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Introdução 

 

As relações entre o poder do olhar e a segurança pública não são de forma alguma 

fatos recentes e podem ter suas origens traçadas desde o olhar vigilante de Deus e da Igreja 

medieval sobre os hereges e pecadores até o desenvolvimento contemporâneo de 

tecnologias de videomonitoramento, reconhecimento facial e biométrico, e coleta de 

informações pessoais através da internet, práticas que tem sido cada vez mais ampliadas e 

difundidas. 

Nas próximas páginas farei uma breve revisão sobre a relação entre as tecnologias 

de imagem, informação, comunicação e segurança pública, buscando destacar como o 

poder do olhar e os mecanismos de vigilância evoluíram em paralelo aos desenvolvimentos 

tecnológicos da imagem. Como a torre central do panóptico foucaultiano foi, com o tempo, 

transformada nos olhos eletrônicos do videomonitoramento urbano e quais as principais 

mudanças e permanências essa transformação implicou na vigilância contemporânea, em 

sua operação, função e efeitos. 

Esse texto foi dividido em quatro seções dedicadas cada qual a um tipo específico 

de relação entre as tecnologias da imagem e o exercício da vigilância. No primeiro 

momento será apresentado o dispositivo panóptico conforme proposto por Jeremy 

Bentham (2000) e analisado por Michel Foucault (2004) apresentando suas características 

específicas, suas possibilidades e sua importância para a forma como o poder passa a ser 

exercido na modernidade (disciplina).  

Em seguida, é feita uma breve discussão a respeito da utilização das câmeras de 

vídeo para a vigilância, especialmente nos ambientes públicos urbanos, ressaltando a 

construção de uma relação tão próxima entre esta e a segurança pública na 

contemporaneidade, apontando para suas principais características e potencialidades tanto 

para questões de segurança e proteção dos cidadãos, bem como de controle e segregação 

social. 
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No próximo item, é apresentada uma revisão, seguindo a proposta de Gary Marx 

(2002), das dimensões da vigilância em seu funcionamento e efeitos sobre o indivíduo, 

bem como das mudanças trazidas por meio das técnicas utilizadas, e das tecnologias 

envolvidas, traçando assim um paralelo que permite comparar a “vigilância tradicional”, 

nos moldes propostos por Foucault, e a “nova vigilância”, atualizada pelas recentes 

tecnologias de informação. 

Finalmente, para finalizar este trabalho com suporte em dados empíricos, parte do 

material coletado durante a pesquisa de dissertação à qual este artigo se refere é 

apresentado e algumas considerações e conclusões são apontadas baseadas na experiência 

do caso específico da cidade de Curitiba, marcada pela imagem de cidade modelo de 

planejamento urbano e uma das pioneiras na utilização de um sistema de vigilância 

eletrônica em espaços públicos no Brasil. 

 

O Panoptismo de Bentham e Foucault 

 

A literatura sociológica contemporânea que se dedica aos estudos de vigilância e, 

em especial, ao tema da vigilância visual é claramente baseada na leitura de Michel 

Foucault sobre o panóptico e a Sociedade Disciplinar em sua obra Vigiar e Punir 

(FOUCAULT, 2004), na qual o autor faz uma análise bastante completa e extremamente 

útil para a discussão da vigilância baseada no projeto proposto por Jeremy Bentham 

(2000), que, em certa medida, revoluciona a forma como o poder do olhar era exercido na 

sociedade e substitui uma lógica de espetáculos punitivos pela da vigilância disciplinadora, 

mais sutil, e ainda assim com um enorme poder coercitivo. 

Esse artigo busca aliar à interpretação foucaultiana os impactos das novas 

tecnologias de informação sobre os processos de vigilância e a transformação dessa 

sociedade disciplinar com suas formas tradicionais de vigilância em uma sociedade de 

controle, que traz em si um novo paradigma, de acordo com Foucault, o objetivo da 

vigilância na sociedade disciplinar é o de individualizar os excluídos, não apenas 

segregando, mas também classificando aqueles que se constituem enquanto desvios em 

relação à norma, separando da convivência mútua o louco e o não louco, o perigoso e o 

inofensivo, o normal e o anormal, criando espaços destinados a uns e a outros, afastando 

dessa forma o terror dos contágios, das revoltas e da desordem (FOUCAULT, 2004). 

O poder disciplinar conforme apresentado pelo autor é exercido continuamente 

através da vigilância, supondo um sistema minucioso de coerções matérias e psicológicas, 
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substituindo a presença física do soberano por uma espécie de onipresença do olhar, que 

impõe sobre os indivíduos vigiados uma constante pressão disciplinadora. 

As disciplinas são métodos que permitem o controle minucioso das 
operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças, 
impondo-lhe uma relação de docilidade-utilidade, uma verdadeira relação 
de dominação. Trata-se aqui de impor ao corpo limitações, proibições e 
obrigações, trabalhando-o detalhadamente e exercendo sobre ele uma 
coerção sem folga sobre movimentos, gestos, atitude e rapidez. (SOUZA, 
2008, p.28) 

Uma das principais características desse poder é a sua capacidade de 

categorização e rotulação dos indivíduos, marcando uma divisão binária entre louco-não 

louco, perigoso-inofensivo, normal-anormal, demarcando de forma coercitiva “quem é”, 

“onde deve estar”, “como categorizar”, “como reconhecer” e, principalmente, “como 

exercer de maneira individual uma vigilância constante” (SOUZA, 2008). Essa busca pela 

individualização do desviante é na verdade a busca pela utopia da cidade perfeitamente 

governada, por um poder extensivo que é capaz de agir sobre todos simultaneamente, no 

qual os menores movimentos e os mais banais acontecimentos são registrados e 

controlados, enquanto o poder e a vigilância são exercidos de forma constante, cada 

indivíduo está permanentemente localizado e é examinado pelo poder do olhar 

(FOUCAULT, 2004). 

Essa utopia da vigilância constante e da cidade perfeita, no entanto, constitui-se 

apenas como utopia e só encontrou sua aplicação em casos muito específicos, como as 

cidades pestilentas em quarentena1 (FOUCAULT, 2004) ou em obras de ficção2, mas, se 

nesse período ela não pode encontrar uma generalização de sua aplicação para a cidade 

como um todo, Jeremy Bentham foi capaz de apresentá-la como uma figura arquitetural 

aplicável por diferentes instituições disciplinares, como o asilo psiquiátrico, a 

                                            
1 “Eis as medidas que se faziam necessárias, segundo um regulamento do fim do século XVII, quando se 
declarava a peste numa cidade. Em primeiro lugar, um policiamento espacial estrito: fechamento, claro, da 
cidade e da ‘terra’, proibição de sair sob pena de morte, fim de todos os animais errantes; divisão da cidade 
em quarteirões diversos onde se estabelece o poder de um intendente. Cada rua é colocada sob a autoridade 
de um síndico; ele a vigia; se a deixar, será punido de morte. No dia designado, ordena-se todos que se 
fechem em suas casas: proibido sair sob pena de morte. O próprio síndico vem fechar, por fora, a porta de 
cada casa; leva a chave, que entrega ao intendente de quarteirão; este a conserva até o fim da quarentena. [...] 
Se for absolutamente necessário sair das casas, tal se fará por turnos, e evitando-se qualquer encontro. Só 
circulam os intendentes, os síndicos, os soldados da guarda e também entre as casas infectadas, de um 
cadáver ao outro, os ‘corvos’ que tanto faz abandonar à morte: é ‘gente vil, que leva os doentes, enterra os 
mortos, limpa e faz muitos ofícios vis e abjetos’. Espaço recortado, imóvel, fixado. Cada qual se prende a seu 
lugar. E, caso se mexa, corre perigo de vida, por contágio ou punição”. (FOUCAULT, 2004, p. 162) 
2 Diversas obras de ficção abordam o tema da vigilância constante e absoluta, desde o livro 1984 de George 
Orwell até filmes como Minority Report e séries de televisão como Person of Interest. 
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penitenciária, e até mesmo escolas e hospitais, substituindo o encarceramento dos 

excluídos, pela vigilância e observação constante de seus atos: 

O princípio é conhecido: na periferia uma construção em anel; no centro, 
uma torre; esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face 
interna do anel; a construção periférica é dividida em celas, cada uma 
atravessando toda a espessura da construção; elas têm duas janelas, uma 
para o interior, correspondendo às janelas da torre; outra, que dá para o 
exterior, permite que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta então 
colocar um vigia na torre central, e em cada cela trancar um louco, um 
doente, um condenado, um operário ou um escolar. Pelo efeito da 
contraluz, pode-se perceber da torre, recortando-se exatamente sobre a 
claridade, as pequenas silhuetas cativas nas celas da periferia. Tantas 
jaulas, tantos pequenos teatros, em que cada ator está sozinho, 
perfeitamente individualizado e constantemente visível. O dispositivo 
panóptico organiza unidades espaciais que permitem ver sem parar e 
reconhecer imediatamente. Em suma, o princípio da masmorra é 
invertido; ou antes, de suas três funções – trancar, privar de luz e 
esconder – só se conserva a primeira e suprimem-se as outras duas. A 
plena luz e o olhar de um vigia captam melhor que a sombra, que 
finalmente protegia. A visibilidade é uma armadilha. (FOUCAULT, 
2004, p.165-166)  

Transformam-se assim as multidões confusas e perigosas que eram típicas dos 

encarceramentos, em multiplicidades de indivíduos perfeitamente organizados e 

classificados, cada um em seu lugar, separado dos demais vigiados e visto de frente pelo 

vigia, objeto constante de uma informação, mas dificilmente sujeito de uma comunicação. 

O panóptico permite não só excluir os indivíduos, mas classifica-los, estabelecer 

diferenças, observar os detalhes de seus movimentos, suas forças heterogêneas, desvios e 

combinações; o panóptico permite registrar, diferenciar e comparar, ganhando em 

capacidade de penetração no comportamento dos vigiados, gerando um aumento de saberes 

sobre esses indivíduos e agrupamentos específicos, constituindo menos um depósito de 

anormais, e mais um laboratório de relações. Não se olha mais para uma massa disforme 

de loucos, doentes e degenerados, e sim para uma multiplicidade de indivíduos desviantes. 

No panoptismo os condenados não se rebelam, não há perigo de complô 
nem de tentativa de evasão coletiva; não há risco de contágio entre os 
doentes; não há violências recíprocas entre os loucos, nem cola, barulho 
ou conversa entre as crianças na escola; entre os operários não há roubos, 
nem conluios e tudo isso graças aos mecanismos de observação e 
vigilância implantados como uma espécie de laboratório do poder, 
intensificando qualquer aparelho de poder. (SOUZA, 2008, p.29) 

Para Foucault, é essa transformação na forma como o olhar é exercido uma das 

principais marcas da transição da Antiguidade para a Modernidade. De acordo com o 
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autor, a Antiguidade foi uma civilização do espetáculo em que predominava a vida pública 

e onde o problema a ser respondido pelo olhar, era “tornar acessível a uma multidão de 

homens a inspeção de um pequeno número de objetos” (FOUCAULT, 2004), ao que dava 

conta a arquitetura dos teatros, templos e circos. 

Já a Modernidade se constitui como uma civilização onde os elementos principais 

são os indivíduos em sua vida privada e o Estado enquanto instituição, dessa forma o 

problema posto ao olhar é exatamente o contrário: “proporcionar a um pequeno número, ou 

mesmo a um só, a visão instantânea de uma grande multidão” (FOUCAULT, 2004) 

tornando-se assim a civilização moderna não mais uma sociedade do espetáculo, mas sim 

da vigilância. 

É essa vigilância que permitirá que o poder do olhar seja exercido diretamente 

sobre cada indivíduo observado por meio do dispositivo disciplinar do panóptico, 

permitindo ao vigia exercer uma pressão constante sobre o vigiado, agindo antes mesmo 

que qualquer desvio seja cometido, exercendo-se espontaneamente o poder, sem ruído e 

sem demonstrações espetaculares de força. 

Aqui se pode visualizar a principal característica e o mais importante efeito do 

Panóptico de Bentham: o de induzir no indivíduo vigiado um estado consciente e 

permanente de visibilidade, tornando a vigilância constante em seus efeitos, mesmo que 

não o seja em sua ação, e essa é, segundo Foucault, a garantia da ordem. Aqui se apresenta 

o princípio colocado por Bentham de que o exercício do poder do olhar seja visível e 

inverificável: a torre central do Panóptico está visível ao vigiado, um colossal monumento 

do poder do olhar com sua presença constante e ameaçadora no centro do anel periférico 

de celas, entretanto, o vigia dentro da torre é imperceptível, e por um sistema de biombos e 

efeitos de contraluz o vigiado nunca é capaz de confirmar sua presença e garantir por um 

instante que seja que está ou não sendo de fato vigiado, ele tem apenas a certeza de que a 

todo e qualquer momento pode sê-lo. 

Quem está submetido a um campo de visibilidade, e sabe disso, retoma 
por sua conta as limitações do poder; fá-las funcionar espontaneamente 
sobre si mesmo, inscreve em si a relação de poder na qual ele 
desempenha simultaneamente os dois papéis; torna-se o princípio de sua 
própria sujeição. (FOUCAULT, 2004, p.168) 

Através desse poderoso mecanismo disciplinar o panóptico torna-se então um 

dispositivo capaz de melhorar o exercício do poder dentro das instituições modernas 

fechadas tornando-o mais rápido, mais leve e mais eficaz do que o poder do soberano que 
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era exercido até então, usando de coerções mais sutis e eficientes, passando da disciplina 

da exceção e da punição para uma disciplina da vigilância. 

Como o próprio Foucault ressalta (2004), Bentham apresenta o panóptico como 

uma instituição particular, fechada em si mesma, uma utopia do encarceramento perfeito, 

mas, como o autor demonstra, este projeto é muito mais do que um simples sistema 

arquitetônico, ele é uma tecnologia política de poder, que pode ser aplicável não apenas a 

instituições de encarceramento e exclusão, mas a qualquer estabelecimento onde seja 

preciso manter sob vigilância um número de pessoas dentro de um espaço não muito 

extenso. 

Indo ainda mais longe em suas análises, Foucault propõe que o esquema 

panóptico está destinado a difundir-se no corpo social e tornar-se uma função generalizada, 

definindo uma nova física do poder e uma nova anatomia política. O panóptico tenderia a 

arranjar-se em uma rede de dispositivos que estariam em toda parte, sempre alertas, 

percorrendo e vigiando toda a sociedade, sem interrupções, buscando exercer 

constantemente o poder da disciplina através da vigilância ininterrupta. 

A partir dessa expansão do alcance das instituições disciplinares e generalização 

da vigilância em espaços cada vez mais amplos, para além dos espaços marginalizados de 

encarceramento e exclusão, e cada vez mais para dentro da cidade, o panoptismo se torna 

um instrumento policial e a vigilância começa seu caminho rumo à forma como 

conhecemos hoje. É então no final do século XVIII, que começam a surgir os primeiros 

sistemas policiais na França e na Inglaterra, organizados sob a forma de aparelhos de 

Estado, com o papel de auxiliares da justiça na busca por criminosos e no controle político 

de complôs, movimentos de oposição e revoltas, mas também assumindo um papel 

disciplinar, como uma espécie de panóptico humano, buscando estender-se como uma rede 

intermediária de disciplina, recobrindo os espaços fora das instituições disciplinares com 

sua força armada, exercendo uma vigilância urbana que leva às ruas da cidade a mesma 

presença coerciva que a torre central exerce dentro das instituições panópticas. 

E para se exercer, esse poder deve adquirir o instrumento para uma 
vigilância permanente, exaustiva, onipresente, capaz de tornar tudo 
visível, mas com a condição de se tornar ela mesma invisível. Deve ser 
como um olhar sem rosto que transforme todo o corpo social em um 
campo de percepção: milhares de olhos postados em toda parte, atenções 
móveis e sempre alerta, uma longa rede hierarquizada [...]. E essa 
incessante observação deve-se acumular numa série de relatórios e de 
registros; ao longo de todo o século XVIII, um imenso texto policial 
tende a recobrir a sociedade graças a uma organização documentária 
complexa. E ao contrário dos métodos de escrita judiciária ou 
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administrativa, o que é assim registrado são comportamentos, atitudes, 
virtualidades, suspeitas – uma tomada de contas permanente do 
comportamento dos indivíduos. (FOUCAULT, 2004, p. 176) 

As forças policiais têm por função exercer a vigilância sobre os indivíduos, 

observar seu comportamento, registrar seus atos e classifica-los de acordo com as normas 

vigentes, tornando-se os próprios olhos do Estado, a torre central do panóptico urbano. 

 

Videomonitoramento urbano e expansão do panoptismo 

 

Com a necessidade do exercício do poder do olhar em ambientes cada vez mais 

amplos e de registros cada vez mais precisos sobre os indivíduos, em especial os 

desviantes e criminosos, o desenvolvimento das tecnologias de imagem e da informação se 

entrelaça com as práticas da vigilância e da segurança pública, e o olhar, exercido 

inicialmente pelo vigia da torre central do panóptico começa a ganhar novos olhos. 

No final do século XVIII e início do XIX as forças policiais da Europa, em 

especial na França e Inglaterra, fazem uso cada vez maior das tecnologias à sua disposição 

para diluir no ambiente urbano a presença disciplinadora da vigilância, através do emprego 

de patrulhas policiais e informantes, e para manter o registro e identificação de indivíduos 

suspeitos passam a utilizar-se da fotografia. A imagem fotográfica, mais precisa, imparcial 

e definitiva do que a mera descrição escrita vem substituir e enriquecer os arquivos não só 

das polícias, mas também de hospitais e prisões, permitindo à essas instituições 

disciplinares manterem registros detalhados de seus vigiados e classifica-los de acordo 

com essa nova ferramenta de diagnóstico visual dos indivíduos. 

Essa vigilância fotográfica foi, e ainda é, exercida por diversos órgãos, agências 

públicas e unidades policiais buscando um monitoramento político e social dos cidadãos, e 

por meio desse registro, produzem, armazenam e manipulam informações de acordo com 

os interesses do Estado ou instituição a que servem, colocando sob seu escopo os mais 

variados objetos de observação, desde sindicatos, partidos políticos, associações culturais, 

movimentos sociais, além de estrangeiros e embaixadas que levantem suspeitas de 

espionagem e indivíduos considerados subversivos (LISSOVSKY; BASTOS, 2010). 

É especialmente nas últimas duas décadas do século XX – e início do XXI – que a 

violência urbana e a criminalidade passam a receber cada vez mais destaque no cotidiano 

dos cidadãos, estando o discurso do medo e da insegurança presentes constantemente na 

grande mídia, na fala dos políticos, e em certas áreas da academia. Assim o medo da 
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violência e do crime passa a fazer parte da vida social e política, trazendo como 

consequência a legitimação de diversas transformações das relações sociais, especialmente 

no que diz respeito aos espaços públicos e à estruturação de determinados padrões de 

segregação espacial (SOUZA, 2008). 

Nesse momento histórico, a sociedade contemporânea, chamada por alguns de 

sociedade da informação ou sociedade da tecnologia, investe todo o seu desenvolvimento 

tecnológico para responder a essa crescente demanda por segurança, combate e prevenção 

da violência urbana, não apenas retomando, mas expandindo o aparelho de controle mais 

eficiente da modernidade: o panóptico. Dessa vez, porém, mais do que um projeto 

arquitetural destinado a instituições disciplinares com a intenção de separar os desviantes 

da convivência dos demais, o panóptico assume uma forma mais difusa e mais ampla, mas 

que mantém suas principais características de funcionamento. 

Essa nova forma de panoptismo se torna presente em nosso cotidiano através das 

câmeras de videomonitoramento urbano e CFTV3, cada vez mais comuns tanto em 

ambientes públicos como privados.  

Sete milhões de olhos [...] É a estimativa de quantas câmeras de circuito 
fechado vigiam os espaços públicos no mundo. Na conta não estão 
incluídos os espaços privados. Só na Inglaterra, o país campeão absoluto 
da vigilância, são 4,2 milhões de câmeras. Cada habitante de Londres é 
flagrado pelo menos 300 vezes por dia por esses artefatos. (ROSA, 2006, 
p.32) 

Diariamente temos nossas ações e movimentos observados e analisados por 

inúmeras câmeras de vigilância nos mais variados ambientes que frequentamos, e esses 

sistemas de videomonitoramento tem se difundido não apenas nos grandes centros urbanos 

e capitais metropolitanas, seu uso e implantação tem sido a resposta padrão da segurança 

pública até mesmo nos pequenos municípios do interior. Assim, apoiada sobre uma 

retórica do medo e da insegurança e apresentada como uma espécie de panaceia para a 

criminalidade e a violência urbana a videovigilância cresce a cada dia, trazendo consigo 

uma percepção da diminuição do risco e da sensação de insegurança da população. 

A vigilância tem se mostrado como uma espécie de solução natural ao 
quadro de desordem e medo que se instaura nas grandes cidades 
contemporâneas. Parece que a vigilância se tornou um meio privilegiado 
de reação e principalmente de prevenção, não só por parte da iniciativa 
privada, mas também por parte do poder público. Especificamente no 

                                            
3 CFTV – Circuito Fechado de TV. Refere-se aos sistemas de videovigilância de ambientes privados e 
particulares, como bancos, hotéis, etc. 
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Brasil, o primeiro ponto controverso suscitado a partir da presença cada 
vez maior dos dispositivos tecnológicos de vigilância é que por si só estes 
não constituem uma garantia de segurança. (CASTRO, 2009, p.74) 

A utilização dos sistemas de videomonitoramento como ferramentas de segurança 

estão frequentemente atreladas a uma estratégia específica de “proteção das fronteiras”, 

buscando delimitar, a partir da localização das câmeras, uma zona segura, reorganizando o 

espaço social de uma maneira específica que gera um determinado exercício de poder 

capaz de manter afastada desses espaços ameaças e riscos específicos – como tráfico de 

drogas, pichações, roubos e furtos –, embora se saiba que existem outros tipos de crimes 

que precisam ser tratados com mais frequência e que estão intimamente ligados a outras 

questões que não podem ser resolvidas através da videovigilância. 

A própria forma como essas “fronteiras” são determinadas pode dar sugestões 

sobre os interesses em manter tais áreas sob o escopo das câmeras, e também quais as 

estratégias mais adequadas para a obtenção dos resultados almejados contra os riscos 

ligados ao bem-estar dos cidadãos que circulam nos limites desses ambientes monitorados. 

É preciso ressaltar ainda que assim como no panóptico de Bentham, para além da 

redução dos riscos de crimes e da violência urbana, a videovigilância é também uma 

poderosa ferramenta de controle social, e através da captação e exame de suas imagens, 

permite a organização de informações sobre certos indivíduos e grupos sociais que pode 

ser usada precisamente com o objetivo de supervisioná-los e controlá-los (BOTELLO, 

2010). 

Enquanto para alguns dos vigiados – aqueles considerados “normais”, não 

ameaçadores – o sistema de videomonitoramento enfatizará seus aspectos de proteção e de 

segurança, para outros a ênfase será em seu caráter policial e disciplinador, se colocando 

não necessariamente como uma ameaça, mas como um alerta de que o seus atos estão 

sendo constantemente vigiados e registrados, e que qualquer desvio que seja cometido será 

percebido. 

Aqui podemos ver como o videomonitoramento exerce um poder disciplinar 

similar ao do panóptico apontado por Foucault, mais uma vez a armadilha da visibilidade 

traz suas consequências, e a consciência da presença das câmeras, por meio das placas de 

“Sorria, você está sendo filmado” combinadas à inverificabilidade da atenção do operador 

levam a um ajuste de comportamento buscando de se inserir nos padrões aceitos de 

comportamento para evitar sanções negativas, assim como no panóptico o cidadão vigiado 

torna-se o princípio de sua própria sujeição e através de uma autodisciplina impõe sobre si 
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mesmo as limitações do poder do olhar. Para além do vigia da torre, os operadores das 

salas de controle dos sistemas de videomonitoramento; para além da presença colossal da 

torre central, as incontáveis câmeras de vigilância e sinais de “ambiente monitorado”; para 

além do anel periférico, a cidade; para além do louco/preso/desviante, o cidadão. 

Essa lógica do panóptico aplicada ao ambiente urbano como um todo, lançando 

seu olhar sobre todos os cidadãos e sobre os espaços públicos pode ter consequências 

perturbadoras sobre a liberdade e privacidade dos indivíduos, trazendo em seu bojo não 

apenas a redução da violência nas áreas vigiadas, mas também a segregação e a exclusão 

social: 

[...] as tecnologias de vigilância têm, em muitos casos, um papel 
importante na reprodução e na industrialização de uma certa lógica de 
exclusão social. Essa lógica sinaliza quais grupos sociais específicos são 
considerados propensos a serem vistos como fatores de risco – em uma 
palavra, violentos –, mas não menos pelas vantagens que estão 
concentradas em um grupo social específico que se beneficia por estarem 
protegidos pelas câmeras de vídeo – tráfego e detecção de deficiências 
nos serviços públicos. Do mesmo modo, poder-se-ia dizer que esta 
tecnologia reforça as diferenças existentes e também cria outras. 
(BOTELLO, 2010, p.30) 

Não podemos, entretanto, pensar a vigilância como algo suficiente em si mesma 

para contemplar toda a demanda por segurança que existe na sociedade contemporânea. 

Ela é um dispositivo que articula diferentes atores de maior ou menor complexidade, e 

apesar de a técnica e a tecnologia constituírem importantes peças dessa máquina do olhar, 

não podemos perder de vista a importância do elemento humano. 

A tecnologia não produz, por si mesma, processos de exclusão, para além dela 

está a necessidade de responder à construção social e seus possíveis perpetradores. As 

câmeras não fazem mais do que produzir e capturar imagens brutas e, até certo ponto, 

neutras de significados, e estes serão dados de acordo com o tipo de filtragem a que tais 

imagens forem submetidas. O equipamento por si só não é consciente nem autônomo e 

requer monitoramento e controle constante de seus operadores para que seja de fato 

efetivo, daí a necessidade do treinamento ético e visual desses para o desempenho do 

sistema. Os sentidos e significados atribuídos àquelas imagens, que nortearão o poder do 

olhar, definindo o que será considerado normalidade ou risco serão dados pelo elemento 

humano, pelo “vigilante” que opera o sistema, aquele que, permeado por sua própria visão 

de mundo, seus preconceitos e seu imaginário, irá observar, interpretar e agir sobre as 

imagens. 
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As imagens produzidas precisam ser investidas de um olhar que lhes dê 
um sentido e por isto retornam ao espectador (vigia, operador, algoritmo). 
É o próprio ato de “ver” (perceber, pensar) as imagens que deve ser 
tomado como ato produtor dos significados, não de maneira unívoca, 
manipuladora ou propagandista, mas de uma forma hiper-consciente das 
possibilidades instauradas pela presença da câmera e dos imaginários 
contemporâneos nos quais se inscreve: celebridades, paparazzi, 
insegurança, medo, voyeurismo, exibicionismo e outros campos que se 
entrecruzam toda vez que uma câmera entra em cena. (LEBLANC, 2009, 
p.469)4 

No entanto as discussões que podem ser desenvolvidas a partir dessa 

problemática, observando as interações e relações que se desenvolvem entre vigilantes, 

imagens e vigiados são muito ricas e complexas para que possam ser aqui debatidas, e em 

vista da proposta feita aqui e do próprio espaço disponível para tal, deverão ficar de lado 

por enquanto, esperando para serem contempladas em outra oportunidade. 

 

Mudanças no paradigma da vigilância 

 

Até aqui apontei os paralelos que existem entre o desenvolvimento de algumas 

tecnologias de imagem e informação, em especial a fotografia e o vídeo, e o uso que é feito 

destas para o exercício da vigilância em favor da segurança pública, levantando, 

principalmente, os pontos em comum entre a vigilância do panóptico foucaultiano e as 

práticas de videomonitoramento de espaços públicos, porém, o que deve ser ressaltado 

também para que se possa estabelecer uma análise completa da vigilância na 

contemporaneidade é o que mudou nesse paradigma para além dos avanços tecnológicos, o 

que mudou na forma como o poder do olhar funciona internamente e exerce seu poder 

disciplinador e coercitivo sobre o indivíduo contemporâneo? O que diferencia essa “nova 

vigilância” que permeia nossa sociedade da “vigilância tradicional” apontada por Bentham 

e Foucault? 

Apesar dos paralelos e permanências que foram indicados até aqui, há muitos 

outros fatores que devem ser observados ao se analisar a vigilância contemporânea. Muitas 

questões podem ser levantadas cujas causas e consequências são profundas e complexas e 

estão apenas começando a ser compreendidas, envolvendo amplas mudanças econômicas, 

sociais e culturais, alterando significativamente as concepções de liberdade e 

constrangimento pelas quais nos pautamos (MARX, 2002). 

                                            
4 Grifo nosso. 
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Parte dessas transformações está diretamente ligada aos avanços tecnológicos 

alcançados, visto que certos recursos e ferramentas de controle que hoje se tornaram 

comuns como a presença constante das câmeras de vigilância. Alguns diriam que vivemos 

a armadilha da visibilidade foucaultiana quase nos mesmos moldes do 1984 de George 

Orwell (ORWELL, 2004) 5. 

Há exageros em fazer algumas destas afirmações, mas seria também ingênuo 

ignorar determinadas reflexões que podem ser feitas a partir delas. O que importa aqui é 

fazer um esforço teórico, metodológico e também empírico para compreender as 

implicações dessas mudanças, os limites das definições tradicionais, e o alcance das novas 

concepções que buscamos analisar. 

Uma das transformações da nova vigilância é a própria definição do termo: de 

acordo com os dicionários a vigilância é definida como uma observação próxima de uma 

pessoa suspeita, contudo, hoje muitas das novas tecnologias de vigilância, como o próprio 

videomonitoramento urbano, por exemplo, não são aplicadas especialmente sobre 

indivíduos suspeitos, mas de uma forma ampliada sobre categorias inteiras de indivíduos. 

No caso da videovigilância, não se observa especificamente um indivíduo perfeitamente 

isolado em sua cela como no panóptico, mas sim todo o agrupamento de pessoas que 

circula sob o escopo das câmeras. 

Outro fator que deve ser observado, é que na vigilância contemporânea, apesar da 

presença comum do olhar como instrumento de coleta de dados, existem outras 

ferramentas e tecnologias que muitas vezes acompanham ou substituem a visão com outros 

sentidos e fontes de informação para extrair ou criar um complexo banco de dados sobre os 

indivíduos ou contextos observados, o que traz novas potencialidades e táticas variadas às 

formas como a nova vigilância é exercida, desde as características das tecnologias 

utilizadas, o processo de coleta e análise dos dados, a própria natureza desses dados, os 

sentidos envolvidos a visibilidade, entre outros. 

Para além da observação através da videovigilância, a vigilância contemporânea 

também conta com um extenso arsenal tecnológico de controle que inclui radares de 

trânsito, sensores de furtos de mercadorias em lojas, leitores biométricos, cruzamento de 

informações bancárias e fiscais, padrões de consumo registrados através de cartões de 

                                            
5 “Naturalmente, não havia jeito de determinar se, num dado momento, o cidadão estava sendo vigiado ou 
não. Impossível saber com que frequência, ou que periodicidade, a Polícia do Pensamento vigiava a casa 
deste ou daquele indivíduo. Era concebível, mesmo, que observasse todo mundo ao mesmo tempo. A 
realidade é que podia ligar qualquer linha, no momento que desejasse. Tinha-se que viver - e vivia-se por 
hábito transformado em instinto na suposição de que cada som era ouvido e cada movimento examinado, 
salvo quando feito no escuro”. (ORWELL, 2004) 
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créditos, sem contar com a enorme coleta e compartilhamento de informações pessoais 

através da internet (SOUZA, 2008). 

Para facilitar essa comparação entre as dimensões da “nova vigilância” em relação 

à “vigilância tradicional” Gary Marx propõe uma tabela bastante completa que contrapõe 

as principais mudanças entre uma e outra (ver Quadro 01 – Dimensões da Vigilância). 

[...] a nova vigilância, em relação à vigilância tradicional, amplia os 
sentidos e tem baixa visibilidade ou é invisível. É mais provável que seja 
involuntária. A coleta de dados é frequentemente integrada na atividade 
de rotina. É mais provável que envolva manipulação do que coerção 
direta. A coleta de dados é mais provavelmente automatizada, 
envolvendo máquinas ao invés de (ou em adição a) envolver humanos. É 
relativamente mais barata por unidade de dados coletada. A coleta de 
dados é frequentemente mediada por meios remotos e não no local, e os 
dados são armazenados com terceiros. Os dados estão disponíveis em 
tempo real e a coleção de dados pode ser contínua e oferecer informações 
sobre o passado, o presente e o futuro (por meio de projeções 
estatísticas). O sujeito da coleta de dados vai além do indivíduo suspeito 
para categorias de interesse. O indivíduo como sujeito da coleta de dados 
pode também se tornar objeto de uma intervenção. Pode haver apenas um 
curto intervalo entre a descoberta de uma informação e a tomada de ação. 
(MARX, 2002, p.15) 6 

Dentre as mudanças apontadas na “nova vigilância” algumas destacam suas 

implicações sociais mais claramente, como a ampliação dos sentidos, a baixa visibilidade, 

a natureza involuntária, o exercício remoto e o baixo custo. Esses fatores abrem espaço 

para um tipo de sociedade pautado por uma vigilância rigorosa, ao ampliar os sentidos 

(visão noturna, raios-X, zoom) elas desafiam as concepções fundamentais sobre fronteiras 

sociais e pessoais (que são mantidas não apenas por valores e normas, mas pelos limites da 

tecnologia pra cruzá-las). A baixa visibilidade e a natureza remota e involuntária podem 

significar mais segredo e menos responsabilidade por parte dos observadores, assim como 

uma menor necessidade de consentimento e menos possibilidade de reciprocidade por 

parte dos observados. Em adição a isso, os menores custos para implantar essa rede de 

vigilância servem de estímulo para ampliá-la cada vez mais, até o ponto em que a 

                                            
6 The new surveillance relative to traditional surveillance extends the senses and has low visibility or is 
invisible. It is more likely to be involuntary. Data collection is often integrated into routine activity. It is more 
likely to involve manipulation than direct coercion. Data collection is more likely to be automated involving 
machines rather than (or in addition to) involving humans. It is relatively inexpensive per unit of data 
collected. Data collection is often mediated through remote means rather than on scene and the data often 
resides with third parties. Data is available in real time and data collection can be continuous and offer 
information on the past, present and future (ala statistical predictions). The subject of data collection goes 
beyond the individual suspect to categories of interest. The individual as a subject of data collection may also 
become the object of an intervention. There may be only a short interval between the discovery of the 
information and the taking of action. 
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vigilância seja, de fato, absoluta (MARX, 2002), mas essa afirmação se sustenta sobre os 

fatos e conclusões que podem ser observadas atualmente, e quaisquer novas mudanças que 

venham a acontecer no desenrolar desse processo podem alterar o seu destino. 

Seria ingênuo qualquer tipo de movimento que fosse radicalmente contrário à 

videovigilância ou direcionado à extinção das câmeras, posto que este é um avanço 

tecnológico concreto, presente, e cujo uso é inevitável, e que perpassa muitas outras 

questões além da vigilância, como por exemplo a busca por visibilidade do próprio 

indivíduo que espontaneamente fotografa, filma e compartilha através da internet cada 

momento do seu cotidiano. No entanto, não podemos deixar de questionar a forma como 

este recurso é usado e os riscos que ele traz consigo, visto que a vigilância permanente dos 

cidadãos além de diminuir a sensação de insegurança, pode também afetar a liberdade e a 

privacidade dos indivíduos, controlando sua conduta e reduzindo o seu espaço para 

manifestações espontâneas nos espaços públicos, minando a capacidade política e 

democrática da sociedade e impondo à mesma um controle disciplinar muito além daquele 

presente no panóptico Foucaultiano. Devemos questionar antes de tudo, até que ponto, para 

alcançar a segurança e controlar a criminalidade, não acabamos por controlar a nós 

mesmos ao criar um universo permanente vigiado. 

 

Algumas considerações finais 

 

Uma vasta literatura tem se desenvolvido recentemente sobre a questão da 

vigilância na contemporaneidade, levantando questionamentos sobre sua relação com o 

consumo, a privacidade e a intimidade dos indivíduos, seu caráter disciplinar, sua forma de 

monitorar e interferir na violência urbana e inclusive seus resultados enquanto uma 

ferramenta de segurança pública. Poucos estudos, no entanto, tem se dedicado a levantar 

dados empíricos sobre os operadores dos sistemas de videovigilância e as formas como 

eles interagem com as imagens e ajudam sistematicamente a construir uma ideia de 

normalidade e a definir situações e sujeitos de risco por meio da construção de um discurso 

visual do desvio. Ressaltamos aqui a importância dos trabalhos de Norris e Armstrong 

(1997, 1999) e de Gavin Smith (2004) que podem ser considerados pioneiros nesse campo, 

e que apontaram para algumas percepções interessantes dessa questão. Suas observações 

revelaram que apesar do discurso positivo de segurança e proteção através do qual a 

vigilância é legitimada, boa parte dos indivíduos tornam-se alvos das câmeras 

principalmente por pertencerem a grupos minoritários específicos, escolhidos 
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primariamente com base em uma percepção negativa do “vigilante” em relação a tal grupo, 

o que se refletia, por exemplo, em uma super-representação de jovens negros enquanto 

alvos das câmeras, ao mesmo tempo em que, enquanto as salas de monitoramento se 

configuram como um ambiente majoritariamente masculino, as mulheres são observadas 

principalmente por motivos voyeuristas. 

O escopo das câmeras não cai igualmente sobre todos os usuários das 
vias públicas, mas sim sobre aqueles que são estereotipicamente 
predefinidos enquanto potencialmente desviantes, ou que pela aparência e 
comportamento, são apontados pelos operadores como irrespeitáveis. 
Dessa forma a juventude, particularmente aquela que já é social e 
economicamente marginalizada, pode ser sujeita a ainda maiores níveis 
de intervenção autoritária e estigmatização oficial, e, ao invés de 
contribuir para a justiça social através da redução da vitimização, CFTV 
(circuitos fechados de TV) tornam-se meramente uma ferramenta de 
injustiça por meio da amplificação de uma política diferenciada e 
discriminatória. (NORRIS; ARMSTRONG, 1997, p. 8)7. 

Assim, uma prática que é proposta como uma solução para a segurança pública e 

uma cura para os males da violência urbana, capaz combater o medo e diminuir a sensação 

de insegurança vivenciada pelo cidadão em seu cotidiano, acaba por permitir que uma nova 

modalidade de segregação e exclusão social seja posta em prática. 

No Brasil, apesar da difusão de projetos para a instalação de câmeras de vigilância 

nas últimas décadas, poucos estudos foram produzidos no sentido de observar sua 

construção e suas consequências até bem recentemente, e pouco evidente também foi o 

debate público ou a manifestação social a respeito desse tema. Isso se dá graças a uma 

associação muito forte promovida pela abordagem dada pela mídia no país entre vigilância 

e segurança, onde as câmeras passam inclusive a ser chamadas “câmeras de segurança” 

(CORREA; CUNHA, 2009). 

Devemos, no entanto, problematizar tal associação, compreendendo que ela não é 

natural, mas sim construída socialmente por um discurso de poder que circula na 

sociedade, fundado sobre uma retórica do medo e da insegurança. Fazendo um recuo à 

modernidade descrita nas obras de Michel Foucault, podemos observar que nem sempre 

vigilância e segurança foram tratadas como sinônimos. Nas instituições panópticas a 

arquitetura do olhar era organizada de forma a interiorizar a visibilidade nos indivíduos, 

                                            
7 The gaze of the cameras does not fall equally on all users of the street but on those who are stereotypically 
predefined as potentially deviant, or who through appearance and demeanour, are singled out by operators as 
unrespectable. In this way youth, particularly those already socially and economically marginal, may be 
subject to even greater levels of authoritative intervention and official stigmatisation, and rather than 
contributing to social justice through the reduction of victimisation, CCTV will merely become a tool of 
injustice through the amplification of differential and discriminatory policing. (Livre tradução do autor) 
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garantindo que esses se adequassem às normas vigentes, e não que se sentissem protegidos 

ou seguros graças à presença do olhar. O autor, no entanto, não propõe que seja feita uma 

análise apenas do caráter repressivo ou negativo do poder do olhar, mas também em sua 

positividade na produção de saberes, práticas e técnicas, observando os mecanismos 

infinitesimais que o compõe e verificando como eles são aplicados, utilizados e 

transformados. 

 Ainda de acordo com Foucault (2008), não podemos deixar de perceber que 

novos regimes de poder não trazem consigo o desaparecimento dos regimes anteriores, 

nem mesmo podemos dizer que se sucedem num sequência temporal, o que pode ser dito 

de fato é que as técnicas e a relação entre os diferentes dispositivos de poder passam por 

uma atualização, onde novas estruturas surgem a partir do refinamento das estruturas 

antigas, e ao mesmo tempo coexistem com essas. 

Nesse sentido podemos observar a transformação do poder do olhar na 

contemporaneidade, que naturaliza o ato de vigiar substituindo a disciplina da modernidade 

foucaultiana por estruturas de poder mais flexíveis, adotando outra forma de assegurar a 

conduta dos indivíduos, não mais através da interiorização de valores, mas atentando-se 

exatamente à superficialidade das imagens, pela adequação dos indivíduos vigiados a 

modelos e estereótipos de “normalidade”, sendo assim mais importante parecer normal aos 

olhos dos “vigilantes”, voltando o poder do olhar não mais para o sujeito, para o desviante, 

mas sim para o próprio desvio, buscando não mais corrigir aqueles que o cometem, mas 

sim inibir a própria possibilidade de que ele venha a ocorrer. 

Ao invés de instaurar a normalidade no seio de uma população desviante, 
como nas instituições modernas, as câmeras de vigilância buscam extrair 
da regularidade qualquer possibilidade de desvio, assegurando a 
manutenção da ordem social. Por isso, a vigilância deixa de se restringir a 
contextos específicos de segurança e controle, tal qual ocorria no modelo 
panóptico, extrapolando para os espaços públicos de livre circulação, 
onde busca capturar e evitar a incidência de fraturas na regularidade 
corrente. (CORREA; CUNHA, 2009, p.99) 

Assim, quando baseamos as discussões sobre violência na ideia de que há 

indivíduos perigosos, impedimos o desenvolvimento de debates mais profundos e 

passamos a buscar medidas voltadas simplesmente para o afastamento do perigo. É nesse 

momento que o ato criminoso passa a ocupar uma posição central no debate, enquanto o 

contexto em que ele se reproduz é deixado à margem da discussão. A presença das câmeras 

de vigilância nos grandes centros urbanos, buscando inibir e prevenir atos criminosos se 

enquadra perfeitamente nessa lógica. As autoridades e a mídia legitimam a sua proliferação 
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pelos espaços urbanos como meio de afastar o perigo baseados em um discurso de medo e 

insegurança. As elites, por sua vez, aceitam esse discurso sem questionamentos e ainda 

aproveitam nele a possibilidade de afastar das regiões centrais da cidade as classes sociais 

mais baixas, vistas como ameaças a seu modo de vida. 

Por mais que sua real efetividade para inibir e combater a criminalidade e a 

violência seja ainda discutida por diversas pesquisas, e suas consequências ao tornar 

visível as práticas cotidianas dos indivíduos por meio do uso das mais variadas e avançadas 

tecnologias de imagem, informação e comunicação ainda esteja em franco debate, neste 

cenário contemporâneo que articula medo, insegurança e controle, o espaço não vigiado 

tornou-se um espaço a ser evitado, local de violência, de ilegalidade e do desconhecido 

(CASTRO, 2009). 
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ANEXOS 

 

QUADRO 01 – DIMENSÕES DA VIGILÂNCIA 

Dimensão Analisada “Vigilância Tradicional” “Nova Vigilância” 

Sentidos Sentidos não auxiliados Sentidos ampliados 

Visibilidade (da coleta, quem a 

faz, onde, em nome de quem) 
Visível Menos visível ou invisível 

Consentimento Menos involuntária Altamente involuntário 

Custo (por unidade de dados) Caro Barato 

Posição dos coletores/analista de 

dados 
No local Remotos 

Ethos Mais coercivo Menos coercivo 

Integração 
Coleta de dados como uma 

atividade separada 

Coleta de dados incluída nas 

atividades de rotina 

Coletor de dados Humano 
Máquina (total ou parcialmente 

automatizado) 

Dados armazenados Com o coletor, ficam no local. 
Com terceiros, frequentemente 

migram 

Tempo Pontual ou intermitente Contínuo (onipresente) 

Período de tempo Presente Passado, Presente e Futuro 

Disponibilidade de dados Frequentes lapsos de tempo Disponibilidade em tempo real 

Disponibilidade de tecnologia 
Desproporcionalmente 

disponível para as elites 

Mais democratizado, algumas 

formas amplamente disponíveis. 

Objeto da coleta de dados Individuo 
Indivíduo, categorias de 

interesse 

Abrangência Única medida Múltiplas medidas 

Contexto Contextual Acontextual 

Profundidade (Dedicação) Menos intensiva Mais intensiva 

Amplitude Menos extensiva Mais extensiva 

Relação entre conhecimento do 

vigilante e do vigiado 

Mais alta (o que o vigilante sabe, 

o sujeito provavelmente também 

sabe) 

Mais baixa (o vigilante sabe 

coisas que o sujeito não) 

Identificabilidade do objeto de 

vigilância 

Ênfase em indivíduos 

conhecidos 

Ênfase em indivíduos quase 

anônimos, massas. 

Ênfase em Indivíduos indivíduos e redes de sistemas 

Realismo Representação direta Direta e simulação 

Forma Mídia única (normalmente Múltiplas mídias (incluindo 
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narrativa ou numérica) vídeo e/ou áudio) 

Quem coleta os dados Especialistas 
Especialistas, papéis dispersos, 

auto monitoração 

Análise dos dados 
Mais difícil de organizar, 

armazenar, recuperar e analisar 

Mais fácil de organizar, 

armazenar, recuperar e analisar 

Combinação de dados 

Dados discretos não 

combináveis (seja por causa de 

diferentes formatos ou 

localização) 

Fácil de combinar dados visuais, 

auditivos, texto ou numéricos 

Comunicação de dados Mais difícil de enviar, receber Mais fácil de enviar, receber 

FONTE: Gary Marx, (2002)* 
* NOTA: Livre tradução do autor. 


