais-do-que-dobra-na-camara/. Acesso em: 20 jun. 
2020.  

26 O destino mais comum dos autos de resistência acaba sendo o arquivamento baseado na legítima defesa. Há notória 
dificuldade probatória nesses casos – quase sempre pela carência de testemunhas, por muitas se sentirem inseguras, 
e por reiterados problemas com os laudos periciais. 

27 INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Séries históricas anuais de taxa de letalidade violenta no Estado do Rio de 
Janeiro e grandes regiões. 2020. Disponível em: http://www.ispdados.rj.gov.br/Arquivos/SeriesHistoricasLetalida-
deViolenta.pdf. Acesso em: 23 jun. 2020. 

28 NOGUEIRA, Italo. Polícia do RJ supera criminosos paulistas em taxa de mortes. Folha de S. Paulo, 28 jan. 2020. 
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/01/policia-do-rj-supera-criminosos-paulistas-em-
taxa-de-mortes.shtml. Acesso em: 23 jun. 2020. 

29 CERIONI, Clara. Mortes pela polícia do RJ crescem 127% em 4 anos: como frear a escalada? Exame, 20 out. 2019. 
Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/mortes-pela-policia-do-rj-crescem-127-em-4-anos-como-frear-a-
escalada/. Acesso em: 14 jun. 2020. 
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nacional em relação a 2017 (5.179 vítimas) e de 181% em relação ao ano 

de 2012 (que apresentou “apenas” 2.212 vítimas).30 

Um indício do que este artifício representa para o Estado pode ser 

encontrado em suas modificações de nomenclatura. Passou a ser chamada 

de “mortes por intervenção policial” em cumprimento a orientação da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Conselho Federal de Di-

reitos da Pessoa Humana, mas depois foi substituída pela expressão 

“morte por intervenção legal”, desse modo, justificando prontamente o as-

sassinato e expondo a forma de governo orientada por uma política de 

morte.  

Nesse contexto, também se procedeu um investimento na legalização 

de ações letais, ao ponto do governo de Jair Messias Bolsonaro, presidente 

em exercício, por meio do Projeto de Lei 882/19, sugerir a ampliação do 

instituto da legítima defesa inserindo a excludente de ilicitude por “vio-

lenta emoção”. Idealizado pelo então Ministro da Justiça e de Segurança 

Pública, o ex-Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, o pacote presunçosa-

mente batizado de “anticrime”, que acabou sofrendo múltiplas alterações 

na Câmara dos Deputados31, propõe que os policiais estivessem automati-

camente protegidos pela legítima defesa quando em situação de conflito 

armado ou em risco iminente.  

Na prática, é evidente, trata-se de um dispositivo confeccionado com 

a intenção de dificultar ainda mais a responsabilização penal em homicí-

dios cometidos por policiais e, por consequência, estimular a letalidade 

policial. Ainda mais grave é o texto do projeto de lei recentemente enca-

minhado pela Presidência da República ao Congresso Nacional que busca 

eximir os militares de punição por assassinatos cometidos durante Opera-

ções de GLO32. Bolsonaro publica esse despacho, redigido pelo Ministro da 

 
30 FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2019. Gráfico 04: 
Mortes decorrentes de intervenções policiais (em serviço e fora de serviço), p. 26. 

31 GRUPO DE TRABALHO rejeita proposta de Moro de ampliar o excludente de ilicitude. Câmara dos Deputados, 25 
set. 2019. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/590538-GRUPO-DE-TRABALHO-REJEITA-
PROPOSTA-DE-MORO-DE-AMPLIAR-O-EXCLUDENTE-DE-ILICITUDE. Acesso em: 06 dez. 2019. 

32 BRASIL. Despacho Nº 596, de 21 de novembro de 2019. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do 
projeto de lei que "Estabelece normas aplicáveis aos militares em operações de Garantia da Lei e da Ordem e aos 
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Defesa, um mês após declarar que, se a onda de protestos que tomaram as 

ruas do Chile se repetisse no Brasil, estaria preparado para usar o artigo 

142 do CF, pela “manutenção da lei e da ordem”.33 

 O referido projeto de lei propõe uma clara autorização para matar, 

onde nem ao menos é necessário justificar a execução, sequer constar em 

relatório que a execução foi legítima defesa por auto de resistência – ainda 

que, mesmo quando agentes de polícia atestam os autos de resistência, 

apenas uma quantidade ínfima desses casos sejam processados, como 

aponta relatório elaborado pelo Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito 

e Violência Urbana (NECVU), coordenado pelo sociólogo Michel Misse.34 A 

proposta encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro vai além, criando 

uma armadura legal que veste um só lado dessa guerra desigual, que aos 

poucos faz desaparecer o combate e provoca a emersão de práticas de ex-

termínio. 

Diante desse quadro, é cada vez mais comum nas análises políticas 

encontrar articulações com o ensaio intitulado “Necropolítica” do filósofo 

camaronês Achille Mbembe. Nele, o autor desenvolve o conceito refletindo 

acerca da soberania não apenas como uma questão de autonomia indivi-

dual e de busca pela liberdade, mas também levando em conta o caráter 

de morte intrínseco à forma governo. Nesse sentido, Mbembe compreende 

a soberania como a expressão máxima de poder e capacidade de decisão 

sobre quais vidas merecem ser vividas e quais corpos são matáveis, for-

mulando o conceito a partir dos seus estudos dos escritos de Michel 

Foucault e Giorgio Agamben.35 

 
integrantes dos órgãos a que se refere o caput do art. 144 da Constituição e da Força Nacional de Segurança Pública, 
quando em apoio a operações de Garantia da Lei e da Ordem". Presidência da República. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 11 nov. 2019. Seção 1, p. 1. 

33 BOGHOSSIAN, Bruno. Antes de propor proteção a militares, Bolsonaro discutiu reprimir protestos. Folha de S. 
Paulo. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/bruno-boghossian/2019/11/antes-de-propor-prote-
cao-a-militares-bolsonaro-discutiu-reprimir-protestos.shtml. Acesso em: 06 jul. 2019. 

34 MISSE, Michel. “Autos de resistência”: uma análise dos homicídio cometidos por policiais na cidade do Rio de 
Janeiro (201-2011). Rio de Janeiro, 2011. 

35 MBEMBE, Achille. Necropolítica: Biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. Trad. Renata Santini. 
São Paulo: N-1, 2018.  
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Uma proposta que encarna a crueza da legalização do homicídio, 

desde que perpetrado por agente do Estado numa operação determinada 

por decreto, escancara o que essencialmente caracteriza o poder soberano 

– poder sobre a vida e a morte36 – e nos põe em alerta diante dos abusos e 

violências cometidos, mesmo dentro de um Estado de Direito, muitas ve-

zes em nome dele. Não obstante, tamanha violência também é explorada 

em defesa da democracia ou de certa democracia e, não raro, da estabili-

dade de determinado governo. 

A dicotomia entre exceção e lei, já muito trabalhada na Filosofia do 

Direito e na teoria crítica, não mais se sustenta quando nos deparamos 

com formas de governo securitárias baseadas teoricamente e tecnica-

mente no modelo de guerra contrainsurgente. Na medida em que 

procedimentos outrora à margem do Estado de Direito, ou presentes nele 

como figuras de exceção, vão sendo naturalizados, seu uso contínuo con-

tradiz até mesmo o argumento do filósofo italiano Giorgio Agamben sobre 

o estado de exceção, quando aponta a exceção como regra. Não há mais 

norma para que haja a exceção, seu contraponto, quando a exceção foi for-

malizada e legalizada.37  

É o que o ocorre, por exemplo, quando presos provisórios compõem 

33,4% da nossa massa carcerária – chegando a mais de 50% na Bahia, no 

Ceará, no Piauí e no Rio de Janeiro38 – sem que isso cause qualquer espanto 

em nossas autoridades39; quando o Poder Judiciário segue sentenciando 

penas privativas de liberdade quando a Corte Suprema do país já manifes-

tou que o nosso sistema penitenciário existe em um "Estado de Coisas 

 
36 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). 2. ed. São Paulo: WMF 
Martins Fontes, 2018, p. 202. 

37 HARCOURT, Bernard. E. The counterrevolution: how our government went to war against its own citizens. New 
York: Basic Books, 2018, p. 169-174. 

38 DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias: perí-
odo de janeiro a junho de 2019. 2020. Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTVjZ 
DQyODUtN2FjMi00ZjFkLTlhZmItNzQ4YzYwNGMxZjQzIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyL-
TRiOGRhNmJmZThlMSJ9. Acesso em: 16 jun. 2020. 

39 “NÃO HÁ QUALQUER excesso de prisão preventiva no Brasil", defende Moro. Consultor Jurídico, 15 fev. 2020. 
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-fev-15/nao-qualquer-excesso-prisao-preventiva-brasil-moro. 
Acesso em: 16 jun. 2020. 
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Inconstitucional", onde a violação aos direitos fundamentais dos presos é 

generalizada e sistematizada, com a imposição de penas cruéis e desuma-

nas40; ou, no exterior, quando se normaliza a existência de centros de 

tortura como a Prisão Militar de Guantánamo41 ou dos campos de concen-

tração gerenciados pela Immigration and Customs Enforcement (ICE)42 

estadunidense.43 

Comumente convocada à permanência para justificação de interven-

ções belicistas e implemento de novas tecnologias de controle, a crise tem 

se afirmado como alicerce de uma forma de governo guiado por uma pers-

pectiva de formação de subjetividades secutitizadas, controle de territórios 

vulneráveis, bem como centros comerciais e produção de corpos matáveis. 

O desafio de nosso tempo é encontrar a fissura dessa edificação e alargá-

la até ruir suas bases, para que os saberes criminológicos comprometidos 

com a superação de toda forma de exploração e subjugação de corpos 

possa traçar os contornos de uma nova sociedade. 

 

 
40 STF. Informativo nº 798. Supremo Tribunal Federal, 7 a 11 set. 2015. Disponível em: http://www.stf.jus.br/ar-
quivo/informativo/documento/informativo798.htm. Acesso em: 30 jun. 2020. 

41 ANISTIA INTERNACIONAL. Guantánamo: o legado de 17 anos de tortura e injustiça. Anistia Internacional, 11 jan. 
2019. Disponível em: https://www.amnistia.pt/guantanamo-o-legado-de-17-anos-de-tortura-e-injustica/. Acesso 
em: 30 jun. 2020. 

42 Agência de Imigração e Alfândega, em tradução livre. 

43 HOLMES, Jack. An Expert on Concentration Camps Says That's Exactly What the U.S. Is Running at the Border. 
Esquire, 13 jun. 2019. Disponível em: https://www.esquire.com/news-politics/a27813648/concentration-camps-
southern-border-migrant-detention-facilities-trump/. Acesso em: 11 jul. 20. 
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O primeiro computador, denominado ENIAC (Eletronic Numerical 

Integrator and Computer), foi construído no ano de 19463, a pedido do 

exército norte-americano, tendo sido desenvolvido pela Universidade de 

More, da Pensilvânia, pesando cerca de 30 toneladas e medindo por volta 

de 140 metros quadrados4. Permitiu, ele, reconhecer a utilidade universal 

do invento, passando-se, então, à construção de modelos com mais me-

mória interna, que incorporavam o conceito de programa armazenado. 

Até os primeiros anos da década de 1950, várias máquinas foram constru-

ídas; eram todas diferentes e artesanais5. Importante destacar a 

construção da chamada Agência de Investigação de Projetos Avançados 

 
1 Professor na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI - Campus de Erechim. Mestre 
em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), com bolsa integral 
CAPES. Possui graduação em Direito pela Universidade Regional do Alto Uruguai e das Missões - URI - Campus de 

Erechim. Presidente da Comissão Especial de Direito Penal e Processo Penal da OAB/RS Subseção Erechim. Conse-
lheiro da Associação das Advogadas e dos Advogados Criminalistas do Estado do Rio Grande do Sul (ACRIERGS). 
Advogado. 

2 Mestre em Ciências Criminais (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS), vinculada à linha 
de pesquisa de Violência, Crime e Segurança Pública. Possui Especialização em Direito Penal e Processual Penal pelo 
Instituto de Desenvolvimento Cultural (IDC - 2014) e em Análise Institucional pela Escola Superior de Administração, 
Direito e Economia (ESADE - 2011) e Graduação em Psicologia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS 
- 2007). Perita Criminal do Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS). Docente dos Cursos de For-
mação da Academia de Polícia Civil do Rio Grande do Sul (ACADEPOL) e do Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande 
do Sul (IGP-RS). 

3 WENDT, Emerson. Crimes cibernéticos: ameaças e procedimentos de investigação. Rio de Janeiro: Brasport, 2012. 

4 CRESPO, Marcelo Xavier de Freitas. Crimes digitais. São Paulo: Saraiva, 2011. 

5 MANDEL, Arnaldo; SIMON, Imre; LYRA, Jorge L. Informação: Computação e Comunicação. Universidade de São 
Paulo. Disponível em <https://www.ime.usp.br/~is/abc/abc/abc.html>. Acesso em: 24 de abril de 2017. 
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(ARPA), que nasceu a partir da tensão criada pela Guerra Fria, onde o con-

flito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética encontrava seu 

ápice, de modo que qualquer triunfo era tido como um passo à frente na 

disputa pela dominação global6.  

A ARPA teve como finalidade a criação de um sistema de defesa à 

prova de destruição e também buscou acelerar o desenvolvimento tecno-

lógico dos Estados Unidos, além de coordenar atividades relacionadas com 

o espaço e satélites7. Criou-se, posteriormente, uma rede chamada 

ARPANET, que, de início, ligou quatro universidades, permitindo o com-

partilhamento remoto de informações e recursos8. A rede continuou a 

crescer e ligava 38 computadores em 739. Não demorou muito a acontecer 

a primeira conexão internacional da ARPANET. Ela ocorreu em 1973, in-

terligando Noruega e Inglaterra, sendo que, em 1977, a ARPANET 

substituiu seu protocolo de comutação de pacotes de dados de Network 

Control Protocol (NCP) para Transmission Control Protocol/Internet pro-

tocol (TCP/IP). Em 1980, disseminou-se pelos Estados Unidos, entre 

órgãos militares, universidades e governo, até que, em 1986, passou a ser, 

finalmente, chamada de internet10. 

O grande salto, entretanto, na utilização da internet, ocorreu com a cri-

ação da WWW (World Wide Web), pelo engenheiro Tim Berners-Lee, que 

criou também o HTML (HyperText Markup Language), além do protocolo 

HTTP (HyperText Transfer Protocol), transformando, assim, a internet em 

um grande sistema mundial público de redes de computadores11. 

 
6 KLEINA, Nilton. A história da internet: pré-década de 60 até anos 80. TecMundo. Disponível em: 
<https://www.tecmundo.com.br/infografico/9847-a-historia-da-internet-pre-decada-de-60-ate-anos-80-infogra-
fico-.htm>. Acesso em: 24 de abril de 2017. 

7 WENDT, Emerson. Crimes cibernéticos: ameaças e procedimentos de investigação. Rio de Janeiro: Brasport, 2012. 

8 RIBEIRO, Ligia Maria. A história da internet. Disponível em: <http://paginas.fe.up.pt/~mgi97018/histo-
ria.html>. Acesso em: 24 de abril de 2017. 

9 MANDEL, Arnaldo; SIMON, Imre; LYRA, Jorge L. Informação: Computação e Comunicação. Universidade de São 
Paulo. Disponível em <https://www.ime.usp.br/~is/abc/abc/abc.html>. Acesso em: 24 de abril de 2017. 

10 WENDT, Emerson. Crimes cibernéticos: ameaças e procedimentos de investigação. Rio de Janeiro: Brasport, 2012. 

11 BARWINSKI, Luísa. A World Wibe Web completa 20 anos, conheça como ela surgiu. TecMundo. Disponível em: 
<https://www.tecmundo.com.br/historia/1778-a-world-wide-web-completa-20-anos-conheca-como-ela-sur-
giu.htm>. Acesso em: 24 de abril de 2017. 



164 | Criminologias, Controle e Tecnologias Emergentes 

 

 

1. A Era da Informação 

 

Alvin Toffler, em 1980, desenvolveu o conceito de sociedade pós-mo-

derna, no livro que escreveu e intitulou A Terceira Onda12 13. O autor 

afirmou que haveria três grandes ondas econômico-sociais, sendo a pri-

meira a Revolução Agrícola, a segunda a Revolução Industrial e, na 

terceira, o industrialismo formaria uma comunidade que interferiria na 

maioria dos contatos sociais. Muitos autores contemporâneos reafirmam 

essa previsão, considerando as três grandes revoluções, e vão além, decla-

rando que o presente da sociedade atual é a “era da informação” ou “a era 

digital”, algo relacionado a uma quarta ou quinta onda14. 

Pode-se situar a Era da Informação como sendo o período seguinte à 

Era Industrial, surgido após a década de 1980, com as invenções do micro-

processador, das redes de computadores, da fibra ótica e do computador 

pessoal15. Como em outras épocas do desenvolvimento humano, as ativi-

dades criminosas acompanharam toda a evolução da sociedade, passando 

a adotar características globais. Vive-se hoje, dessa forma, uma era infor-

matizada, e, assim sendo, a análise das mudanças e todas as suas 

consequências, além da criminalidade moderna, deve ser formulada a par-

tir do contexto social atual, tendo-se em conta o que convencionou-se 

chamar de sociedade da informação16. 

Contudo, mais rápido do que antes, a humanidade está vivendo 

aquilo que Schwab17 cunhou de Quarta Revolução Industrial, ou seja, uma 

fase resultante do desenvolvimento da terceira evolução e marcada pela 

 
12 Tradução livre feita pelos autores. Título original: “The Third Wave”. 

13 TOFFLER, Alvin. A terceira onda: a morte do industrialismo e o nascimento de uma nova civilização. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Record, 1980. 

14 BRITO, Auriney. Direito Penal Informático. São Paulo: Saraiva, 2013. 

15 CRESPO, Marcelo Xavier de Freitas. Crimes digitais. São Paulo: Saraiva, 2011. 

16 BRITO, Auriney. Direito Penal Informático. São Paulo: Saraiva, 2013. 

17 SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. Trad. Daniel Moreira Miranda – São Paulo: Edipro, 2016. 
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intensa evolução da tecnologia. Para Ortega18, tal revolução transformará 

fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relaciona-

mos, sendo, assim, uma mudança de paradigma, e não apenas mais uma 

etapa do desenvolvimento tecnológico. 

A quarta revolução industrial, então, é caracterizada pela eliminação 

dos limites entre os mundos físico, digital e biológico. É como se a inter-

secção entre esses mundos fosse a base da nova sociedade: 

 

No mundo globalizado, a tecnologia avança a cada dia, alterando nosso modo 

de pensar, de agir, de viver. Isso influi diretamente nos processos de produção 

dos bens e serviços aos consumidores. Nesse cenário, deparamos com a pos-

sibilidade de um mundo virtual com o desenvolvimento de novas tecnologias 

cada vez mais rápidas e sofisticadas que nos direciona para uma próxima etapa 

do desenvolvimento humano, a era das conexões e inter-relacionamentos. E 

não tem volta. Hoje, máquinas já dialogam com outras máquinas e com os 

humanos, absorvendo uma imensidão de informações e deliberando sobre di-

versos assuntos de nossa vida cotidiana, desde a viagem mais adaptada a 

alguém até o limite de crédito adequado a uma pessoa. A indústria já se em-

penha em alterar seus processos, seus vínculos negociais, causando 

modificações nas práticas consumeristas em todo mundo.19 

 

Nesse sentido, algo importante se destaca e vira “o novo petróleo”20 

do mundo atual: os dados. Um exemplo do seu poder pode ser visto na 

China, que, a partir deles, cria espécie de estado orwelliano de vigilância 

tecnológica e cria uma “Polícia do Pensamento na vida real na forma de 

um plano de digitalização urbana conhecida como ‘China Skynet’ ou ‘Ci-

dade Segura’”21. O setor público chinês usa a coleta de dados como arma 

de vigilância. Cada indivíduo é monitorado e classificado. A China é o país 

 
18 ORTEGA, João. Indústria 4.0: entenda o que é a quarta revolução industrial. StartSe. Fevereiro de 2019. Disponível 
em: https://www.startse.com/noticia/nova-economia/industria-4-0-entenda-o-que-e-quarta-revolucao-industrial.  

19 SOARES, Matias Gonsales. A quarta revolução industrial e seus possíveis efeitos no direito, economia e política. 
Migalhas. Abril de 2018. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/279121/a-quarta-revolucao-indus-
trial-e-seus-possiveis-efeitos-no-direito-economia-e-politica. Acesso em: 27 jul. 2020. 

20 JULIO, Rennan A. “Dados são o novo petróleo”, diz CEO da Mastercard – exceto por um pequeno detalhe. Época. 
Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/07/dados-sao-o-novo-petroleo-diz-ceo-
da-mastercard.html. Acesso em: 27 jul. 2020. 

21 HUAWEI e a criação do Estado orwelliano de vigilância na China. Epoch Times. Dezembro de 2018. Disponível 
em: https://www.epochtimes.com.br/huawei-criacao-estado-orwelliano-vigilancia-china/. Acesso em: 27 jul. 2020. 
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que mais tem câmeras de vigilância no mundo, o que tem a ver com o fato 

de ser um estado totalitário em que governo mantém um dirigismo ideo-

lógico sobre a população. O governo vigia todo o tráfego da rede, de modo 

a manter um dirigismo intelectual ideológico. 

A China utiliza, desde 2018, sistema de ranking de seus cidadãos, mo-

nitorando comportamentos que impactarão na forma como poderão 

usufruir de serviços públicos. Aqueles que têm bom comportamento, serão 

beneficiados pelo Estado enquanto aqueles que não se apresentam como o 

governo chinês determina, serão prejudicados quando da fruição de servi-

ços chineses.22 O governo coleta dados de seus cidadãos não apenas para 

verificar sua aderência à ideologia chinesa, mas, também, para verificar se 

o cidadão terá acesso maior ou menor ao aparato do governo e aos serviços 

públicos. O cidadão tem sua liberdade tolhida e é ideologicamente domi-

nado. É como se fosse uma nova ordem, baseada na exploração de 

informações, tendo os dados como forma de controle da população. 

Usando tal ideia aliada ao sistema capitalista, tem-se aquilo que se pode 

cunhar de capitalismo de vigilância, e é sobre ele – e suas consequências – 

que se falará a seguir. 

 

2. O Capitalismo de Vigilância 

 

O Capitalismo de Vigilância, termo cunhado por Shoshana Zuboff23, 

refere-se a uma nova ordem econômica baseada na exploração de infor-

mações a partir da oferta de serviços – muitas vezes gratuitos – por meio 

da internet. Estes dados são coletados a partir da utilização, pelos usuários, 

de sites e aplicativos com fins sociais, de consumo, deslocamento, entre 

outros. Ou seja, a disponibilização de dados, por parte dos indivíduos, dá-

se como efeito secundário (e inerente) ao seu uso. 

 
22 SPITZCOVSKY, Jaime. China aposta em ranking para monitorar bons e maus cidadãos. Folha de S. Paulo. Dispo-
nível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/12/china-aposta-em-ranking-para-monitorar-bons-e-
maus-cidadaos.shtml. Acesso em: 27 jul. 2020. 

23 ZUBOFF, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: the fight for the future at de new frontier of power. 
London: Profile Books, 2019. 
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O acesso aos dados é permitido, em parte, pelos usuários, que acei-

tam termos de utilização; entretanto, a coleta ocorre de modo bem mais 

amplo do que o cientificado ao indivíduo. Assim, a extração das informa-

ções é realizada, na maior parte do tempo, sem o conhecimento e a 

permissão daqueles que fazem uso dos serviços. Parte deste acesso tem o 

intuito de qualificar os produtos e serviços oferecidos, mas, de outro lado, 

destina-se à mineração e utilização para outros objetivos utilitários. Neste 

viés teórico, a experiência humana é tida como a matéria-prima a ser em-

pregada para os mais diversos fins: compreender comportamentos de 

compra, acessar preferências de acordo com perfil de usuários, alinhar in-

teresses relacionados, dentre outros. 

Conglomerados de empresas passam a utilizar os dados coletados e 

distribuídos entre as mesmas, aproveitando-se de aplicativos e smart de-

vices, cruzando informações e tendo acesso a conteúdos privados dos 

usuários. Há casos em que uma das empresas do grupo assume relativa 

responsabilidade pela privacidade dos dados do usuário, entretanto, não 

estende tal compromisso às parceiras do conglomerado. Um exemplo 

desta situação, trazido por Zuboff24, é o da Nest Labs, empresa de produtos 

de automação residencial ligada ao Google, que se utilizaria das informa-

ções de seus dispositivos para envio aos servidores do grupo empresarial. 

A Nest empregaria sensores de movimento e inteligência computacional 

para 'aprender' comportamentos dos usuários diretamente de suas resi-

dências, alimentando bancos de dados com preferências, consumo e 

interesses destes indivíduos.  

Nesta teia, a lógica capitalista mescla-se com o fenômeno ativo da vi-

gilância, compondo um conjunto focado em exploração de informações. 

Os polos de exploradores e explorados, característicos do capitalismo, são 

instituídos, criando-se, igualmente, as díades dos vigilantes e vigiados ou 

 
24 ZUBOFF, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: the fight for the future at de new frontier of power. 
London: Profile Books, 2019, p. 6-7. 
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dos observadores e observados25. No lado mais frágil da relação, está o su-

jeito que tem seus dados captados e analisados, servindo de fornecedor a 

grandes empresas, que passam a utilizar, administrar, interpretar e, obvi-

amente, negociar tais informações:  

 

Today these rights to privacy, knowledge, and application have been usurped 

by a bold market venture powered by unilateral claims to others’ experience 

and the knowledge that flows from it26.  

 

Com o (livre) acesso aos dados, tais corporações passam a estabelecer 

uma assimetria de conhecimento sobre seus usuários, detendo informa-

ções privilegiadas de seu comportamento. Essa assimetria passa a ser 

igualmente referente ao poder: quanto mais acesso e conhecimento dos 

dados, mais poder as empresas detêm. A lógica da extração e do uso das 

informações passa a estabelecer, assim, uma relação de poder. Trata-se do 

poder preditivo para produtos, negócios e oportunidades, o que se trans-

forma em poder financeiro e de influência27. A franca exploração busca o 

privilégio de informações, com base nas quais comportamentos são estu-

dados e projetados, trazendo à tona a lógica parasitária da produção de 

bens e serviços que se utiliza de tais dados. 

O emprego dos dados refere-se à previsão comportamental e de con-

sumo em diferentes tempos, fazendo com que soluções e produtos sejam 

ofertados no "tempo certo" aos consumidores, o que Zuboff denomina 

como "behavioral future markets"28. Neste meio, passam a ter cada vez 

mais importância as capacidades preditivas comportamentais realizadas 

por essas empresas, a fim de terem mais poder na dinâmica competitiva 

 
25 KULPAS, Sérgio. A era do “capitalismo de vigilância”: a matéria-prima somos nós. Jornal 140, 18 nov 2019.  

26 ZUBOFF, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: the fight for the future at de new frontier of power. 
London: Profile Books, 2019, p. 7. 

27 HERTEAUX, Andreas. Behavioural Capitalism and Surveillance Capitalism: a comparison of two interpreta-
tions of a development of capitalism, 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/ 
335691464_Behavioural_Capitalism_and_Surveillance_Capitalism_-_A_Comparison_of_Two_Interpreta-
tions_of_a_Development_of_Capitalism. Acesso em: 08 jun. 2020. 

28 ZUBOFF, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: the fight for the future at de new frontier of power. 
London: Profile Books, 2019, p. 8. 

https://www.researchgate.net/publication/335691464_Behavioural_Capitalism_and_Surveillance_Capitalism_-_A_Comparison_of_Two_Interpretations_of_a_Development_of_Capitalism
https://www.researchgate.net/publication/335691464_Behavioural_Capitalism_and_Surveillance_Capitalism_-_A_Comparison_of_Two_Interpretations_of_a_Development_of_Capitalism
https://www.researchgate.net/publication/335691464_Behavioural_Capitalism_and_Surveillance_Capitalism_-_A_Comparison_of_Two_Interpretations_of_a_Development_of_Capitalism
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de mercado. Tal incremento representa não somente a exploração dos da-

dos, mas, também, a modelagem de nosso comportamento em escala:  

 

With this reorientation from knowledge to power, it is no longer enough to 

automate information flows about us; the goal now is to automate us. In this 

phase of surveillance capitalism’s evolution, the means of production are sub-

ordinated to an increasingly complex and comprehensive "means of 

behavioral modification.” In this way, surveillance capitalism births a new spe-

cies of power that I call instrumentarianism29.  

 

De acordo com a autora, o instrumentalismo, nesta seara, dá-se atra-

vés do conhecimento e da modelagem do comportamento, trabalhando a 

vontade dos indivíduos através de meios automatizados e integrados. 

Conceito correlato é o do Capitalismo Comportamental, que torna o 

comportamento humano o fator central na produção e no fornecimento 

de bens e serviços30. Trata-se de uma variação do fenômeno do Capita-

lismo, utilizando o entendimento de que a sociedade está baseada em 

estímulos. Assim, as informações coletadas de usuários são processadas 

por “fábricas comportamentais”, transformando esse conteúdo em mate-

rial a ser comercializado, fazendo-o no formato de produtos de satisfação 

de necessidades básicas e de produtos de prognóstico de demandas. Estes 

últimos referem-se a bens previstos, estimados pelos comportamentos in-

dividuais ou coletivos31. 

 
29 ZUBOFF, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: the fight for the future at de new frontier of power. 
London: Profile Books, 2019, p. 8. 

30 “Now ‘reality’ is subjugated to commodification and monetization and reborn as ‘behavior.’ Data about the behav-
iors of bodies, minds, and things take their place in a universal real-time dynamic index of smart objects within an 
infinite global domain of wired things. This new phenomenon produces the possibility of modifying the behaviors of 
persons and things for profit and control. In the logic of surveillance capitalism there are no individuals, only the 
world-spanning organism and all the tiniest elements within it” (ZUBOFF, Shoshana. Big other: surveillance capital-
ism and the prospects of an information civilization. Journal of Information Technology, n. 30, 2015, p. 85). 

31 Um exemplo trazido pelo autor é de um usuário de rede social que se interessa por caminhadas em trilhas e que 
os algoritmos apresentam fotos e divulgações de eventos futuros ou de produtos relacionados à atividade 
(HERTEAUX, Andreas. Behavioural Capitalism and Surveillance Capitalism: a comparison of two interpretations 
of a development of capitalism, 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/335691464_Beha-
vioural_Capitalism_and_Surveillance_Capitalism_-
_A_Comparison_of_Two_Interpretations_of_a_Development_of_Capitalism. Acesso em: 08 jun. 2020). 

https://www.researchgate.net/publication/335691464_Behavioural_Capitalism_and_Surveillance_Capitalism_-_A_Comparison_of_Two_Interpretations_of_a_Development_of_Capitalism
https://www.researchgate.net/publication/335691464_Behavioural_Capitalism_and_Surveillance_Capitalism_-_A_Comparison_of_Two_Interpretations_of_a_Development_of_Capitalism
https://www.researchgate.net/publication/335691464_Behavioural_Capitalism_and_Surveillance_Capitalism_-_A_Comparison_of_Two_Interpretations_of_a_Development_of_Capitalism
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A dedução dos comportamentos – e, inclusive, dos sentimentos – tor-

nou-se a regra, sem preocupações com o consentimento das pessoas 

utilizadas como fonte de tais informações. Empresas que detêm tais tec-

nologias de extração e de prognósticos comportamentais acabam por ter 

inúmeras vantagens no competitivo mercado de consumo. Entretanto, as 

referidas ações não passam de movimentos de violações à intimidade e à 

privacidade dos sujeitos, caracterizando-se, por consequência, como atos 

de violência digital na vida privada desses: 

 

A economia de vigilância baseia-se em um princípio de subordinação e hierar-

quia. A velha reciprocidade entre as empresas e os usuários desaparece por 

trás do projeto de extrair excedentes de nosso comportamento para fins con-

cebidos por outros – vender publicidade. Nós não somos mais os sujeitos da 

realização do valor. Também não somos, como alguns já afirmaram, o “pro-

duto” vendido pelo Google. Somos os objetos cuja matéria é extraída, 

expropriada e em seguida injetada nas usinas de inteligência artificial do Go-

ogle, as quais fabricam os produtos preditivos que são vendidos a clientes reais 

– as empresas que pagam para jogar nos novos mercados comportamentais32. 

 

Neste contexto, a extração dos dados e a previsão comportamental 

levam em conta tanto o aspecto da variedade quanto do aprofundamento. 

Ou seja: os acessos devem se dar de forma múltipla, englobando diversos 

aspectos da vida do usuário e, também, devem ser alcançados de modo 

profundo, uma vez que esta é a esfera que qualifica a informação. Quanto 

mais níveis da vida dos sujeitos forem acessados, mais precisos serão os 

dados. Tudo isso, claro, envolto em uma aura de “personalização” da ex-

periência33. 

 

3. A Sujeição Vigilante ao Capitalismo  

 

A internet e seus distintos usos demonstra aos sujeitos, diariamente, 

o quanto a vida privada é porosa e fácil de ser acessada. A invasão deste 

 
32 ZUBOFF, Shoshana. Um capitalismo de vigilância. Le Monde Diplomatique Brasil, 03 jan. 2019. 

33 ZUBOFF, Shoshana. Um capitalismo de vigilância. Le Monde Diplomatique Brasil, 03 jan. 2019. 
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âmbito, chegando ao conhecimento de comportamentos dos indivíduos e 

a consequente utilização – sem significativas limitações – deste material 

mostra-se corriqueira e caracteriza-se, na lógica atual, como um fenômeno 

banalizado. Tornou-se comum (e até aceitável) o emprego de informações 

coletadas através da internet. Há a sujeição de seus dados e comportamen-

tos a mecanismos automáticos de leitura e transformação de informações.  

Mattelart e Vitalis (2015) apontam que este modelo de Capitalismo 

influencia massivamente na vida das pessoas e se desenvolve através de 

uma negação generalizada e sistemática dos direitos individuais de preser-

vação da vida privada34. Desta forma, abordar a temática do Capitalismo 

de Vigilância traz a importância de debates acerca da privacidade e da ne-

cessidade de políticas de proteção a dados pessoais, de modo a regular e 

limitar a extração, o transporte, o processamento, o armazenamento e a 

utilização de tais informações, uma vez que:  

 

[...] o Capitalismo de Vigilância soube aproveitar cada oportunidade criada, 

transformando-as sempre em lucro, e aprimorando seus negócios de comer-

cialização de comportamentos futuros. Este desenvolvimento foi, e continua 

sendo, intimamente ligado à adoção de novas tecnologias pelo mercado, pro-

duzindo uma economia de escala, indispensável ao big data35. 

 

Faz-se necessário o conhecimento das formas de atuação destes con-

glomerados, incluindo a falta de limites em suas ações, que desencadeiam 

a mercantilização crescente da intimidade sem receios ou obstáculos. Co-

nhecer a amplitude do uso de seus dados pessoais e o impacto gerado por 

tais ações mostra-se extremamente relevante em nossos tempos, sendo o 

início de um processo mais ativo por aqueles que o utilizam.  

Transformar a ampla e complexa vigilância das empresas, composta 

por vastas teias de exploração, em conhecimento e informação por parte 

dos usuários parece ser o desafio diante desta modalidade de Capitalismo. 

 
34 MATTERLART, Armand; VITALIS, André. De Orwell al cibercontrol. Barcelona: Gedisa Editorial, 2015. 

35 CARIBÉ, João Carlos Rabello. Uma perspectiva histórica e sistêmica do capitalismo de vigilância. Revista Inteligên-
cia Empresarial, CRIE/COPPE/UFRJ, n. 41, 2019, p. 13. 
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Tornar o indivíduo vigilante ao invés de pura e estritamente vigiado. O 

primeiro passo deste processo é, sem dúvida, o entendimento sobre o po-

der que detém em seus dados e em seus percursos na rede e de que 

maneira as grandes empresas fazem uso destas informações.  

Formas de limitação na atuação do “Big Other”36 mostram-se bas-

tante importantes neste processo, de modo a fazer com que o Outro 

detenha menos possibilidades de perversão da relação estabelecida (entre 

dados fornecidos e utilização de softwares). Entende-se que, como uma 

exploração sistêmica e institucionalizada, a forma de reação frente à 

mesma necessita dar-se em dimensões semelhantes, dependendo, assim, 

de iniciativas robustas e bem engrenadas que, em certo ponto, como lem-

bra Zuboff (2015)37, ainda precisam ser definidas: 

 

Will surveillance capitalism be the hegemonic logic of accumulation in our 

time, or will it be an evolutionary deadend that cedes to other emerging infor-

mation-based market forms? What alternative trajectories to the future might 

be associated with these competing forms? […] There are many dimensions 

of surveillance capitalism that require careful analysis and theorization if we 

are to reckon with these prospects. One obvious dimension is the imbrication 

of public and private authority in the surveillance project. Since Edward Snow-

den, we have learned of the blurring of public and private boundaries in 

surveillance activities including collaborations and constructive interdepend-

encies between state security authorities and high tech firms. Another key set 

of issues involves the relationship of surveillance capitalism – and its potential 

competitors – to overarching global concerns such as equality and climate dis-

ruptions that effect all our future prospects. A third issue concerns the velocity 

 
36 Conforme Zuboff (2015, p. 81-82), o conceito de Big Other refere-se a “...a ubiquitous networked institutional 
regime that records, modifies, and commodifies everyday experience from toasters to bodies, communication to 
thought, all with a view to establishing new pathways to monetization and profit. Big Other is the sovereign power 
of a near future that annihilates the freedom achieved by the rule of law. It is a new regime of independent and 
independently controlled facts that supplants the need for contracts, governance, and the dynamism of a market 
democracy. Big Other is the 21st-century incarnation of the electronic text that aspires to encompass and reveal the 
comprehensive immanent facts of market, social, physical, and biological behaviors. The institutional processes that 
constitute the architecture of Big Other can be imagined as the material instantiation of Hayek’s ‘extended order’ 
come to life in the explicated transparency of computer-mediation…” (ZUBOFF, Shoshana. Big other: surveillance 
capitalism and the prospects of an information civilization. Journal of Information Technology, n. 30, 2015, p. 75-
89). 

37 ZUBOFF, Shoshana. Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization. Journal of 
Information Technology, n. 30, 2015, p. 86. 
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of social evolution compared to that at which the surveillance project is insti-

tutionalized. It seems clear that the waves of lawsuits breaking on the shores 

of the new surveillance fortress are unlikely to alter the behavior of surveil-

lance capitalists. Were surveillance capitalists to abandon their contested 

practices according to the demands of aggrieved parties, the very logic of ac-

cumulation responsible for their rapid rise to immense wealth and historic 

concentrations of power would be undermined. The value of the steady flow 

of legal actions is rather to establish new precedents and ultimately new laws. 

The question is whether the lag in social evolution can be remedied before the 

full consequences of the surveillance project take hold. 

 

Trata-se, na verdade, de um desafio significativo e, adequar os pro-

cedimentos já tão instituídos de forma a serem mais adequados e menos 

invasivos em relação à vida privada não se mostra tarefa fácil, dependendo 

de diversas esferas para seu êxito. Entretanto, a necessidade de ação é imi-

nente, de forma a evitar danos maiores aos direitos individuais e à 

subjetividade dos usuários. 

 



 

 

 

14 

 

Educação em tempos de pandemia e o adoecimento docente 

 

Rosália Maria Carvalho Mourão 1 

 

 

A pandemia do Coronavírus modificou várias áreas do conhecimento, 

dentre elas, a Educação. De repente, professores tiveram que se (re)inven-

tar, uma das palavras mais ditas e ouvidas ultimamente. A sala de aula 

modificou-se, não há mais o burburinho dos alunos, arrastar de cadeiras, 

aquele alvoroço até que todos sentem e o professor inicie a aula. Tudo 

agora é numa sala de aula virtual, com pessoas reais do outro lado da tela, 

seja no computador, tablet ou celular. A tecnologia estava a serviço da edu-

cação, antes mesmo da pandemia, docentes e discentes já faziam uso dela, 

mas com limitações e como complementação ou de carga horária ou de 

trabalhos extracurriculares, como auxílio às aulas presenciais, mas não 

como único meio de chegar aos alunos e ministrar o conteúdo da disci-

plina. 

Professores tiveram que “aprender a aprender”, a mexer com recur-

sos tecnológicos que não dominavam, a descobrir novas formas de 

transmitir o conteúdo, seja utilizando a lousa virtual, fazendo podcasts e 

lives, criando conteúdos interativos, preparando material adequado às dis-

ciplinas que estimulassem os discentes a não desistir da 

faculdade/universidade e a participar ativamente das aulas virtuais e ga-

rantir o término do período letivo com o conteúdo ministrado, mesmo que 

não acessível a todos os discentes. O importante é que a economia não 

 
1 Doutoranda em Ciências Criminais pela PUCRS, Mestre em Letras pela UFPI, professora de Direito e Literatura do 
Centro Universitário Santo Agostinho – Teresina – Piauí. 
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pode parar por conta de uma pandemia, e a Educação deve manter os es-

tudantes ocupados, mesmo que a maioria não estivesse preparado para 

receber e absorver a carga de informação e atividades repassadas pelos 

professores. Muitas universidades públicas não retornaram as atividades, 

nem as aulas presenciais, nem em forma virtual, porque não possuem os 

recursos tecnológicos disponíveis ou quando possuem, os alunos não pos-

suem internet, computador ou mesmo celular capaz de assistir e participar 

de forma adequada das aulas virtuais.  

Em alguns casos, universidades fizeram pesquisas com seus alunos 

para saber a opinião da comunidade acadêmica, como é o caso da Univer-

sidade Estadual do Piauí (UESPI) que entre os dias 23 a 26 de abril fez 

pesquisa através do site oficial da instituição com discentes, docentes e téc-

nicos para conhecer a situação da comunidade acadêmica e a partir das 

respostas planejar o retorno as aulas seja de forma remota pelo meio vir-

tual ou presencial.2 

Um dos desafios é que a educação seja acessível a todos, num país 

onde as desigualdades sociais são amplas e que o acesso à educação já era 

difícil antes da pandemia, com alunos da periferia das grandes cidades sem 

acesso a uma educação de qualidade em meio à violência urbana, com ti-

roteios frequentes, invasão de suas casas por policiais e milicianos. Com a 

pandemia e todos tendo que ficar em casa, houve um agravamento da si-

tuação, pois as escolas estão fechadas e com o acesso precário da internet 

fica mais difícil estudar. Nas cidades pequenas também a internet não está 

acessível na maioria das casas, muitos alunos não possuem computador 

ou tablet, e os que possuem muitas vezes não têm acesso a uma internet 

de qualidade que possibilite assistir às aulas e realizar as atividades educa-

tivas. Como possibilitar que todos os alunos tenham acesso às aulas 

virtuais se muitos alunos não têm condições financeiras de possuir um 

computador ou celular com acesso à internet? Que alternativas nesses ca-

sos devem ser realizados pelas faculdades/universidades? 

 
2 Disponível em: https://www.uespi.br/site/?p=131990. Acesso em 15 de agosto de 2020. 
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A quarentena e o isolamento social a que o corpo docente e discente 

foram submetidos, sem uma previsão segura de retorno às aulas presen-

ciais, faz-se necessário um planejamento de retorno as aulas virtuais ou 

manutenção das aulas remotas como é o caso da maioria do ensino público 

e privado do Brasil. No entanto, em alguns estados do Brasil, há a previsão 

de retorno das aulas presenciais para o mês de agosto como é o caso de 

Tocantins, Rondônia, Maranhão, Rio Grande do Norte, Distrito Federal. 

Em setembro, são os estados do Acre, Santa Catarina, Piauí, São Paulo e 

Paraná. Essa insegurança do retorno ou não das aulas presenciais, como 

isso vai ocorrer, se houver contaminação de alunos e professores as escolas 

voltarão a fechar? São perguntas que causam angústia em boa parte dos 

profissionais da educação. 

Ministrar aulas dentro de casa trouxe outros problemas aos docentes 

e discentes. A sala de casa ou quarto virou sala de aula, e de lá os profes-

sores tentam ministrar os conteúdos, com todas as interrupções possíveis, 

desde o barulho que chega de fora, sons de buzina, música alta do vizinho, 

trânsito, barulho de britadeira, porque os vizinhos resolveram fazer uma 

reforma, crianças correndo, dentre outros. 

Outro desafio é trabalhar home office produzindo conteúdo de quali-

dade, ministrando as aulas, criando, compartilhando, respondendo e-

mails, Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter e todas as plataformas di-

gitais possíveis que os alunos utilizam e manter a sanidade mental. 

 

No entanto, com a suspensão das atividades presenciais em virtude da Covid-

19 e a exigência do trabalho como home office, novos desafios têm ganhado 

contorno. O episódio relatado, assim, não parece uma exceção. O chamado 

isolamento social, estimulado como modo de mitigação do agravamento dos 

índices de contágio, tem posto em relevo inúmeras experiências de desgaste 

com as atividades remotas em meios digitais. Participantes de redes sociais na 

internet relatam com frequência as suas dificuldades em gerir o tempo do la-

zer, do descanso e da privacidade, com aquele do trabalho ou da escola online 

dos seus filhos. Na opinião pública e entre especialistas, também aumenta a 
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preocupação com a precarização do trabalho e com a saúde mental de quem 

se expõe a estas novas práticas.3 

 

Trabalhar em home office diminui a possibilidade de contrair o Coro-

navírus, mas aumenta a exaustão física e psicológica por parte dos 

profissionais do magistério, que além de planejar as aulas, têm que utilizar 

novas metodologias de ensino apropriadas ao meio virtual, no entanto, 

trabalha-se bem mais, porque os professores não ficam disponíveis apenas 

no horário das aulas, mas em todo o restante do dia. Os alunos enviam 

mensagens e trabalhos por vários meios diferentes e não apenas pela pla-

taforma que estão sendo ministrados os conteúdos. Não há um horário de 

trabalho específico como no presencial. Confunde-se o tempo de trabalho 

com o tempo para lazer, família e outras atividades que não sejam laborais 

e isso prejudica a qualidade de vida. O profissional deve separar assim 

como faz nas aulas presenciais o tempo para planejamento, e execução das 

aulas de sua vida particular, mas com o isolamento a que os profissionais 

foram impostos fica difícil muitas vezes fazer essa separação.  

O objetivo do artigo é discutir como o trabalho home office dos pro-

fessores causou um impacto na saúde mental dos docentes e as 

consequências disso para a vida desses profissionais. Quais as consequên-

cias para a educação, quando as aulas estão sendo ministradas, mas não 

houve capacitação por parte das instituições públicas e privadas dos do-

centes? Na educação virtual quando começa e inicia a aula? O professor 

deve ficar conectado o tempo todo aos seus alunos? Como saber o limite 

de vida profissional e privada quando na pandemia ambas estão mistura-

das? O que fazer para o professor não desenvolver a síndrome de Burnout 

e desistir da prática docente? 

Nota-se uma diferença no ensino público e privado. Enquanto a mai-

oria das universidades públicas ainda nem começou o período, por não ter 

acesso à plataforma própria de ensino a distância, pela falta de capacitação 

do corpo docente, não acesso à internet dos alunos, dentre outros motivos, 

 
3 SEGATA, Jean. A colonização digital do isolamento. Cadernos de Campo (São Paulo, online) vol.29, n.1 p. 01, USP 
2020. 
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as faculdades e universidades privadas conseguiram desenvolver aulas on-

line para seus alunos, mesmo que com alguns problemas pontuais.  

O instituto Península fez uma pesquisa intitulada “Sentimento e per-

cepção dos professores brasileiros nos diferentes estágios de coronavírus 

(COVID-19) no Brasil”4 como os professores estão se organizando com o 

ensino a distância e um dos itens pesquisados é a saúde mental dos pro-

fessores. Um dos resultados encontrados é a relevância do papel das 

secretarias de educação na definição das ferramentas que vão ser utiliza-

das para que o ensino continue acontecendo. E a preocupação com a saúde 

mental dos docentes é importante para um bom trabalho desenvolvido em 

sala de aula, se o professor não estiver motivado, com a saúde mental es-

tabilizada, é difícil incentivar os alunos a permanecerem no ensino remoto. 

Segundo a pesquisa, os professores, apesar de todos os transtornos em 

virtude da pandemia, estão buscando informação para melhorar suas au-

las, qualificam-se através de cursos proporcionados pela rede federal, 

estadual e municipal de ensino. O estresse dos professores aumenta 

quando têm que reelaborar suas aulas para o meio virtual, de uma ma-

neira didática e acessível aos alunos. Muitos professores se preocupam 

com o fato de os alunos não terem acesso à internet, e assim não poderem 

acompanhar as aulas de maneira adequada. 

O ensino público e o privado experimentaram de forma diferente o 

ensino remoto, mas em qualquer dessas redes de ensino as aulas iniciaram 

de forma improvisada, com os professores aprendendo no dia a dia como 

utilizar plataformas virtuais, que nunca haviam utilizado antes, alterou-se 

o regime de trabalho, com uma significativa extensão da jornada de 

trabalho dos docentes, em que a esfera laboral e a vida particular dos 

professores termina se misturando e causando uma precarização do 

trabalho docente. A formação dos docentes para usar metodologia novas 

de ensino também ocorreu de forma improvisada e somente com o 

 
4 OLIVEIRA, Maria Victória. Pesquisa mostra o sentimento de professores em meio à pandemia do Coronavírus. 
Disponível em https://porvir.org/pesquisa-mostra-o-sentimento-de-professores-em-meio-a-pandemia-do-corona-
virus/. Acesso em 14/08/2020. 
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transcorrer dos dias e a certeza de que o ensino virtual não vai ser 

passageiro, diante da atual situação de crescimento das pessoas infectadas 

e mortas pelo Coronavírus é um ensino que veio para ficar durante algum 

tempo ainda e que requer uma qualificação continuada dos docentes do 

ensino público e privado. 

Os professores não participam das decisões sobre o ensino durante a 

pandemia, na maioria das vezes não são consultados nem sobre o retorno 

ou não das aulas presenciais ou a manutenção das aulas virtuais, enquanto 

o número de mortes e infectados não diminui no Brasil. As decisões são 

tomadas por prefeitos, governadores, donos de escolas e faculdades, ex-

cluindo os professores de decisões importantes sobre o ensino.  

A jornada de trabalho dos docentes diante da pandemia trouxe uma 

submissão destes ao empregador e aos alunos. A docência por si só já é 

uma profissão em que o profissional leva muito trabalho para casa, são 

provas, preparação de aulas, correções de textos, mas com o trabalho re-

moto não se tem um limite nesta jornada de trabalho. Os alunos entram 

em contato com os professores em qualquer horário, independentemente 

de ser horário comercial ou não, ser um final de semana, em que o docente 

deveria descansar e se preparar para uma nova semana. 

Os docentes em muitos casos viraram youtubers e criaram seus pró-

prios canais nesta plataforma para facilitar o acesso dos alunos ao 

conhecimento, criaram redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter, cri-

aram grupos no Whatsapp em várias turmas, foram colocados em vários 

grupos de trabalho, visto que as informações repassadas por gestores, co-

ordenadores, diretores têm que ser do domínio dos empregados e o 

aumento exorbitante de horas nas redes sociais respondendo as questões 

suscitadas por alunos, pais e empregadores provoca uma sobrecarga de 

trabalho extenuante que leva ao adoecimento docente. 

 

Muitas vezes, por não conseguir atingir os objetivos propostos pela instituição, 

e devido às diversas pressões relacionadas ao manuseio das tecnologias, gra-

vações de aula, os docentes acabam adoecendo. Estudos revelam que as 

tecnologias digitais precisam transcender a educação bancária de difusão de 
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conhecimentos, devendo ser criados espaços de participação, reflexão dialó-

gica, desenvolvendo o raciocínio clínico, crítico, diferenciado.5  

Em contrapartida, pesquisas internacionais já revelam o adoecimento docente 

expresso pelas incertezas, estresses, ansiedade e depressão, levando à sín-

drome do esgotamento profissional.6 

 

As aulas presenciais são mais participativas, os professores conse-

guem manter a atenção dos alunos durante mais tempo; nas virtuais, com 

câmeras desligadas, o professor não sabe se os alunos realmente estão as-

sistindo ou se deixaram a aula acontecer e foram assumir outras 

responsabilidades. O professor pergunta e ninguém responde, ou quando 

muito, comentários superficiais que não dizem se realmente compreende-

ram o conteúdo. 

 

É tentador pensar que uma reunião realizada com câmera de vídeo pode ser o 

substituto adequado para uma presencial, mas a verdade é que o corpo hu-

mano as decifra de uma forma completamente diferente, segundo as 

conclusões de Gianpiero Petriglieri, professor do Insead, e Marissa Shuffler, 

professora da Universidade Clemson. Esses especialistas se referem às chaves 

de comunicação que se perdem em uma videoconferência, como o tom de voz, 

uma parte das expressões faciais e os gestos físicos. Ao não serem tão evidentes 

em uma videoconferência, o participante se vê obrigado a prestar mais atenção 

e no fim, principalmente se houver muitos participantes, a reunião pode ser 

esgotadora.7 

 

O professor passa horas falando, tentando interagir, questionando 

sobre o conteúdo, mas não consegue visualizar as reações dos alunos, por-

que a maioria está com a câmera desligada. Então não há o olho no olho, 

 
5 MCKIMM et al., 2020 apud APUD, SILVA, Andrey Ferreira. ESTRELA, Fernanda Matheus. LIMA, Nayara Silva, 
ABREU, Carlos Tibúrcio de Araújo. Saúde Mental de docentes universitários em tempos de pandemia. Physis: 
Revista de Saude Coletiva, Rio de Janeiro, V. 30 (2), e 300216, 2020. Disponível emhttps://www.scielo.br/sci-
elo.php?pid=S0103-73312020000200315&script=sci_arttext. Acesso em 15 de agosto de 2020. 

6 ARAÚJO et al, 2020 apud SILVA, Andrey Ferreira. ESTRELA, Fernanda Matheus. LIMA, Nayara Silva, ABREU, Carlos 
Tibúrcio de Araújo. Saúde Mental de docentes universitários em tempos de pandemia. Physis: Revista de Saude 
Coletiva, Rio de Janeiro, V. 30 (2), e 300216, 2020. Disponível emhttps://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-
73312020000200315&script=sci_arttext. Acesso em 15 de agosto de 2020. 

7 ZURIARRAIN, José Mediola. Por que as videoconferências nos esgotam psicologicamente. Disponível em: 
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/598776-por-que-as-videoconferencias-nos-esgotam-psicologicamente. 
Acesso em 16 de agosto de 2020. 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/597419-manifesto-em-defesa-do-mundo-do-trabalho
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não é possível vislumbrar se os alunos entenderam o conteúdo, o tom de 

voz torna-se impotente por não conseguir vislumbrar o conteúdo sendo 

compreendido e questionado. A sensação de impotência do professor é 

grande em não saber o que fazer para chamar a atenção dos alunos. As 

aulas muitas vezes são monólogos, com pouca ou nenhuma discussão in-

teressante. Isso aumenta o nível de estresse do docente que tem que 

descobrir formas de promover a interação dos alunos de uma forma efe-

tiva para uma compreensão do conteúdo ministrado. 

 

O que causa a depressão do esgotamento não é o imperativo de obedecer ape-

nas a si mesmo, mas a pressão de desempenho. Vista a partir daqui, a 

Síndrome de Burnout não expressa o si-mesmo esgotado, mas antes a alma 

consumida. Segundo Ehrenberg, a depressão se expande ali onde os mandatos 

e as proibições da sociedade disciplinar dão lugar à responsabilidade própria 

e à iniciativa. O que o torna doente, na realidade, não é o excesso de respon-

sabilidade e iniciativa, mas o imperativo do desempenho como um novo 

mandato da sociedade pós-moderna do trabalho.8 

 

A síndrome de Burnout surge nos docentes exatamente porque se es-

pera que eles superem todas as expectativas, que cada aula seja um 

espetáculo, com jogos, interação, participação assídua dos alunos; e se es-

quece a sobrecarga de trabalho desses profissionais, que na maioria das 

vezes trabalham em várias instituições (ensino público e privado), com 

plataformas diferentes, recursos limitados, não sabem ou não tiveram ori-

entação adequada para utilizar os recursos das plataformas em que 

trabalham, muitos não possuem computadores ou internet de qualidade, 

o que os deixa ansiosos por não conseguirem muitas vezes acessar suas 

turmas no devido horário de aula.  

Com isso aumenta o número de docentes que adoecem porque não 

conseguem dá conta de todas as obrigações laborais, não há mais uma se-

paração entre vida profissional e o espaço privado do lar, porque os 

professores estão trabalhando home office, fizeram de sua casa (seja a sala 

 
8 HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço: tradução de Enio Paulo Giachini, 2ª edição ampliada. Petropolis, RJ: 
Vozes, 2017. p. 27 
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ou o quarto) uma sala de aula, o espaço privado do lar, cede lugar ao es-

paço público da sala de aula, não há mais espaço para o descanso, o lazer, 

o ócio. A exaustão por passar horas em frente a tela de um computador, 

ministrando aulas, corrigindo tarefas on line, respondendo as dúvidas dos 

alunos por intermédio das plataformas, responder a todos os grupos de 

whatsapp e as solicitações individuais dos alunos leva a um esgotamento 

físico e mental que prejudica o desempenho do professor. 

Na obra A Sociedade do Cansaço, o filósofo coreano Byung-Chul Han 

trata da SFI (Síndrome da Fadiga da Informação) e diz que: 

 

O cansaço da informação, é a enfermidade psíquica que é causada por um ex-

cesso de informação. Os afligidos reclamam do estupor crescente das 

capacidades analíticas, de déficit de atenção, de inquietude generalizada ou de 

incapacidade de tomar responsabilidades.9 

 

O conceito de SFI foi criado pelo psicólogo britânico David Lewis em 

1966 e estava associado às pessoas que precisavam trabalhar com um 

grande número de informações. No entanto, hoje é cada vez maior a quan-

tidade de pessoas que sofrem de SFI em virtude da quantidade exorbitante 

de informações que temos ao longo do dia, seja em virtude do trabalho ou 

de tentar acompanhar as notícias do Brasil e do mundo. 

Esse excesso de informação é prejudicial porque provoca um estupor 

da capacidade analítica do pensamento. Em muitos casos, não se sabe mais 

o que é relevante, o que é Fake News, o que pode ser útil ou o que deve ser 

descartado. São informações demais que muitas vezes não são úteis e ne-

cessárias à compreensão naquele momento. 

 

Mais informação não leva necessariamente a melhores decisões. Justamente 

devido à crescente massa de informação a faculdade do juízo definha hoje. 

Frequentemente, menos informação gera mais. A negatividade do deixar de 

forma e do esquecer é produtiva. Mais informação e comunicação não escla-

recem o mundo por si mesmo. A transparência não torna também [ por si 

 
9 HAN, Byung-Chul. No enxame: tradução de Enio Paulo Giachini, 2ª edição ampliada. Petropolis, RJ: Vozes, 2017. 
p. 104 
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mesma nada ] clarividente. A massa de informação não produz por si mesma 

nenhuma verdade. Ela não traz nenhuma luz à escuridão. Quanto mais infor-

mação é liberada, mais o mundo se torna não abrangível, fantasmagórico. A 

partir de um determinado ponto, a informação não é mais informativa [infor-

mativ], mas sim deformadora [deformativ], e a comunicação não é mais 

comunicativa, mas sim cumulativa.10 

 

Assim também ocorre com as aulas on-line, muitos professores so-

brecarregaram a si e aos alunos ao colocarem uma quantidade exorbitante 

de tarefas como fóruns, pesquisas, questionários, cada aula era uma ativi-

dade diferente que deveria ser realizada no tempo que durava a aula, assim 

como ainda era enviado material extra para ser realizado em casa a res-

peito do conteúdo para que este fosse fixado de forma adequada. Isso 

termina sobrecarregando o professor com inúmeras tarefas para corrigir 

e os alunos que têm que realizar as atividades de várias disciplinas.  

As consequências disso é que as aulas on-line provocam em profes-

sores e alunos a SFI, além da síndrome de Burnout nos docentes, que 

adoecem por não aguentarem a sobrecarga de trabalho, que já era grande 

com as aulas presenciais. Professores sempre levam muito trabalho para 

casa, mas com as aulas on-line esses profissionais tiveram que se reinven-

tar e aprender a usar tecnologias que não dominavam, a produzir 

conteúdo diferenciado para vários níveis de ensino, a aprender a manusear 

plataformas virtuais diferentes. 

Não existe mais o tempo de descanso, do ócio para o docente, é ne-

cessário acompanhar as notícias, preparar material, responder aos alunos 

seja nos seus canais de Youtuber, no insta profissional, no Facebook, no 

Twitter. O que antes era uma forma do professor estar conectado e se di-

vertir, reencontrar amigos de infância, manter contato com pessoas de 

seus círculos de amizade, agora, também virou trabalho tal é a quantidade 

de alunos que fazem parte das redes sociais dos docentes. A esfera privada 

e a pública se misturaram de tal forma, que mesmo aqueles docentes que 

 
10 HAN, Byung-Chul. No enxame: tradução de Enio Paulo Giachini, 2ª edição ampliada. Petropolis, RJ: Vozes, 2017. 
p. 105-106 
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faziam uma distinção entre suas redes sociais profissionais e privadas, de 

repente viram a quantidade de solicitações de amizade dispararem, as 

mensagens inbox cresceram também, tirando dúvidas de aulas e conteúdo. 

Não existe mais o início da aula e quando ela termina, a impressão que se 

tem é que os docentes estão o tempo todo disponível para ensinar, em 

qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana (mesmo finais de se-

mana) e feriados. 

Muitos docentes procuraram ajuda profissional psicológica por meio 

de terapia para acompanhar as mudanças que foram obrigados a fazer, a 

tentar entender o quanto isso impacta na vida profissional e familiar; em 

alguns casos psiquiátrica, com o auxílio de medicamentos, para buscar al-

ternativas para o não agravamento de sua situação emocional diante do 

quadro da pandemia de Coronavírus e as incertezas sobre a prática do-

cente atual. 

Neste período de pandemia, o número de docentes que tiraram li-

cença saúde por depressão, crises de ansiedade, de pânico, síndrome de 

Burnout e outras doenças emocionais, se afastaram pelo excesso de traba-

lho, estão de atestado médico ou mesmo que pensaram em desistir da sala 

de aula, aumentou de forma considerável, em virtude da questão da saúde 

mental desses profissionais ainda ser pouco discutida e tratada com o de-

vido cuidado por especialistas. 

O professor precisa estar com sua saúde mental íntegra para auxiliar 

os alunos nesse momento difícil. 

 

O carinho e cuidado com educadores são de extrema importância pois eles são 

uma referência e ponto de apoio para os alunos. Sabemos que muito do apren-

dizado está ligado às emoções. Se o educador não estiver bem, ele não 

conseguirá ensinar, acolher e perceber a necessidade de cada aluno. O mo-

mento é de sobrecarga para eles. Então devemos ter a preocupação de cuidá-
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los para que possam ‘estar inteiros’. É fundamental que tenham todos os re-

cursos para passar bem por esse momento, para que continuem fazendo seu 

trabalho.11 

 

Faz-se necessário que a saúde mental do docente também seja avali-

ada, que as próprias instituições de ensino, sejam elas públicas ou 

privadas, auxiliem esses profissionais a cuidarem de si, a terem tempo de 

descanso, lazer com a família, a praticarem uma atividade física, uma ali-

mentação saudável, a procurar auxílio de um psicólogo ou mesmo de um 

psiquiatra, dependendo do caso, para que passem por essa pandemia sem 

tantas sequelas emocionais e psicossomáticas. 

 

 
11 OLIVEIRA, Maria Victória. Bem-estar e saúde mental do professor são fundamentais para apoiar a aprendizagem 
dos alunos. P. 07 Disponível em https://porvir.org/bem-estar-e-saude-mental-do-professor-sao-fundamentais-
para-apoiar-a-aprendizagem-do-aluno/. Acesso em 16 de agosto de 2020. 
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Technopolitics and recent global social movements: 

a commons-based democracy 

 

Jesús Sabariego 1 

 

 

The problem is that contemporary capitalism can’t be altered by changing 

the laws. Only by changing things like our expectations or our ways of living 

in the city can we erode the power of capital. 

Franco Bifo Berardi, Give me a shelter 

 

I would like to start introducing a couple of theses that I will later 

illustrate with the social processes and movements that I have investigated 

in the last decade: 

Information and communication technologies (ICTs) are strategic el-

ements when attempting to understand the upsurge of the recent global 

social movements, highlighting the impact of Internet Social Media (ISM) 

and Private Internet Messenger Services (PIMS) in public awareness, on 

the basis of a new and practically virgin academic-scientific field: Techno-

politics, defined here as the appropriation of ICTs, ISM and PIMS by social 

movements for political purposes as their claim for a commons-based de-

mocracy. 

This fundamental fact characterizes these social movements in a dif-

ferent way than the dominant social theory of social movements has done 

until now. A differentiated subject for social theory as I termed: Recent 

Global Social Movements. 

 
1 MSCA Experienced Researcher at the University of Sevilla. This contribution is a result of the research project 
Technopolitics, H2020 MSCA 2019, Ref. 887796, funded by the European Commission, developed at the mentioned 
university with the Research Group in Political Communication and Social change (COMPOLÍTICAS). 
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Thus, Technopolitics has a real and deep impact over democracy and 

human rights against the current background of social and political chal-

lenges, accelerated by the pandemic context of the COVID-19.  

In the field of scientific research, the debate has shifted from organi-

zational, identity and distributive issues to the analysis of communication 

as a strategic tool in relation to the previous ones, breaking with the ana-

lyzes focused on resource mobilization and opportunities to delve into the 

technopolitical dimension (Sabariego, 2016; 2017 y Sierra and Gravante, 

2017 among others), that expands the power and temporal and spatial 

scales to which the analyzes of traditional mobilization are confined. 

The increasing influence of corporate social digital media over the 

policy-making processes, the disruption provoked by a continuous flow of 

fake news articulated in shitstorms by bots and their capacity-building to 

affect deeply the political-mediated ecosystems supposes the major chal-

lenge of our societies to-day.  

The impact that this is having on the future of the institutional sphere 

in the digital disruption (Berardi, 2017), not only with respect to election 

campaigns and political agendas, but also as a strategic dimension when 

researching into the very representation, identity and culture of these 

movements and their influence on the public sphere.  

This impact has traversed its development phase and has been hit 

with a major series of industrial and financial crises beginning in the year 

2000 and culminating in 2007-08, with fiscal crises of the states and mu-

nicipalities still to come.  

 

An exhaustive taxonomy of individual or collective forms of political expres-

sion is impracticable, subject to perpetual revision and endlessly assailable 

with reproofs of its impact on institutional politics (Jenkins and Carpentier, 

2013: 269) or the media (Castells, 2015). Hinting at a line of enquiry that might 

steer the debate on impact1beyond the current skepticism that has helped to 

reify social media, in particular, as a vector for social change, Lance Bennett 

raised the following question: Where did the ideas [at the heart of]...large pro-

tests like the Arab Spring or Occupy Wall Street...come from? I think that ideas 

are important in democracy. (Mercea, Iannelli & Loader, 2016). 
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The financial crises have been accompanied by crises in capital-labor 

relations, cultural upheavals and inter-state conflicts.  

The attempt to replace welfare-state financing of consumption by 

corporate-managed credit has broken down and what is at stake now is 

either a continuing slide into economic chaos, or the invention of a new 

strategy for the stabilization of the transnational class structure generated 

by networked technologies.  

 

Ideas that motivate people. Ideas that give people a guidebook for change and 

for political organisation...I am interested in where new ideas come from and 

what the future of democracy looks like when those ideas come along. (loc. 

cit). 

 

Workers’ autonomy –and maybe something like middle-managers’ 

autonomy –reappears with the cycle of counter-globalization struggles be-

ginning in 1999, but is limited by the deep fragmentation of the global 

division of labor, even though in the current background of a platform 

capitalism (Srnicek, 2016) with global protests globally articulated fea-

tured by precarious riders and delivers linked to the extension of massive 

movements around the world, mainly from South and East to North and 

Western, characterized by anti-immigration and anti-refugee public and 

private politics of control and surveillance.  

In Europe, these mentioned processes, underscore how the passive 

role of citizens has been transformed by introducing a proactive dimen-

sion, characterized by participation and even by the possibility of updating 

established politics by actively contributing to create new political agen-

das.  

 

The distributed collective expression of contention –for instance, in protests 

that have spilled over from their original locales such as the Arab Spring, the 

Indignados and the Occupy Movements –testifies to the amplification of the 

politicalas defined by Chantal Mouffe (2000). The political is an essential at-

tribute of communication to the extent that it references one of its key 
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purposes, namely to regulate action thereby consigning conflict to the sphere 

of symbolic exchanges (Ibíd.). 

 

This situation has been compounded by the problems to consolidate 

a European public sphere (Salovaara-Moring, 2012), such as the Juncker 

Commission’s priorities relating to security states and the promotion of 

common values of freedom, tolerance, Human rights and democracy be-

yond the success of any shared experiences and memories of a small 

number of European Union (EU) citizens, through effective EU policy-

making, highlighting the key role that ICTs and ISM play in interactions 

among institutions, the citizenry, social movements and public awareness 

against national media as the traditional and hegemonic area of Europe-

anization. 

Social Movements, defined here as Recent Global Social Movements 

(RGSMs) attending to the strategic dimension of technopolitics in their 

action, organization and agenda, have contributed to spread a conception 

of a commons-based democracy (Bollier and Helfrich, 2012), focused in 

the sphere of the city and the local politics with results in local elections, 

which emphasizes its social dimension, self-government on the basis of a 

decision-making capacity, deliberation and participation (Di Robilant, 

2012).  

RGSMs share links via ICTs, although not only in this dimension - 

with other actors not necessarily identical but compatible, better to speak 

of compatibility than of identity (Sabariego, 2005), in a broader collective 

mobilization, as a process of mutual recognition in the difference and het-

erogeneity, in the exchange and communication -as a common action- of 

counter-hegemonic experiences strongly rooted in the strategic use, obvi-

ously also as an identity expression, of the languages and tools that ICTs 

provide, without recognizable leaders , they can be inappropriate, assem-

bly and horizontal, many of their communication strategies being playful, 

carnivalizing and deconstructing through humor (Coleman, 2016) and the 

use of festive and parodic signifiers linkink art, activism and technology: 

Technoartivism. 
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As Britta Baumgarten analyzed against the background of the Portu-

guese grassroots movements of 2011: 

 

There is generally a great openness to ideas from abroad among the Portu-

guese activists. Messages about events in other countries are sent via mailing 

lists and Facebook, and films about protest events in other countries are 

shown in public. Demonstrations on 15 October 2011 and 12 May 2012 were 

organized as a part of international days of action. The Arab Spring and its 

claim for democracy became a key reference for all large demonstrations in 

2011. It was not only strategically used in calls for protests and manifestos by 

social movement actors. It was also widely referred to by journalists and por-

trayed mainly positively. [...] international movements and events had largely 

impacted Portuguese politics before. (Baumgarten, 2013: 496) 

 

After the Spring of the Movements (2011), the # YoSoy132 movement 

in Mexico, the movement defending the Gezi Park in Istanbul (2013), 

which gave rise to a massive movement in Turkey, like the Passe Livre 

movement in Brazil, against the increase in the price of public transport 

or the Jornadas de Junho (2013), the umbrella revolution in September 

2014 in Hong Kong... In late 2015, the #OcupaEscola student movement 

took to the streets of São Paulo to occupy more than 200 schools in the 

state of São Paulo and protest against the mercantilist logic that aims to 

privatize the public teaching network and close a hundred schools. 

In Spain, the antecedents of the 15M (Razquin, 2015) would be in the 

13M movements (2004), For a decent home (2006), the anti-globalization 

movement of the late nineties, the World social forum of the early twenty-

first century, the movement Against the Europe of Capital and War, the 

11M movement, "No to War!", the autonomist and libertarian movements, 

the debt networks, the "Okupa" movement, V for Housing (V de Vivienda), 

the student movement against Bologna and how elements that led to that, 

the social networks: #Nolesvotes, #sinfuturo, #DRY, Estado de Malestar 

and Risastencia, among others, all incardinated in a global process that 

had previously started a decade ago but differentiated by the massive use 
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of technology to redefine the public and political arena with a deep digital 

disrupt insight. 

Over the past few decades, the EU has dealed with the possibilities 

for the existence of a public sphere (Öffentlichkeit) in a post-Westphalian 

and post-national Europe (Habermas, 1998 and their critiques, especially 

from feminist theory, Sassen, 1998 and Fraser, 2007 among others). 

 

Street struggles and demonstrations are part of our global modernity. The up-

risings in the Arab world, the daily neighborhood protests in China’s major 

cities, Latin America’s piqueteros and poor people demonstrating with pots 

and pans—all are vehicles formaking social and political claims. We can add to 

these the very familiar anti-gentrification struggles and demonstrations 

against police brutality in US cities during the 1980s and in cities worldwide 

in the 1990s and continuing (Sassen, 2011). 

 

The spreading of glocalisation (Robertson, 2003) and the infor-

mation society have made possible the development of new forms of 

online participation, exchange of social knowledge (Bennett and Seger-

berg, 2011), learning experiences and activism in a “wired” world with a 

consistent impact in mainstream media. 

The European refugee crisis and migratory policies have redefined 

these possibilities in the agenda of organizations and political parties in 

which a return to nationalism has marked a turning point that should be 

taken into account, to support the failing electronics markets and reassert 

control after a decade of extreme deterritorialization, the state invests 

heavily in surveillance (Zuboff, 2019) and sorting control technologies.  

The notion of cloud, already present in Buckminster Fuller's sci-fi 

stories, and linked since 2011 to protests (Milan, 2013: 889) around the 

world arises in the current context of the crisis of representation and for-

mal democracy and in the face of the spread of populist movements and 

the social challenges (Gerbaudo, 2017) of building inclusive societies, 

grounded in equality, equity and the respect for diversity and differences, 

the commitment to human rights and democracy are both central aspects, 

understood in terms of citizen participation in the creation of institutions 
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and a political agenda based on knowledge and social innovation, which I 

termed as a commons-based democracy. 

Supported by the technopolitical uses of ICTs, RMSGs have built a 

“new social ecology of identification” (Sabariego, 2007), a "cognitive 

framework" (Bateson, 1972 and Goffman, 1974), naming a reality on the 

street, that shows clearly the collapse of representative liberal democracy 

systems, associated with the corruption, the economic and representation 

crisis and the distance between institutions and citizens, inserting it into 

the corrosion of the neoliberal capitalist globalization that has generated 

it.  

RGSMs technopolitical appropriations define, therefore, their claim 

for a commons-based democracy, constructing a political narration about 

it that was not written, performatively enunciated and instituted, a coun-

ter-hegemonic signifier denied by the mass media from the creation of 

collective digital and cognitive means of production of meanings through 

the technopolitical use of ICTs to pervert the dominant sign. 
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Introdução 

Nos últimos tempos presenciamos diversas informações sobre as 

possibilidades de utilização de drones4, de modo a conformar um imagi-

nário coletivo inteiramente positivo do uso dessa tecnologia na sociedade. 

Contudo, o seu uso em certos tipos de atividades, como fotografias e fil-

magens profissionais, por exemplo, disfarçam os verdadeiros interesses 

que pautaram o processo de desenvolvimento dos drones. 

 
1 Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Coordenador Adjunto do Instituto Brasileiro 
de Ciências Criminais (IBCCrim) em Alagoas. Pesquisador CNPQ. Membro do Grupo de Pesquisa Biopolítica e Pro-

cesso Penal. Advogado. Vice-presidente da Comissão de Estudos Criminais da OAB/AL. E-mail: 
marcelohervalribeiro@hotmail.com.  

2 Mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS. Co-coordenador 
do Grupo de Pesquisa Biopolítica e Processo Penal. Coordenador adjunto do IBCCRIM/AL. Professor da Faculdade 
Raimundo Marinho achem Maceió/AL. E-mail: marcos.evmelo@gmail.com.  

3 Advogado Criminalista. Pós-Graduando em Direito e Processo Penal pela ABDConst. Procurador da ABRACRIM/AL. 
Coordenador Nacional do Grupo de Estudos Avançados do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim). 
Membro do Grupo de Pesquisa Biopolítica e Processo Penal. Membro do Grupo de Pesquisa Estado, Direito e Capita-
lismo Dependente - UFAL. E-mail: rbarbosademoura@gmail.com.  

4 “Já empregada no meio militar, os drones estão passando por uma explosão de popularidade, e o brasileiros já 
começaram a vislumbrar muitas possibilidades para a utilização profissional civil da tecnologia. A formatação do 
DroneShow 2015, por exemplo, seguiu duas linhas de atuação principais: os usos ligados à engenharia e mapea-
mento, e usos ligados a captação de imagens sem precisão cartográfica e monitoramento”. Disponível em: 
https://mundogeo.com/2015/09/10/as-mil-e-uma-utilidades-dos-drones. Acesso em: 22 ago. 2020. 
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Dentro desse contexto, porém ciente do movimento social e político 

que fundamenta o desenvolvimento das tecnologias e dos dispositivos mi-

litares, o filósofo e pesquisador francês Grégoire Chamayou desenvolve o 

que ele chama de Teoria do Drone, que de certa forma é uma teoria que 

visa compreender como essas tecnologias criadas em âmbito de guerra in-

fluenciam no modo de vida da sociedade civil contemporânea5.  

Com efeito, é cada vez mais comum a militarização da segurança pú-

blica de maneira a pegar a tecnologia militar que é usada na guerra em 

territórios externos contra Estados soberanos e utilizar como força de se-

gurança pública interna dentro de suas fronteiras. No Brasil não é 

diferente, variando apenas o tempo de implementação, o uso destes recur-

sos para o policiamento, controle e neutralização dos inimigos urbanos, 

desde aquilo pensado para redução da malha carcerária àquilo que fo-

menta seu inchaço6. Assim, em um país fundado no genocídio de certos 

grupos sociais como o Brasil, esses novos métodos de controle social ape-

nas tornam-se meios mais tecnológicos de vigiar e controlar os integrantes 

desses grupos. 

 

1.  Tecnopolítica e sistema penal: a tecnologia a serviço da vigilância 

e do controle 

A importação da lógica de combate e de instrumentos de guerra para 

a segurança pública interna traz a noção de uma política criminal como 

uma guerra, nesse sentido, contra o crime e seus correlatos. Essa noção 

pode-se partir da inversão foucaultiana da clássica afirmação de Carl von 

 
5 CHAMAYOU, Grégoire. Teoria do Drone. São Paulo: Cosac Naify, 2015. 

6 O uso de tornozeleiras eletrônicas é um bom exemplo desse uso de tecnologias do controle no aumento do controle 
penal, uma vez que são propagandeadas como alternativas ao cárcere, porém na prática servem para aumentar a 
malha penal e exercer mais controle sobre os inimigos, inclusive aqueles que possivelmente estariam livres de um 
controle fora do cárcere (AMARAl, Augusto Jobim do. Entre serpentes e toupeiras: a cultura do controle na contem-
poraneidade [ou sobre o caso do monitoramento eletrônico de presos no brasil]. Sistema Penal & Violência, Porto 
Alegre, v. 2, n. 2, p. 75-89, 2010, p. 81). 
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Clausewitz, onde não mais a guerra é a continuação da política por outros 

meios, mas a política é, em si mesma, a continuação da guerra7. 

De um lado pode-se notar o uso da tecnologia de guerra Global Posi-

tioning System (GPS) em todo o cotidiano urbano, desde o trânsito aos 

aplicativos de acompanhamento de atividades físicas. Do outro lado, tam-

bém o uso de câmeras automatizadas e a utilização de drones para o 

patrulhamento em áreas urbanas são herança de tecnologias militares 

avançadas, hoje todas usadas para combater o crime nas ruas das grandes 

cidades. Soma-se a esse arsenal os softwares desenvolvidos para coleta e 

extração de dados de navegação na internet, perfis de compra, modos de 

locomoção e toda uma gama de elementos biopolíticos usados para traçar 

perfis de risco.  

Essas práticas de novas formas de vigilância e controle formam o que 

se chama de tecnopolítica, que pode ser entendida como “uma caixa de 

ferramentas para os embates sociotécnicos do presente”8, ou ainda, o meio 

pelo qual os processos políticos são transformados pela tecnologia. Assim, 

a tecnologia influencia de forma dramática a maneira como interagimos 

entre nós, transformando-nos em números e dados de modo a sermos 

mais facilmente vigiados e controlados em um estágio que se pode consi-

derar como “pós-panóptico” da história9. 

Nessa sociedade do controle10 do século XXI, a vigilância vem se tor-

nando um modo de vida, uma vez que faz parte de nossas experiências 

diárias em que nos vemos imersos e envolvidos, o que faz emergir uma 

“cultura da vigilância” na tentativa de controlar os riscos aumentando a 

vigilância “para nosso próprio bem”11.  

 
7. FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). Trad. Maria Ermantina de 
Almeida Prado Galvão. 2ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010, p. 16. 

8 BRUNO, Fernanda et al. Tecnopolíticas da Vigilância: perspectivas da margem. São Paulo: Boitempo, 2018, p. 7. 

9 BAUMAM, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 

10 DELEUZE, Gilles. Post-scriptum sobre as sociedades de controle. In: DELEUZE, Gilles. Conversações. São 
Paulo: Editora 34, 1992. p. 219-226. 

11 COSTA, Flavia. Visível/Invisível: sobre o rastreio do material genético como estratégia artístico-política. In: BRUNO, 
Fernanda et al. Tecnopolíticas da Vigilância: perspectivas da margem. São Paulo: Boitempo, 2018, p. 293-310. 
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É nesse panorama de naturalização do cotidiano de vigilância e con-

trole para além daquilo que conseguimos apreender que os drones vão 

ganhando espaço nas instituições de segurança pública brasileira, de ma-

neira a servir como um importante dispositivo nessa estratégia, haja vista 

que convertem o olho numa arma, aumentando a extensão entre quem 

comanda a arma e o alvo a que ela se destina12.  

A utilização desses dispositivos tem crescido no Brasil nas últimas 

décadas. Em 2005, é desenvolvido o primeiro drone com tecnologia 100% 

brasileira no Projeto Arara (Aeronave de Reconhecimento Autônomo e Re-

motamento Assistida) voltado para a agricultura. Em 2010, a Força Aérea 

Brasileira (FAB) passou a montar drones em parceria com a AEL Sistemas, 

subsidiária da empresa israelense Elbit System, em um acordo de R$ 48 

milhões, que serviram para proteger fronteiras no contexto de segurança 

interna durante a Rio + 20 em 2012, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos 

Olímpicos de 201613. 

Em um primeiro momento, o discurso da utilização dos drones fun-

ciona para promover a segurança nesses grandes eventos, no entanto 

permanecem como um legado no âmbito da segurança pública. É o que se 

verifica aqui no Brasil em relação à utilização dos drones pelas instituições 

de segurança no “combate ao crime” 14 e no aumento da vigilância de cer-

tos grupos sociais em territórios pré-determinados15.  

 
12 CHAMAYOU, Grégoire. Teoria do Drone. São Paulo: Cosac Naify, 2015, p. 20. 

13 PEDRO, Rosa Maria Leite ribeiro et al. Controvérsias Acerca da Vigilância e da Visibilidade: em cena, os drones. In: 
BRUNO, Fernanda et al. Tecnopolíticas da Vigilância: perspectivas da margem. São Paulo: Boitempo, 2018, p. 278. 

14 “O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), deve ir para Israel para conhecer tecnologias que 
utilizam drones capazes de efetuar disparos. A ideia de Witzel é trazer essa tecnologia para a segurança pública do 
estado. De acordo com a assessoria do governador eleito, existe o convite, mas a viagem ainda não tem data definida.” 
Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/11/03/witzel-deve-ir-a-israel-conhecer-tecno-
logia-de-drones-que-efetuam-disparos.ghtml. Acesso em: 22 ago. 2020. 

15 “Um novo programa do governo, intitulado de Dronepol, foi anunciado pelo Governador João Doria e o Secretário 
da Segurança Pública, o General João Camilo Pires de Campos, na última sexta-feira (12). O programa tem como 
objetivo a inserção de drones no atual sistema Olho de Águia para a transmissão de imagens ao Centro de Operações 
da Polícia Militar (Copom), tudo de forma online. O programa Olho de Águia é um sistema que permite a captação, 
transmissão, gravação e gerenciamento de imagens de interesse da Segurança Pública, ou seja, monitora em tempo 
real os cenários encontrados durante a execução das atividades de policiamento”. Disponível em: https://olhardigi-
tal.com.br/fique_seguro/noticia/governo-de-sao-paulo-anuncia-programa-de-vigilancia-por-drones/84754. Acesso 
em: 22 ago. 2020. 
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Interessante observar que a utilização dos drones para essas finalida-

des está sendo fomentada pelos próprios integrantes do sistema de justiça 

criminal, posto que dinheiro proveniente de fundo que reúnem prestações 

pecuniárias decorrentes de transações penais estão sendo utilizados para 

comprar drones e presentear as forças de segurança pública para auxiliá-

las em sua função de controle e segurança pública16. 

Com isso, tem-se uma retroalimentação do sistema penal por 

ele mesmo, que para crescer e aumentar seu alcance, utiliza-se de fundos 

derivados de negociações penais de crimes de menor potencial ofensivo. 

Esse sistema autopoiético de aumento da malha penal faz com que ocorra 

a naturalização de uma cultura do controle e da vigilância de forma a ten-

tar parecer que quanto mais nossa privacidade estiver relativizada, mais 

estaremos seguros de um inimigo social a ser combatido pelo sistema pe-

nal.   

 

  

 
16 “Unindo segurança e tecnologia, o Juizado Especial Cível e Criminal de União dos Palmares entregou, nesta terça-
feira (18), um drone ao 2º Batalhão da Polícia Militar de Alagoas (BPMAL), com o objetivo de facilitar a solução de 
alguns casos. O equipamento foi adquirido com dinheiro proveniente de um fundo que reúne as prestações pecuni-
árias decorrentes de transações penais.” Disponível em: 
https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2018/12/19/110628-juizado-de-uniao-dos-palmares-entrega-drone-
ao-2o-batalhao-da-pm. Acesso em: 22 ago. 2020. “O Funseg (Fundo de Segurança de Piracicaba) e o Jecrim Piracicaba 

(Juizado Especial Criminal) entregaram, nesta segunda-feira (2), seis drones às Forças de Segurança de Piracicaba: 
Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Guarda Civil e Corpo de Bombeiros. O investimento 
na aquisição dos equipamentos foi de R$ 80 mil e, na próxima semana, será realizado treinamento para que os 
equipamentos sejam utilizados para melhorar a segurança pública de Piracicaba.” Disponível em: http://www.gaze-
tadepiracicaba.com.br/_conteudo/2018/04/home/540295-funseg-e-jecrim-entregam-drones.html. Acesso em: 22 
ago. 2020. 

“Em solenidade realizada no dia 18 de junho, no fórum, o juiz da Vara Criminal da Comarca de Pedro Afonso, Milton 
Lamenha de Siqueira, fez a doação de dois drones para as Polícias Militar e Civil, representadas, respectivamente, 
pelo comandante do 3º BPM, tenente-coronel Magno, e o delegado Gilberto Silva. Os dois equipamentos custaram 
R$ 13 mil, recurso financeiro oriundo de transação pecuniária (pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes 
ou a entidade pública ou privada com destinação social, de valor fixado pelo juiz a um condenado). O magistrado 
lembrou que com a escassez de meios do Governo do Estado para apoiar de forma suficiente os trabalhos das Policias 
Civil e Militar, o apoio das Varas Criminais, que administram o dinheiro dos juizados, é fundamental.” Disponível 
em: https://www.centronortenoticias.com.br/noticia-1566724287-drones-doados-pela-justi-a-v-o-auxiliar-pm-e-
civil-no-combate-ao-crime. Acesso em: 23 ago. 2020. 
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2. Transação penal: a falácia da diminuição do controle punitivo es-

tatal e a insidiosa utilização dos seus recursos à aquisição de 

equipamentos de vigilância e monitoramento. 

 

Vigente no Brasil desde a Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais), a 

transação penal consiste em mecanismo por meio da qual se possibilita ao 

suposto autor do fato, uma vez preenchidos os requisitos legais, a aplicação 

imediata de uma sanção — que poderá consistir em pena restritiva de di-

reito ou multa — caso este renuncie a sua posição de resistência e consinta 

com a “concretização antecipada”17 do poder punitivo estatal. Em contra-

partida, obtém-se a suposta conveniência de encerrar o procedimento 

rapidamente, afastando-se a “espera pelo resultado” e não maculando a 

vida pregressa daquele sujeito à persecução criminal18. 

Trata-se de fundamental expressão de uma tendência que vem se tor-

nando, atualmente, cada vez mais inexorável — a saber, a tendência de 

importação de institutos negociais ao ordenamento jurídico pátrio. Na 

mesma esteira de positivação do instituto em comento, poder-se-ia men-

cionar a recente introdução, em nosso sistema normativo, do acordo de 

não persecução penal (a partir da Lei 13.964/2019), assim como a norma-

tização da colaboração premiada por meio da Lei 12.850/2013.  

A propósito dessa tendência, cujos influxos que a subjazem corres-

pondem à colonização do sistema penal por uma racionalidade de cariz 

neoliberal eficientista19, inspirada, ainda, em certo “estrangeirismo feti-

chista”20 que visa a importar, dentro de tradições jurídicas 

sistematicamente distintas, institutos originários de outros países, cabe 

 
17 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes. Barganha e justiça criminal negocial: análise das tendências de expansão dos 
espaços de consenso no processo penal brasileiro. São Paulo: IBCCRIM, 2015, p. 107. 

18 VENTURA LEITE, Rosimeire. Justiça consensual como instrumento de efetividade no ordenamento jurídico 
brasileiro. 2009. 256 f. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito. Universidade de São Paulo, 2009, p. 147. 

19 Nesse sentido, conferir: RIBEIRO, Marcelo Herval Macêdo; MELO, Marcos Eugênio Vieira. Justiça criminal negocial 
e plea bargaining: a fragilização do devido processo e a prevalência autoritária da racionalidade neoliberal eficientista. 
São Paulo: Boletim IBCCRIM, ano 28, n. 333, p. 09-11, ago. 2020 

20 BINDER, Alberto. La reforma de la justicia penal: entre el corto y el largo plazo. Sistemas Judiciales, núm. 3: 
"Reformas procesales penales en América Latina", junho de 2002. Disponível em: http://www.cejamericas.org/sis-
temas-judiciales/index.html. Acesso em: 23 ago. 2020. 
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afirmar que seus reflexos têm produzido a inequívoca ampliação da malha 

punitiva estatal. 

No que se refere especificamente à transação penal, verifica-se que o 

discurso oficial que pretendia conferir-lhe legitimidade, assentado na ideia 

de reduzir o movimento processual oriundo das Varas Criminais Comuns 

e, portanto, minimizar os efeitos deletérios decorrentes da criminalização 

secundária, não logrou concretizar-se.  

Com efeito, o que se tem percebido na prática forense, após quase 25 

anos da positivação desse mecanismo negocial, é a flagrante subversão dos 

imperativos legais a ele concernentes, o que conduz não apenas à sua des-

naturação enquanto instrumento de contenção do arbítrio do Estado, mas, 

fundamentalmente, àquilo que Jacinto Coutinho aponta como câmbio 

epistemológico do processo:  a qualidade (eficiência) processual mensu-

rada pela lógica eficientista não mais se apresenta sob o ponto de vista 

epistêmico-cognitivo, em que se atribui elevada importância à carga axio-

lógica atinente aos elementos reconstitutivos do caso penal (provas), mas, 

sim, a partir de uma racionalidade essencialmente econômica, caracteri-

zada sob o epíteto de uma política de redução de custos e maximização do 

capital21. 

Nessa trilha, importa salientar que o primeiro requisito necessário 

para que fosse possível a formalização de um acordo de transação, consis-

tente na efetiva presença dos pressupostos autorizadores da ação penal, 

não tem sido devidamente observado na rotina judiciária. De fato, os Ter-

mos Circunstanciados de Ocorrência — cadernos inquisitórios próprios 

das causas que tramitam nos Juizados Especiais Criminais —, em virtude 

da simplicidade e celeridade com que são produzidos, não permitem for-

necer ao titular da ação penal robustos elementos indiciários relativos à 

materialidade e autoria delitivas, não raras vezes engendrando um fenô-

meno que se designou como “in dúbio pro transação”.22 

 
21 MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de. O papel da jurisdição constitucional no Estado Social. Revista de Estu-
dos Criminais. Porto Alegre, n. 10, 2003, p. 54. 

22 “A fragilidade dos termos circunstanciados e a inadequação legal das dinâmicas programadas têm, em nosso en-
tendimento, ainda um outro grave efeito nefasto: o denominamos de ‘institucionalização do in dubio pró-transação’. 
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Para além disso, a despeito de ter sido concebida como instrumento 

capaz de diminuir o espectro punitivo do Estado a partir  de “expectativas 

de transformação de um obsoleto, seletivo e estigmatizante sistema de jus-

tiça criminal”23, a transação penal não reduziu a incidência do poder 

punitivo estatal, produzindo pouco ou nenhum efeito prático na minimi-

zação do grande encarceramento existente no Brasil. Nessa perspectiva, 

abaliza Vasconcelos que “diferentemente do discurso oficial que justificaria 

a reforma em razão da decorrente despenalização para redução da de-

manda na justiça criminal, a inovação resultou em uma expansão do 

controle social por meio do poder punitivo”.24 

Sobre essa temática, Fabiana de Assis Pinheiro, em cuidadosa pes-

quisa que resultou em sua Dissertação de Mestrado, analisando o fluxo 

processual na circunscrição de Brasília imediatamente após a vigência da 

Lei de Juizados Especiais, apontou que: 

 

Com a edição da Lei 9.099 [...] o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, inici-

almente, implementou quatro Juizados Especiais Criminais em Brasília e, 

posteriormente, criou mais quatro Juizados de competência geral. Na ocasião 

da implementação do Juizado Especial Criminal de Brasília, estavam em fun-

cionamento oito varas criminais na circunscrição judiciária especial de Brasília 

e três varas de delito de trânsito, que não foram extintas tampouco transfor-

madas. Posteriormente, em 2006, essas três varas foram transformadas em 

vara única de delitos de trânsito. Pesquisou-se a distribuição de termos cir-

cunstanciados ao Juizado Especial Criminal de Brasília e dos inquéritos 

policiais às varas criminais de Brasília desde 1996, ano seguinte à edição da 

Lei. A distribuição de feitos novos às varas criminais de Brasília em 1996, época 

 
Fazendo eco ao presente diagnóstico sobre a transação penal, Luiz Flávio Gomes adverte sobre a existência de ‘reali-
zação de transação penal em relação a fatos concretos penalmente atípicos’ e a ‘desconsideração das garantias 
inerentes à imputação objetiva e subjetiva’, além do ‘absurdo de se formular a proposta de transação penal sem a 
mínima descrição do fato típico cometido’ (para se condenar alguém já não é preciso o processo tradicional, ocorre 
que agora estão dispensado até a existência de um fato típico).” WUNDERLICH, Alexandre. Lei dos Juizados Espe-
ciais Federais (10.259/2001): aspectos criminais, p. 234, apud REALE JÚNIOR, Miguel, Simplificação processual e 
desprezo ao direito penal. Revista de Ciências Penais, vol. 9, São Paulo: Revista dos Tribunais, jul/dez 2008, p. 05 
e 06 

23 PRADO, Geraldo. Transação Penal. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 01. 

24 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes. Barganha e justiça criminal negocial: análise das tendências de expansão dos 
espaços de consenso no processo penal brasileiro. São Paulo: IBCCRIM, 2015, p. 198. Grifos nossos. 
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da implantação do Juizado Especial Criminal, não aponta para o declínio do 

movimento processual das varas criminais, o que contraria o discurso oficial25 

 

Não bastassem todos esses gravosos problemas, o que se tem obser-

vado cada vez mais rotineiramente é a destinação dos fundos pecuniários 

oriundos das transações penais à aquisição de aparelhos e equipamentos 

de vigilância, como é o caso dos drones. Em Tocantins, por exemplo, foram 

entregues dois aparelhos de monitoramento às Policias Militares e Civis do 

Estado, com custo estimado em R$ 13.000,0026. No mesmo sentido, em 

São Paulo se verificou a entrega de seis aparelhos de vigilância remota, 

destinados às Polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária, bem como à 

Guarda Civil Municipal e ao Corpo de Bombeiros, totalizando o montante 

aproximado de R$ 80.000,00. Assim também ocorreu no Paraná27, Rio 

Grande do Norte28 e em Alagoas29. 

O que se percebe, dessa forma, é a retroalimentação do sistema penal 

pela própria perversão que lhe é empiricamente intrínseca; vale dizer, va-

lendo-se da subversão dos imperativos que em tese deveriam limitar a 

utilização da transação penal, o sistema punitivo destina os recursos dela 

provenientes à aquisição de equipamentos de vigilância e securitização, 

decorrendo dessa insidiosa manobra nada além da produção de mais con-

trole, mais vigilância e, nos termos aduzidos por Augusto Jobim do Amaral, 

 
25 PINHEIRO, Fabiana de Assis. Juizado Especial Criminal: do modelo consensual à radicalização da função simbó-
lica do sistema penal. 2007. 122 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Centro de Ciências Jurídicas, Universidade 
Federal de Santa Catarina, 2007.  

26 Portal CNN. Drones doados pela Justiça vão auxiliar PM e Civil no combate ao crime. Disponível em: 
https://www.centronortenoticias.com.br/noticia-1566724287-drones-doados-pela-justi-a-v-o-auxiliar-pm-e-civil-
no-combate-ao-crime. Acesso em: 23 ago. 2020. 

27 Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR). Programa Justiça ao Espectador faz doação de drone para DEMAFE. 
Disponível em: https://www.tjpr.jus.br/home?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximi-
zed&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_type=content&_101_view
Mode=view&_101_groupId=18319&_101_urlTitle=programa-justica-ao-espectador-faz-doacao-de-drone-para-de-
mafe. Acesso em: 23 ago. 2020. 

28 Portal G1. Polícia Ambiental passa a utilizar drone durante as ocorrências no RN. Disponível em: 
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/especial-publicitario/governo-do-rn/saiba-mais-rn/noti-
cia/2016/12/policia-ambiental-passa-utilizar-drone-durante-ocorrencias-no-rn.html. Acesso em: 23 ago. 2020. 

29 Portal “Alagoas na Net”. Juizado de Porto Calvo doa drone à Batalhão de Alagoas. Disponível em: 
https://www.alagoasnanet.com.br/v3/juizado-de-porto-calvo-doa-drone-batalhao-de-alagoas/. Acesso em: 23 ago. 
2020. 
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mais-valia punitiva30. Esta categoria é definida como o processo em que os 

assim chamados dispositivos desencarceradores, não cumprindo com sua 

função, fortalecem e expandem a pena de prisão, além de alargarem a ma-

lha de controle penal através de penas restritivas de direito e ampliação 

dos espaços de etiquetamento social do “sujeito criminoso” pelo sistema 

de justiça criminal. 

 

3. Dispositivo Penal e Transencarceramento: entre captura punitiva 

e controle social através de tecnologia bélica.  

 

Ao fim e ao cabo, a lógica que alia justiça penal negocial, através da 

transação penal e tecnopolítica, por meio do drone, é a categoria do tran-

sencarceramento. Este conceito é subjacente ao encarceramento em 

massa31, definido pela concatenação entre a pena de prisão como epicentro 

centrífugo dos conflitos sociais, prisão como gestão de resíduos (prisão-

depósito) e transencarceramento32, como elemento que vendendo desins-

titucionalização e desencarceramento amplia a malha punitiva, 

constituído e atravessado pela mais-valia punitiva e pelo dispositivo penal..  

O transencarceramento pode ser analisado a partir da transação pe-

nal, que surgiu como prática desencarceradora, no entanto a inauguração 

deste instituto produziu um crescimento exponencial do controle social e 

da pena de prisão. Nesse sentido, Salo de Carvalho33, Rodrigo Azevedo34 e 

 
30 AMARAL, Augusto Jobim do; ROSA, Alexandre Morais da. Cultura da punição: a ostentação do horror. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 12 e 13. 

31 GIORGI, Alessandro de. Cinco teses sobre o encarceramento em massa. Trad. Leandro Ayres França. Porto 
Alegre: Canal Ciências Criminais, 2017, p. 42.  

32 SIMON, Jonathan; SILVESTRE, Giane. Governando através do crime. CARLEN, Pat; FRANÇA, Leandro Ayres 
(org.). Criminologias alternativas. Porto Alegre: Canal de Ciências Criminais, 2017, p. 93 – 112. 

33 CARVALHO, Salo de. Substitutivos penais na era do grande encarceramento. ABRAMOVAY, Pedro; BATISTA, 
Vera Malaguti (Org.). Depois do grande encarceramento: seminário. Rio de Janeiro: Revan, 2010, p. 372 e 373.  

34 AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. Informalização da justiça e controle social: estudo sociológico da implanta-
ção dos juizados especiais criminais em Porto Alegre. São Paulo: IBCCRIM - Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, 
2000. v. 13. 223 p. (Monografias / IBCCRIM, 13). Disponível em: http://201.23.85.222/biblioteca/index.asp?co-
digo_sophia=8377. Acesso em: 13 jan. 2020, p. 136 e 138.  
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Luciano Oliveira35 destacam que o crescimento das medidas alternativas, 

nos termos da Lei nº. 9.099/1995 (Lei de Juizados Especiais) e da Lei nº. 

9.714/1998 (Lei das Penas Alternativas), além de aumentarem abrupta-

mente a pena de prisão, encaminharam ao sistema de justiça criminal 

condutas que até então não eram sequer criminalizadas pelo controle for-

mal. 

Desta forma, a transação penal e os substitutivos penais que consti-

tuem o transencarceramento:  

 

[...] não enfraquecem a prisão, mas a revigoram; não diminuem sua necessi-

dade, mas a reforçam; não anulam sua legitimidade, mas a ratificam: são 

instituições tentaculares cuja eficácia depende da existência revigorada da pri-

são, o centro nevrálgico que estende o poder de controle, com a possibilidade 

do reencarceramento se a expectativa comportamental dos controlados não 

confirmar o prognóstico dos controladores36. 

 

Assim, na contemporaneidade, a transação penal galga um novo pa-

tamar de controle social, pois, agora, a quimera do processo penal 

brasileiro passa a ser também espaço de investimento para máquina de 

guerra tecnopolítica, em que delimita territórios inimigos, contando com 

aparato sofisticado de zoneamento, o drone. Cria-se então uma zona de 

fronteira permanente37 - em que se situa a outra raça38, o inimigo.  

Neste ínterim uma ferramenta elaborada por Foucault para compre-

ensão desse rearranjo punitivo é o que o pensador francês denomina de 

dispositivo, e aqui particularmente o dispositivo do tipo penal. Dispositivo 

para Foucault possui uma natureza heterogênea de discursos, práticas, 

instituições, medidas administrativas, proposições filosóficas, morais, fi-

lantrópicas, enunciados científicos, decisões regulamentares, organizações 

 
35 OLIVEIRA, Luciano. Sua excelência, o comissário: e outros ensaios de sociologia jurídica. Rio de Janeiro: Letra 
legal, 2004. 

36 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal (a nova parte geral). Rio de Janeiro: Forense, 1985, 364.  

37 MBEMBE, Achille. Políticas da inimizade. Trad. Marta Lança. Lisboa: Antígona, 2017, p. 127. 

38 SILVA, Isabella Miranda da. Racismo institucional e colonialidade do poder punitivo nos discursos e nas 
práticas criminais: os casos dos mortos de pedrinhas (São Luís/MA). 2018. 290 f. Dissertação (Mestrado em 
Direito, Estado e Constituição) – Faculdade de Direito, Universidade de Brasília, 2018, p. 22.  
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arquitetônicas e táticas moventes. Em suma tudo aquilo que é dito e o que 

não é dito, ou seja, todo um social não discursivo39, que se insere em um 

marco de exercício de poder entre afetações e resistências, delimitado pela 

finalidade dispositiva, tal como o dispositivo penal, sexual, loucura, etc. 

A necessidade de utilizar dispositivo como ferramenta interpretativa 

é partir da compreensão que a justiça penal negocial está em um invólucro 

jurídico/político, dispositivo, que do início ao fim está a pena: dispositivo 

penal.  

Assim, para compreensão, cabe, primeiramente, salientar que o dis-

curso penal é um limite para a pulsão punitiva, que se codifica e incide 

sobre o poder, a guerra e a política. Augusto Jobim entende que:  

 

(...) a guerra como motor do exercício do poder político; a política, pois, como 

sua continuação. E a pena, porque não ousar dizer, atua como representante 

destacado neste poliedro analítico. (...) o poder de punir (pena) é o rosto do 

poder político decifrado em termos de guerra. Repita-se: o caráter da pena 

como guerra apreende-se como dispositivo codificado que reconduz as corre-

lações de força via política40. 

 

O entendimento acima parte como premissa de que o poder de punir 

tem por missão precípua a limitação da razão jurídica à razão de estado. 

Razão de estado compreendida nas características absolutistas e leviatâni-

cas, que tem por tema um objeto infinito e um caráter eminentemente 

expansivo, e caso não possua delimitações, toma corpo em um Estado de 

Polícia41. 

Este limite da razão jurídica à razão de Estado, para que não se torne 

um Estado Policial, é o kernel do discurso penal no intuito de evitar um 

 
39 REVEL, Judith. Michel Foucault: conceitos essenciais. Trad. Maria do Rosário Gregolin, Nilton Milanez e Carlos 
Piovesani. São Carlos: Claraluz, 2005, p. 39 e 40. 

40 AMARAL, Augusto Jobim do. Discurso penal e política da prova: nos limites da governabilidade inquisitiva do 
processo penal brasileiro contemporâneo. 2011. 467 f. Dissertação (Doutorado em Altos Estudos Contemporâneos) – 
Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra, 2011, p. 222. 

41 Ibidem, p. 218. 
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Estado Penal42. Caber ressaltar que o limite ao poder não tenta o eliminar, 

visto sua impossibilidade, já que poder não é uma coisa, instituição, estru-

tura ou local, apresentando-se como exercício onipresente43. Portanto, a 

atividade de limitação do poder almeja, em uma perspectiva analítica e 

metodológica, verificar: por onde passa, como passa, entre que pontos, de 

acordo com que processos e com que efeitos. Em suma, quais seriam os 

efeitos desta política de verdade do discurso penal e do seu exercício de 

poder44.  

O ponto central desta análise se configura na categoria limite. Pois, 

apesar do discurso penal ser um discurso limitador, este é um ponto ne-

vrálgico em que algo dinamicamente começa a existir, a diferenciar, a 

ordenar e a demarcar, possuindo, fundamentalmente, uma capacidade de 

se readequar a sua própria presença, como dirá Rui Cunha Martins45. 

Augusto Jobim, em compreensão similar, ensina que o dispositivo é 

uma “(...) cadeia de variáveis relacionadas entre si que vão produzindo li-

nhas de força e de ruptura46”. Neste sentido, a solidez do dispositivo está 

diretamente ligada com sua capacidade de maleabilidade, ou seja, “na pos-

sibilidade de que estratégias diferentes venham a se opor, supor e gerar 

efeitos permanentes no seu funcionamento, mesmo que não estejam con-

forme alguma ‘programação primeira47’”. Ou seja, a maleabilidade, a força 

e a capacidade de captura do dispositivo são variáveis diretamente propor-

cionais.   

 
42 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. A palavra dos mortos: conferências de criminologia cautelar. Trad.: Cecília Per-

lingeiro, Gustavo de Souza Preussler, Lucimara Rabel, Maria Gabriela Viana Peixoto. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
409. 

43 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade: a vontade de saber. Trad. Maria Thereza da Costa Albuquerque e 
J.A. Guilhon Albuquerque. 4ª ed.. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2017, p. 101 e 102.  

44 AMARAL, Augusto Jobim do. Discurso penal e política da prova: nos limites da governabilidade inquisitiva do 
processo penal brasileiro contemporâneo. 2011. 467 f. Dissertação (Doutorado em Altos Estudos Contemporâneos) – 
Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra, 2011, p. 220. 

45 MARTINS, Rui Cunha. El Método de la Frontera: radiografía histórica de un dispositivo contemporáneo (ma-
trizes ibéricas y americanas). Trad.: Manuel del Pino. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2007, p. 
157. 

46 AMARAL, Augusto Jobim do. Discurso penal e política da prova: nos limites da governabilidade inquisitiva do 
processo penal brasileiro contemporâneo. 2011. 467 f. Dissertação (Doutorado em Altos Estudos Contemporâneos) – 
Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra, 2011, p. 224. 

47 Ibidem, p. 224. 
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Considerações Finais 

 

É nesses termos que aqui se compreende a justiça penal negocial in-

serida neste dispositivo penal – maleável, forte com ampla rede de captura, 

pois, ao nascer como prática desencarceradora, não cumprindo sua pro-

messa, passa, atualmente, a servir como financiadora de drone para 

controle de sujeitos perigosos. Logo, ao perceber a inserção da justiça pe-

nal negocial como financiadora de instrumento tecnopolítico em um 

dispositivo penal (bélico) de matiz forte, a tarefa urgente que a razão jurí-

dica permite, torna-se a tentativa de, com base nos diversos mecanismos, 

libertar o que foi capturado, sequestrado e separado pelo dispositivo penal, 

não visando a sua legitimação ou dotação de uma nova força justificante, 

mas buscando primeiramente salvar o maior número de vidas e caminhar 

para além do horizonte de dor que o dispositivo penal veicula48. 
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